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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 936 z 2019 r. 

  

Za udostępnienie określonych poniżej informacji w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki 

Białostockiej odpowiadają osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi określonymi w Regulaminie 

organizacyjnym PB, w których są wytwarzane lub przechowywane te informacje. 

 

Lp. Rodzaje informacji (w poszczególnych działach) 

1. Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej (strategia uczelni) 

2. Przedmiot działalności i kompetencje (poszczególnych organów) 

3. Status prawny  

4. Prawo uczelniane 

• Statut 

• Uchwały Senatu 

• Regulaminy (regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, regulaminy 
studiów, regulamin szkoły doktorskiej, regulamin świadczeń dla studentów i inne regulaminy) 

• Zarządzenia i pisma okólne Rektora 

5. Kontrola zarządcza (oświadczenie o stanie kontroli) 

6. Struktura organizacyjna  

7 Władze Uczelni  

8. Informacje podstawowe (liczba studentów, doktorantów, pracowników) 

9. Działalność naukowo-badawcza  

10. Współpraca międzynarodowa  

11. Studia i studenci 

• Rekrutacja (wysokość opłat za rekrutację, zasady i tryb przyjmowania na studia) 

• Programy studiów 

• Uchwały dotyczące oceny programowej lub oceny kompleksowej wraz z uzasadnieniem  

12. Nadanie stopnia doktora 

• Zasady i tryb przyjmowania do szkoły doktorskiej 

• Program kształcenia w szkole doktorskiej 

• Uchwały w sprawie oceny dokonanej przez zespół oceniający na podstawie raportu samooceny 
podjęte przez KEN 

• Tryb złożenia rozprawy doktorskiej 

• Rozprawy doktorskie wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną 
oraz recenzje 

• Uchwały zawierające opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu 
stopnia albo odmowie jego nadania 

• Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z opłaty 

13. Nadanie stopnia doktora habilitowanego 

• Wnioski osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego 

• Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z opłaty 

• Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

• Komisje habilitacyjne (sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej, informację o składzie 
komisji habilitacyjnej) 

https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=5
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=12
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=10
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=305
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=312
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=13
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=286
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=84
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=89
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=19
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• Recenzje 

• Uchwały zawierające opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu 
stopnia albo odmowie jego nadania 

14. Budżet  

• Plan rzeczowo – finansowy 

• Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego 

• Sprawozdanie finansowe 

• Sprawozdanie samorządu studenckiego z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 

15. Zamówienia publiczne (kontakt, informacje o udzieleniu zamówienia i wyborze najkorzystniejszej 
oferty/unieważnieniu postępowania, zapytania ofertowe - poniżej 30 000 EURO) 

16. Wynajem pomieszczeń (instrukcja w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości oraz powierzchni użytkowych, 
cennik za wynajem, ogłoszenia) 

17. Sprzedaż składników majątkowych (zagospodarowanie i sprzedaż składników majątkowych Uczelni) 

18. Praca w Politechnice Białostockiej dla nauczycieli akademickich 

19.. Ogłoszenia i oferty (zapytania ofertowe, wyniki zapytań) 

20. Ośrodek Wypoczynkowy PB "Dwór Mejera" (regulamin, cennik usług) 

21. Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=15
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=8
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=199
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=162
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=140
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=46
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=352
https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=569

