
ZARZĄDZENIE NR 1130 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 16 czerwca 2020 roku 

 

➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zawierania umów na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia i drugiego 

stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach podyplomowych i innych formach 

kształcenia oraz zajęć dodatkowych w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej z osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 1032 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 listopada 2019 roku 

w sprawie zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem na studiach 

pierwszego stopnia i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach 

podyplomowych i innych formach kształcenia oraz zajęć dodatkowych w Liceum Ogólnokształcącym 

Politechniki Białostockiej z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a mianowicie: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do umów zlecenia zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami 

Uczelni należy dołączyć: 

1) oświadczenie do umowy zlecenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, 

a w przypadku obcokrajowców, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, 

w celu zgłoszenia zleceniobiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej 

„oświadczeniem”; 

2) oświadczenie o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć 

dydaktycznych w ramach programu studiów (dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na 

studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do 

zarządzenia, w celu przekazania informacji do Systemu POL-on, zwane dalej „informacją 

o kompetencjach i doświadczeniu.”; 
2) w § 4 w ust. 2: 

a) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 6 w brzmieniu:  

„przechowuje informacje o kompetencjach i doświadczeniu;”, 

b) po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:  

„uzupełnia w systemie USOS informacje o kompetencjach i doświadczeniu.”. 

3) dodaje się załącznik nr 13 „Informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową 

realizację zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów.”, w brzmieniu określonym w załączniku do 

zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1130 z 2020 r. Rektora PB 

 

Część A (należy uzupełnić i złożyć wraz z kompletem dokumentów) 

 

...........……………………… 

       Miejscowość, data   

………………........................................ 

                 Imię i nazwisko 

 

 

Informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć dydaktycznych 

w ramach programu studiów 

(dotyczy osób innych niż nauczyciele akademiccy prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia) 

 

1. 
Nazwa podmiotu: 
(miejsce pracy, w której osoba zdobywała 
doświadczenie i kompetencje) 

 

2. 
Okres 
zatrudnienia: 

Rok początkowy:  Rok końcowy:  

3. Zdobyte doświadczenie:  

4. Kompetencje : 

naukowe:  

dydaktyczne:  

praktyczne:  

 

 

 

Oświadczenie złożono w Politechnice Białostockiej 

............................................................... 
                                                      Podpis zleceniobiorcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część B (część informacyjna)  

Sposób wypełnienia tabeli dotyczącej kompetencji i doświadczenia 

 

1. Jedną tabelę wypełnia się dla jednego miejsca pracy. W przypadku osób, które kompetencje zdobywały w 

więcej niż jednym miejscu, tabele należy skopiować i wypełnić ją dla każdego miejsca pracy oddzielnie 

(maksymalnie 5). 

2. Należy wskazać doświadczenie zawodowe i kompetencje tylko te, które są istotne z punktu widzenia 

prowadzonych zajęć. 

3. W wierszach: zdobyte doświadczanie oraz kompetencje należy w sposób zwięzły przedstawić zakres 

doświadczenia i kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzonych przez osobę zajęć dydaktycznych. 

Obowiązuje limit 2 000 znaków (włączając w to spacje). 

4. Nie ma obowiązku uzupełniania wszystkich pól, a jedynie te, które mają zastosowanie do konkretnego 
przypadku lub osoby. 
 

Przykład 1 

1. 
Nazwa podmiotu1) : 
(miejsce pracy, w której osoba zdobywała doświadczenie i kompetencje) 

Politechnika Białostocka 

2. 
Okres 
zatrudnienia: 

Rok początkowy: 2017 Rok końcowy: 2020 

3. Zdobyte doświadczenie: Brak doświadczenia 

4. Kompetencje: 

naukowe: Osoba jest doktorantem 

dydaktyczne: Osoba jest doktorantem 

praktyczne:  

 
Przykład 2  

1. 
Nazwa podmiotu1) : 
(miejsce pracy, w której osoba zdobywała doświadczenie i kompetencje) 

Kancelaria adwokacka 

2. 
Okres 
zatrudnienia: 

Rok początkowy: 2015 Rok końcowy: 2018 

3. Zdobyte doświadczenie:  

4. Kompetencje: 

naukowe:  

dydaktyczne:  

praktyczne: 
Znajomość prawa cywilnego polskiego i międzynarodowego, 
znajomość prawa postępowania cywilnego, umiejętność 
sporządzania opinii prawnych i pism procesowych 

 


