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Związki Zawodowe działające w Politechnice Białostockiej na spotkaniu w dniu 8 listopada
2011 r. wspólnie przyjęły stanowisko w sprawie propozycji zmian w Statucie Politechniki
Białostockiej. W załączniku przedstawiamy proponowane przez nas zmiany.
Do Regulaminu wyborczego Politechniki Białostockiej nie wnosimy uwag.

Z poważaniem

Załącznik
1. Propozycje zmian

Uwaga ogólna do Statutu:
1. brak uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania Filii jako jednostki organizacyjnej
Uczelni.

Proponowane uzgodnione poprawki:
§ 1 ust 5 pkt 2)
niepoprawna nazwa Politechniki Białostockiej w języku rosyjskim

§ 17 ust 3
po słowach:
„Wydział może być utworzony, gdy w jego skład będzie wchodziło”
wprowadzić zapis:
„co najmniej sześciu nauczycieli akademickich z tytułem profesora…”

§ 25 cały
rozstrzygnąć czy
„centrum innowacji i transferu technologii”
czy „centrum transferu technologii”

§ 25a ust 1
po słowach:
„prac rozwojowych”
wprowadzić słowo:
„może”

§ 36 ust.2
po słowach:
„zaopiniowany przez radę wydziału”
dopisać:
„z uwzględnieniem opinii pracowników”

§ 37 ust 2
po słowach:
„zaopiniowany przez radę wydziału”
dopisać:
„z uwzględnieniem opinii pracowników”

§ 38 ust 1 pkt 2)
zamiast słowa:
„organizowanie”
wpisać:
„prowadzenie”

§ 39 ust 3
po słowach:
„zaopiniowany przez radę wydziału”
dopisać:
„z uwzględnieniem opinii pracowników”

§ 48 ust 1 pkt. 6)
po słowach:
„podejmowanie uchwał”
skreślić słowa:
”lub opiniowanie wniosków”

§ 48 ust 1 pkt. 8)
po słowach:
„uchwalanie wytycznych dotyczących planów studiów i programów kształcenia”
pozostałą część tego punktu wykreślić.

§ 53 ust 4 pkt.2)
cały punkt przeredagować na następujący:
„opracowuje strategię rozwoju uczelni i przedkłada Senatowi do uchwalenia w celu jej realizacji”

§ 73 ust 1 pkt 1)
zmienić treść na następującą:
„72 przedstawicieli nauczycieli akademickich”

§ 73 ust 1 pkt 2)
obecny punkt 2) skreślić w całości

§ 77 ust 2
zapisać następująco:
„Osobą kandydującą na funkcję prodziekana właściwego do spraw studenckich musi zaakceptować
większość przedstawicieli……..”

§ 86 ust 6
po słowach:
„zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez”
skreślić słowo: „rektora”
wstawić: „senat”.

§ 87 ust 2 pkt. 2)
zmienić kwotę i zapisać „o wartości 30 tys. zł brutto”

§ 88 ust 4
końcówkę zdania:
„jednokrotnie, nie dłużej niż cztery lata”
zapisać w nawiasach: „(jednokrotnie, nie dłużej niż cztery lata)”

§ 90 ust 6
drugie zdanie w ustępie 6:
„Warunkiem udzielenia przez rektora zgody na dodatkowe zatrudnienie jest rzetelne wywiązywanie
się przez pracownika ze wszystkich obowiązków wobec Uczelni oraz uzyskanie co najmniej
pozytywnej oceny w ostatniej okresowej ocenie nauczycieli akademickich”
zapisać następująco:
„Warunkiem udzielenia przez rektora zgody na dodatkowe zatrudnienie jest uzyskanie co najmniej
pozytywnej oceny w ostatniej okresowej ocenie nauczycieli akademickich”

§ 94 ust 1
po słowach:
„nauczyciela akademickiego,”
skreślić słowa:
„bez tytułu profesora” (art.127 Ustawy ust.1)

§ 96 ust 2
po słowach:
„Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata lub”
dopisać:
„na pisemnie umotywowany wniosek kierownika”

§ 98 ust 4
dopisać na końcu ustępu po słowach:
„uchwalony prze senat”
dopisać słowa:
„w porozumieniu ze związkami zawodowymi”

§ 98 ust 5
obecny ustęp skreślić w całości i zapisać:
„Zasady oceny muszą być podane do wiadomości pracowników przed rozpoczęciem okresu
objętego oceną.”

§ 100 ust 5
utrzymać w dotychczasowej formie

§ 105 ust 5
brak załącznika nr 5

§ 143 ust 3
obecny ustęp skreślić w całości i wprowadzić zapis:
„3. Osoby, które prze 1 października 2013 roku były zatrudnione w Uczelni na stanowiskach
adiunkta mogą ubiegać się o przedłużenie zatrudnienia na tym stanowisku. Na wniosek dziekana,
zaopiniowany przez radę wydziału, zatrudnienie osoby za stopniem doktora może być przedłużone
najwyżej dwukrotnie:

1) pierwsze przedłużenie na okres 4 lat, pod warunkiem właściwego rozwoju naukowego lub w
zakresie sztuki, potwierdzonego publikacjami i udziałem w pracach badawczych oraz
pozytywną opinią wskazanego przez dziekana nauczyciela akademickiego z tytułem
naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego;
2) drugie przedłużenie na okres 2 lat, jeżeli stan zaawansowania rozprawy habilitacyjnej rokuje
uzyskanie w tym czasie stopnia doktora habilitowanego.”

§ 143 ust 4
poprawić początkowy zapis następująco:
„ Okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2. i 3. ulega przedłużeniu……….”

§ 149
poprawić obecny zapis na:
„Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą zgodnie z Ustawą Prawo o
szkolnictwie wyższym”

