
Uchwala nr 1698
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dlnia2i marca 2015 r.

w sprawie unian w Statucie Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 56 ust. I, w zwi4zku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyZszym (1. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z p6Ln. zm.), Senat Uniwersytetu
w Biatymstoku postanawia, co nastgpuje:

$l
W Statucie Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cym Zal4cznik do Uchwaly nr 1222 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r. z p62n. zm., wprowadza sig nastgpujqce
zmlany:

l) $ l5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,2. KatedrE mo2na utworzyi, jeSli bgdzie ona zatrudniai, w pelnym wymiarze czasu
pracy, co najmniej jedn4 osobg posiadajqcq tltul naukowy profesora i zesp6l
n auczyci el i akadem icki ch, z zastrzeleniem usl. 4."

2) $ l6 ust.2 otrzymule brzmienie:

,,2. Zaklad mozna utworzy6, jeSli bgdzie on zatrudnial, w pelnym wymiarze czasu pracy,
co najmniej jedn4 osobg z tltulem naukowym profesora, ze stopniem naukowym
doktora habilitowanego lub uprawnieniami r6wnowa2nymi z uprawnieniami
doktora habilitowanego i zesp6t nauczycieli akademickich."

3) $ 2l ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1. Biblioteka Uniwersytecka jest og6lnouczelnian4 jednostk4 organizacyjnq
o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i uslugowych oraz
w zakresie popularyzacj i nauki."

4) $ 2l ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Szczeg6lowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego okeSla
regulamin uchwalony przez Radg Bibliotecznq i zatwierdzony przez Senat."

5) w $ 21 po ust. 5 dodaje sig ust. 5a w brzmieniu:

,,5a. Zakres korzystania z systemu biblioteczno-informacyj nego przez osoby niebgdqce
pracownikami, doktorantami, studentami Uniwersytetu lub sluchaczami studi6w
podyplomowych okre5la Dyrektor BU stosownie do moZliwo6ci, z zastrzezentem
ust.2."

6) $ 24 ust. 2 dodaje sig pkt I la w brzmieniu:



,,1 la) okreSla zasady wyr62niania rozpraw doktorskich."

7) $ 24 ust. 2 pkt 43 otnymuje brzmienie:

,,43) wyraZa opinie spoleczno5ci akademickiej Uniwersyetu, podejmuje uchwaly lub
wyraZa opinie w sprawach przedloZonych przez Rektora, wyraza opinie
w sprawach przedloZonych przez Radg podstawowej jednostki organizacyjnej albo
5 czlonk6w Senatu,"

8) w $ 24 ust. 2 dodaje sig pkt 46 w brzmieniu:

,,46) oke6la organizacjg potwierdzania efekt6w uczenia sig, w tym:
a) zasady, warunki i tryb potwierdzania efekt6w uczenia sig,
b) spos6b powolywania itryb dzialania komisji weryfikuj4cych efekty uczenia sig."

9) $ 25 usl. 3 olrzymuje brzmienie:

,,3. Przewodnicz4cego komisji wybiera Senat spo5r6d swoich czlonk6w
z zastrzezeniem, 2e Przewodnicz4cego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej
i Zatrudnienia spoSr6d os6b z tytulem profesora."

l0)w $ 3l dodajesigust. lawbrzmieniu:

,,1a. Rektor (Rektor-elekt) wskazuje Prorektora pelni4cego funkcjg pierwszego zastgpcy
Rektora, informujqc o tym Senat i spolecznodi akademick4 Uniwersytetu."

I | ) w $ 33 dodaje si9 ust. 5a w brzmieniu:

,,5a. Dziekan (Dziekan-elekt) wskazuje Prodziekana pelni4cego funkcjg pierwszego
zastgpcy Dziekana, informuj4c o tym Rektora, Radg Wydzialu
i spolecznoS6 akademick4 Un iwersytetu."

l2) $ 5l ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji
i informacj i naukowej zatrudnieni na stanowiskach :

a) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty
dyplomowanego,

b) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
c) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
d) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej."

l3)g 52 ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1. Na stanowisku prof'esora zwyczajnego mozna zatrudni6 osobg posiadaj4c4 tytul
naukowy. Wniosek o zatrudnienie na stanowisko profesora zwyczajnego powinien
by6 uzasadniony osi4gnigciami w ksztalceniu kadry naukowej i dorobkiem
naukowym."

l4; $ 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie:



,,4. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizy'tuj4cego moZna

zatrudni| osobg niespelniaj4cq wymaga6 okreSlonych odpowiednio w ust. 2 i 3,

jeZeli posiada stopiei naukowy doktora oraz znaczne i tw6rcze osi4gnigcia
w pracy naukowej lub zawodowej, potwierdzone uchwal4 Rady Wydziatu podjqt4
po zasiggnigciu opinii trzech recenzent6w posiadajqcych tytul naukowy profesora

lub stopieri naukowy doktora habilitowanego, w tym nie wigcej niZ jednego

zatrudnionego w Uniwersytecie. Zatrudnienie na stanowisku profesora

nadzwyczajnego moZe nast4pii po uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tltul6w.

l5) w $ 52 po ust. l0dodajesigust. I l-14 w brzmieniu:

,,11. Na stanowisko asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji
naukowej zatrudniona moZe byi osoba, kt6ra:
a) ukofczyla jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, inne studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie oraz ukoiczyta studia podyplomowe z zakresu

bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, lub studia I stopnia z zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej albo - posiada stopierl naukowy,

b) posiada co najmniej 2lata stalu w bibliotece naukowej.
c) ma 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej lub

nauk pokrewnych, zbieZnych z profilem danej biblioteki, w tym 2 recenzowane

oraz inne publikacje o charakterze naukowym lub popularno-naukowym,
d) posiada przygotowanie i doiwiadczenie w realizacji r62nych form dydaktyki

bibliotecznej lub zajgi dydaktycznych (r6wnie2 w wersji e-learningowej),
e) ma do6wiadczenie w dzialalnoSci organizacyjnej (pelnieniu funkcji

kierowniczych w bibliotece, organizacji konferencji, warsztat6w, szkolefi,
praktyk, kierowaniu projektami, grantami lub pracy w stalych zespolach

problemowych biblioteki b4d2 uczeln i).

12. Na stanowisko adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji
naukowej zatrudniona moZe byi osoba, kt6ra pracowala w bibliotece szkoly
wyzszej lub bibliotece naukowej na stanowisku asystenta bibliotecznego, asystenta

dokumentacji i informacji naukowej co najmniej sze6i lat i uzyskala
w tym okresie pozytywne oceny, o jakich mowa w aft. 132 Ustawy. Wniosek
powinien byi uzasadniony dorobkiem naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym.

13. Na stanowisko kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego
zatrudniona mole by( osoba, kt6ra pracowala w bibliotece szkoly wyZszej lub

bibliotece naukowej na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta
dokumentacji i informacji naukowej pnez co najmniej cztery lata i uzyskala

w tym okresie pozytywne oceny, o jakich mowa w art. 132 Ustawy. Wniosek
powinien byi uzasadniony dorobkiem naukowym, dydaktycznym
iorganizacyjnym.

14, Na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty
dyplomowanego zatrudniona moZe byi osoba, kt6ra byla zatrudniona na

stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego przez

co najmniej sze56 lat i uzyskala w tym okesie poz)'tywne oceny, o jakich mowa



w art. 132 Ustawy. Wniosek powinien byi uzasadniony dorobkiem naukowym
idydaktycznym."

16.) \ 53 ust. I i 2 otrzl mujq brzmienie:

,,1. Na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu
pracy zatrudnia Rektor, za zgod4 Senatu, nawniosek Dziekana lub Kierownika innej
niz Wydzial jednostki organizacyjnej Uniwersl'tetu, zlozony za zgod4 wla5ciwej
Rady. Wniosek powinien byi zaopiniowany przez Senackq Komisjg ds. Kadry
Naukowej i Zatrudnienra.

2.Na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy zatrudnia Rektor, po zasiggniEciu opinii Senatu, na wniosek Dziekana
lub Kierownika innej niZ Wydzial jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, zloZony
za zgodq wlaSciwej Rady. Wniosek powinien byi zaopiniowany pftez Senackq

Komisjg ds. Kadry Naukowej iZatrudnienia."

17.) g 54 ust. I otrzymuje brzmienie:

,.1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przekaczaj4cym polowg
etatu, na czas okeSlony lub nieokreSlony, na stanowiskach, o kt6rych mowa
w $ 5l ust. 2, nastgpuje - z zastrzeiLeniem art. ll8a ust. 4 Ustawy - po
przeprowadzeniu konkursu otwartego. Nauczyciela akademickiego, kt6ry nabyl
uprawnienia emerytalne, moZna zatrudnii ponownie na tym samym stanowisku
w Uniwersytecie bez postgpowania konkursowego.

l8)w $ 54 po ust. I dodaje sig ust. Ia i lb w brzmieniu:

,.1a. PrzedluZenie stosunku pracy na czas okreilony nauczyciela akademickiego
zatrudnionego na danym stanowisku w wyniku konkursu nie wymaga ponownego
przeprowadzenia konkursu pod warunkiem, 2e uzyskal pozltywn4 oceng

w ostatnim postgpowaniu oceniaj4cym, przeprowadzonym przed uplywem okresu,
na kt6ry zostal zatrudniony, a okres ten byl nie kr6tszy niZ trzy lata.l-qczny okres
zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj4cej stopnia naukowego
doktora habilitowanego i l4czny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby
nieposiadaj4cej stopnia naukowego doktora po przedluZeniu stosunku pracy nie
rnoze przekroczyi okresu, o kt6rym mowa w $ 55.

Ib. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego, o kt6rym mowa w $ 5l ust. 2 pkt 3

nastgpuje po przeprowadzeniu konkursu, w kt6rym bierze sig pod uwagg kryteria

okre5lone w $ 52 ust. I l-14. Szczeg6lowe zasady i tryb postqpowania
konkursowego okreSli Senat po wysluchaniu opinii Rady Bibliotecznej."

l9)w $ 54 w ust. 9 dodaje siq pkt 6 w brzmieniu:

,,6) urniejEtnoSci i dodwiadczenie w zakresie ubiegania sig o Srodki na flnansowanie
projekt6w naukowo-badawczych, badawczo-wdroZeniowych i edukacyjnych,
kierowania nimi i ich realizacji;'

20) $ 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:



,,4. Okresy zatrudn ienia, o kt6rych mowa w ust. 'l i 2, zawiesza sig na okres nieobecnoSci

w pracy wynikajqcy z przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia lub urlopie
bezplatnym oraz okes sluzby wojskowej lub sluzby zast7pczei. Okres6w
zatrudnienia nie zawiesza sig w przypadku urlopu bezplatnego dla cel6w
naukowych, udzielonego w zwi4zku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej lub

innej pracy uzasadniajAcej wszczgcie postgpowania habilitacyjnego lub
postgpowania w sprawie nadania tytulu naukowego profesora."

2 I) do $ 55 dodaje si9 ust. 4a w brzmieniu:

,,4a. Do okres6w zatrudnienia, o kt6rych mowa w ust. I i 2, nie wlicza sig przerwy
zwi4zanel z:
l) urlopem macierzyiskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyfskiego,

dodatkowym urlopem macierzyriskim, dodatkowym urlopem na warunkach
urlopu macierzyriskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub
urlopem wychowawczym, udzielonym na zasadach okredlonych w przepisach

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) pobieraniem zasilku chorobowego lub Swiadczenia rehabilitacyj nego

w zwi}zku z niezdolnoSciE do pracy, w tym spowodowan4 chorob4 wymagaj4c4

rehab i I itacj i leczniczej ;'

22) I58 ust.4 i5 otrzymui4 brzmienie:

,,4. Zasady udzielania platnego urlopu dla poratowania zdrowia okreSla Ustawa.

Wniosek o udzielenie urlopu skladanyjest za poSrednictwem Kierownika jednostki

organizaoyjnej, w kt6rej pracownik jest zatrudniony, Dziekana lub -
w przypadku nauczycieli zatrudnionych poza wydzialami - Kierownika innej niZ

Wydzial jednostki organizacyj nej Uniwersytetu.
5. Nauczyciel akademicki korzystaj4cy z platnego urlopu, o kt6rym mowa w aft. 134

ust. 5 Ustawy, nie moZe w tym czasie wykonywa6 pracy zarobkowej ani prowadzii
dzialalnoSci gospodarczej."

23; w { 58 dodaje siE 5a w brzmieniu:

,,5a. Okres urlopu powinien pokywai sig z terminami rozpoczynania i koriczenia sig

zaj96 dydaktycznych."

24) $ 58 ust. 6 otrzymuje brzmiente:

,,6. Szczeg6lowy tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego
okreSla Rektor."

25'1 \ 59 ust. I otrzymu je brzmienie:

,,1. Okresowych ocen nauczycieli akademickich, z wyj4tkiem nauczycieli, o kt6rych
mowa w ust. 2 i 3, dokonujq Wydzialowe Komisje Oceniaj4ce - wybierane przez

Rady Wydzial6w oraz Komisje Oceniaj4ce dla pracownik6w zatrudnionych poza

Wydzialami - wybierane przez Senat. Przewodn icz4cego Komisji Oceniaj4cej
pracownik6w zatrudnionych poza Wydzialami wybiera Senat. W posiedzeniu



Komisji bierze udzial bezpoSredni przelohony ocenianego nauczyciela
akademickiego."

26) w $ 59 dodaje sig ust. la w brzmieniu:

,, la. Wydzialowe Komisje Oceniaj4ce sktadaj4 sig z: Dziekana, bgd4cego

przewodnicz4cym Komisji, przeloZonego ocenianego nauczyciela akademickiego -
Kierownika Katedry, a w przypadku struktury niekatedralnej - Kierownika Zakladu
oraz trzech czlonk6w Komisji wybieranych przez Radg Wydzialu spo6r6d

kandydat6w zgloszonych przez czlonk6w Rady w wyborach indykacyjnych."

27; $ 59 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,7. Uchwaly Komisji Oceniajqcej podejmowane sq w glosowaniu tajnym zwykl4
wiEkszoSci4 glos6w, przy obecno5ci co najmniej 3/5 ustalonego skladu.
W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos przewodniczqcego;'

28; S 59 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

,,9. Od oceny Komisji Oceniaj4cej pracownikowi przystuguje, w terminie czternastu dni
od zapoznania go z treSci4 i uzasadnieniem oceny, odwolanie do Uczelnianej
Komisji Odwolawczej. Czlonk6w Komisji Odwolawczej powoluje Senat, na

wniosek Rektora, spoSr6d nauczycieli akademickich posiadaj4cych tytul naukowy
profesora, wskazanych przez Rady Wydzial6w. Przewodnicz4cym Uczelnianej
Komisji Odwolawczej jest Rektor. Odwolania rczstrzygane sq w terminie jednego

miesi4ca od ich zloZenia. O wyniku odwolania zawiadamia sig pisemnie

zainteresowanego. Decyzje Uczelnianej Komisji Odwotawczej s4 ostateczne,

z zastrzezeniem ust. 9a."

29) w S 59 dodaje sig ust. 9a w brzmieniu:

,,9a. W przypadku stwierdzenia, Ze Komisja Oceniaj4ca nie uwzglgdnila zasad

i kryteri6w oceny okre5lonych w ust. l-7 oraz w Regulaminie okresowego

oceniania nauczycieli akademickich, Rektor z urzqdu przekazuie sprawq do

rozpatrzenia Uczelnianej Komisji Odwolawczej. Od oceny Uczelnianej Komisji
Odwolawczej dokonanej w tym trybie pracownikowi przysluguje, w terminie
czternastu dni od zapoznania go z tre5ci4 i uzasadnieniem oceny, prawo zwr6cenia

sig o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzje Uczelnianej Komisji Odwolawczej
wydane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy s4 ostateczne. Uczelniana
Komisja Odwolawcza rozpatruje wniosek Rektora w skladzie trzyosobowym,
a wniosek o ponowne rozpatrzente sprawy - w pelnym skladzie."

30) $ 5q ust. | | otrzymuje brzmienie:

,,1 l.Kryteria oraz tryb oceny nauczycieli akademickich okreSla Regulamin okresowego

oceniania nauczycieli akademickich, bgdqcy Zal4cznikiem nr 2 do niniejszego

Statutu."

3l) $ I ust.2 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowiqcej Zalqcznik

nr I do niniejszego Statutu, otrzymuje brzmienie:



,.2. Bierne prawo wyborcze przysluguje nauczycielom akademickim, zatrudnionym
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, kt6rzy nie ukoiczyli
sze5idziesi4tego si6dmego roku Zycia, a w przypadku os6b posiadaj4cych tytul
naukowy profesora - siedemdziesi4tego roku Zycia, pracownikom niebgd4cym

nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uniwersltecie w pelnym wymiarze
czasu pracy, studentom oraz doktorantom Uniwersytetu."

32) w $ 18 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowiecej Zalqcznik
nr I do niniejszego Statutu, dodaje siE ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Przepis ust. I stosuje sig odpowiednio do wybor6w uzupelniaj4cych przedstawicieli
do Senatu, wymienionych w $ 26 ust. I pkt 4, 5, 6 i 7 Statutu

w przypadkach, w kt6rych ich mandat wyga6nie na wigcej niZ 6 miesigcy przed

uplywem kadencji. "

33)$ 3 ust. I pkt l-3 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich,

stanowi4cego ZalEcznik nr 2 do niniejszego Statutu, otrzymuj4 brzmienie:

,,1) dzialalnoSc naukow4 pracownika za ostatnie c zte(y lata, a w szczeg6lnoSci: prace

naukowe z afiliacj4 UwB opublikowane w czasopismach migdzynarodowych lub
krajowych, autorstwo lub wsp6lautorstwo monografi i, dzialalnodi redakcyjn4
(czlonkostwo w redakcjach naukowych), wygloszenie referat6w na

rnigdzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych, odblte staze

naukowe krajowe i zagraniczne, kierowanie migdzynarodowymi lub krajowymi
grantami badawczymi lub udzial w takich projektach, kierowanie zespolami

badawczymi, udzial w komitetach redakcyjnych i radach naukowych,
uczestnictwo w cialach eksperckich, patenty,

2) dzialalno66 dydaktyczn4 pracownika, a w szczeg6lnoSci: prowadzone zajqcia

dydaktyczne, udzial w procesie wychowawczym i organizacji procesu

dydaktycznego, osiqgnigcia i inicjatywy w zakresie doskonalenia procesu

dydaktycznego, w tym przygotowane materialy dydaktyczne (skrypty,

podrgczniki, pomoce dydaktyczne, materialy e-learningowe itp.), udziat

w konferencjach dydaktycznych, kierowanie grantami dydaktycznymi lub udzial
w takich projektach, opiekg nad pracami licencjackimi i magisterskimi
w charakterze promotora lub opiekuna pracy, pelnienie funkcji promotora
pomocniczego w przewodach doktorskich,

3) dzialalnoSi organizacyjn4 pracownika, a w szczeg6lnoSci: udzial w powolanych

przez otgany Uniwersytetu komisjach, pelnienie funkcji i wykonywanie zadari

zleconych przez organy Uniwersltetu, aktywnoSi w zakresie pozyskiwania

Srodk6w fi nansowych na realizacjg projekt6w naukowo-badawczych' badawczo-

wdroZeniowych i edukacyjnych oraz wsp6lprac9 z otoczeniem spolecznym

igospodarczym,"

34)w $ 3 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich, stanowi4cego

Zal4cznik nr 2 do niniejszego Statutu, dodaje sig ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Przy ocenie dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracownik6w

dokumentacji i informacji naukowej stosuje sig odpowiednio - stosownie do

zakresu obowi4zk6w ocenianego pracownika - przepisy ust. I ."



35)w $ 4 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich, stanowi4cego
Zalqcznlk nr 2 do niniejszego Statutu, dodaje si9 ust. 2a w brzmieniu:

,,2a. Oceng pozytywnq nauczyciel akademicki moze otrzyma6 w przypadku, gdy jego
osi4gnigcia spelniajq kryteria okedlone - odpowiednio - w g 3 ust. l pkt l-4, ust.
3,4 lub 5."

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania, z wyjqtkiem g I pkt 9, 25,26, klore wchodz4
w Zycie z dniem lwrzeSnia20l6r.


