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WSTĘP 
 
W sprawozdaniu zostały opisane szczegółowe informacje obrazujące pracę całej społeczności 
akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku ak. 2009/2010. We wstępie są przedstawione 
następujące  dane: 
 
Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku 
 

Kadra akademicka zatrudniona w naszym Uniwersytecie przedstawia się następująco: 
samodzielnych pracowników naukowych mamy 209; w tym profesorów zwyczajnych 55, 
profesorów nadzwyczajnych z tytułem 20, profesorów UwB 124 i adiunktów z habilitacją 10. W 
omawianym okresie jedna osoba otrzymała stopień naukowy profesora, osiem osób stopień 
naukowy doktora  habilitowanego i dwadzieścia dwie osoby stopień naukowy doktora.  
Pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykładowcy, wykładowcy, 
lektorzy, instruktorzy i kustosze dyplomowani ) stanowią liczbę 687 osób. 
Pracowników niebędących nauczycielami (pracownicy: administracyjni, techniczni, biblioteczni, 
obsługi ) w Uniwersytecie jest zatrudnionych 612 osób. 
 
Działalność dydaktyczna 
 

W mijającym roku akademickim uczelnia kontynuowała proces poszerzania                       
i uatrakcyjniania oferty programowej. Powołano studia doktoranckie w dziedzinie nauk 
humanistycznych w zakresie historii i socjologii, dwa nowe kierunki: międzywydziałową  
politykę społeczną II oraz filozofię I, a także wiele nowych specjalności na poszczególnych 
kierunkach: 
–matematyka II: matematyka finansowa 
– informatyka II: grafika komputerowa i multimedia, informatyka teoretyczna, informatyka 

w medycynie, inteligentne metody obliczeniowe, technologie internetowe i mobilne 
– filologia polska I: edytorska, promocja miasta i regionu 
– historia I i II: ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
– historia II: historia kultury; historia społeczna. 
Z roku na rok rozwija się Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. W lipcu br. odbyła 
się tam promocja pierwszych absolwentów.  
Uniwersytet wprowadza innowacyjne formy nauczania (e-learning, blended learning, współpraca 
z przedsiębiorcami) i rozwija idee edukacji ustawicznej, o czym świadczy dynamiczny rozwój 
studiów podyplomowych. Udoskonalono Regulamin studiów podyplomowych UwB, powstały 
też kolejne możliwości uzupełniania wiedzy po dyplomie: 
- Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: Przyroda – IV etap edukacji; 
- Nowoczesne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej; Bankowość i Rynki Finansowe; 
Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem (WEiZ); 
- Studia Podyplomowe Genealogiczne (WHS); 
- Kontrola Finansowa; Zamówienia Publiczne i Fundusze Unii Europejskiej (WP). 
Dobre studia to nie tylko atrakcyjne kierunki, wybór specjalności czy doskonała kadra, to także 
satysfakcja młodych ludzi z wyboru miejsca studiów. Decydują o tym m.in. warunki studiowania 
i klimat uczelni. O naszych studentach świadczy ich ogromna aktywność na wielu polach: 
naukowym, społecznym, ekologicznym, kulturalnym, sportowym. Uniwersytet stwarza 
studentom warunki do rozwoju na wielu płaszczyznach oraz realizacji zainteresowań, pasji, 
talentów, czego najlepszym dowodem jest uzyskanie przez 43 studentów UwB stypendiów 
ministra za osiągnięcia w nauce. Uczelnia dba także o studentów wymagających  specjalnych 
warunków i realizuje przyjęty przez Senat program działań na rzecz wyrównywania szans 
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edukacyjnych studentów niepełnosprawnych „Uniwersytet szansą dla Wszystkich”. Rozpoczęły 
się pilotażowe badania losów absolwentów naszej uczelni prowadzone przez Biuro Karier we 
współpracy z wydziałami oraz Pracownią Badań, Analiz   i Strategii Rozwoju Edukacji przy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.  
Senat UwB przyjął kilka ważnych dla całej społeczności akademickiej uchwał dotyczących 
kształcenia i studentów, m.in. uchwałę w sprawie zadań dydaktycznych dla stanowisk, na 
których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad rozliczania i finansowania godzin 
ponadwymiarowych (Uchwała nr 956) oraz uchwałę w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych           
i liczebności grup studenckich (Uchwała nr 957). Celem zmian było uporządkowanie spraw 
dotyczących dydaktyki i sposobów jej finansowania, a także zwiększenie elastyczności 
pozwalającej uwzględniać specyfikę wydziałów przy planowaniu obowiązków dydaktycznych.  
Senat UwB przyjął stanowisko wobec projektów Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego  w 
Polsce oraz ustawy o zmianie Prawa szkolnictwa wyższego, ustawy o stopniach naukowych        
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także o zmianie innych ustaw.  
 
Działalność naukowo-badawcza 
 

W ostatnich latach systematycznie zmniejszają się środki finansowe przeznaczone na 
prowadzenie działalności naukowo-badawczej Uczelni pochodzące z dotacji podmiotowej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2009 na prowadzenie działalności 
statutowej UwB otrzymał kwotę na poziomie roku poprzedniego (2 370 782 zł), natomiast kwota 
przeznaczona na finansowanie badań własnych (486 000 zł) wyniosła jedynie 48% w stosunku 
do dotacji z roku 2008. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, która 
wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. nie przewiduje finansowania badań własnych, 
natomiast umożliwia staranie się o środki na finansowanie badań służących rozwojowi młodych 
naukowców. Środki na badania dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 
roku życia) będą przyznawane w konkursach wewnętrznych.  
W minionym roku akademickim do 80 zwiększyła się liczba projektów badawczych 
realizowanych przez pracowników Uniwersytetu oraz wzrosła liczba prac badawczo-usługowych 
zleconych przez inne podmioty. Ponad 59% środków finansowych przeznaczonych na badania 
pochodziła właśnie z tych źródeł. Ze środków europejskich prowadzone są badania naukowe na 
Wydziale Fizyki w ramach projektu FANTOMAS (finansowanego ze środków 7 Programu 
Ramowego (2007-2013)), zaś na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w ramach programu 
DAPHNE III. W ubiegłym roku zakończono na tym Wydziale realizację 2 projektów 
dydaktyczno-szkoleniowych z programu LLP-Grundvig.  
Z zadowoleniem należy odnotować fakt wzrostu liczby recenzowanych prac naukowych 
pracowników uniwersytetu. Liczba punktów za publikacje naukowe w ciągu ostatnich 3 lat 
wzrosła ponad 3-krotnie. W minionym roku do Urzędu patentowego złożono 4 wnioski o 
udzielenie patentu.  

Ważnym osiągnięciem naukowym UwB  jest uzyskanie dwóch uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny w dyscyplinie biologia        
i Wydział Historyczno-Socjologiczny w dyscyplinie historia 

W najbliższym czasie zostanie znacznie unowocześniona aparatura naukowa 
Uniwersytetu. Wydział Biologiczno-Chemiczny otrzymał z Funduszu Nauki i Technologii 
dotację celową na wyposażenie pracowni mikrobiologii w kwocie 1 700 000 zł. Z funduszy 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Osi priorytetowej 
Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji realizowany jest projekt 
"Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku", 
którego celem jest utworzenie infrastruktury laboratoryjnej Pracowni Biochemii i Biologii 
Strukturalnej, Pracowni Nanotechnologii i Chemii Materiałowej oraz Pracowni Nowoczesnych 
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Technologii Syntezy i Analizy Polimerów. Kwota dofinansowania projektu wynosi ponad 12 
mln zł. 
Wydział Fizyki UwB jest partnerem konsorcjum SPINLAB Krajowego Centrum Nanostruktur 
Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej. Projekt jest finansowany z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet II. Infrastruktura strefy B+R. Kwota 
przewidziana dla UwB na zakup unikalnej w skali kraju aparatury naukowej wynosi ponad 6 mln 
zł.  
 
Działalność międzynarodowa 

Uczelnia w minionym roku podpisała 8 umów o współpracy naukowej z partnerami           
z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Rumunii i Stanów Zjednoczonych.  Ponadto w ramach programu 
LLP-Erasmus współpracuje z 91 uczelniami partnerskimi UE oraz 3 uczelniami ze Szwajcarii. 
Systematycznie zwiększa się liczba studentów UwB studiujących na uczelniach zagranicznych. 
W minionym roku akademickim za granicą studiowało 118 studentów UwB, zaś 18 studentów 
wyjechało na praktyki. W naszej uczelni studiowało 32 studentów zagranicznych. Z wykładami 
do uczelni partnerskich wyjechało 28 nauczycieli akademickich, a w celach szkoleniowych 11 
nauczycieli. Na UwB wykłady prowadziło 14 nauczycieli z zagranicy.  
 
Biblioteka Uniwersytecka 

W minionym roku zakupione zostały licencje systemu bibliotecznego ALEPH dla 
bibliotek wydziałowych, co pozwoliło na połączenie katalogów wszystkich bibliotek w jeden 
system i stworzenie katalogu centralnego. W maju 2010 utworzono Oddział Wolnego Dostępu 
pozwalający czytelnikom na samodzielne korzystanie z księgozbioru. W jego kolekcji znajduje 
się ponad 50 tys. woluminów. Czytelnia dysponuje 73 miejscami do pracy, 5 stanowiskami 
komputerowymi i 2 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Oddział ten cieszy się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających. Dzięki środkom finansowym z PFRON Biblioteka została 
wyposażona w sprzęt o wartości ponad 100 000 zł do obsługi osób niedosłyszących oraz 
niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo. Utworzone w roku poprzednim Centrum 
Dokumentacji Europejskiej (CDE) kontynuuje swoją działalność i systematycznie powiększa 
zbiory. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku akademickim część swoich zbiorów przekazali 
do Biblioteki Uniwersyteckiej m.in. Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz 
spadkobiercy prof. Basaja.  
 
Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku 

W roku akademickim Wydawnictwo UwB 2009/2010  opublikowało 59 tytułów                 
o objętości 1058 ark. wyd. i łącznym nakładzie 8000 egz. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu          
w Białymstoku w roku 2009/2010 uczestniczyła w trzech ogólnopolskich targach książki  
naukowej i przygotowała się do uczestnictwa w trzech kolejnych, planowanych do końca 2010 r. 
Wydawnictwo uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie  Polskiej Książki Naukowej              
w Madrycie i w Londynie wzbogacając zbiory tamtejszych placówek naukowych o publikacje 
autorów z  Uniwersytetu w Białymstoku ( 60 tytułów). Prestiżowym wydarzeniem                      
w działalności Wydawnictwa Trans Humany była po raz drugi przyznana Nagroda Główna za 
najlepszą książkę akademicką w roku 2010.-Autorką wyróżnionej książki „Galeria ojców. 
Autorytet publiczny w literaturze polskiej 1800-1861” jest Elżbieta Dąbrowicz, historyk 
literatury w Instytucie Filologii Polskiej UwB.  
 
 
 
 
 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2009/2010 
 

 

-6- 

Realizacja inwestycji 
 

W roku akademickim 2009/2010 priorytetową inwestycją była  budowa Kampusu 
Uniwersytetu w Białymstoku przy ul Ciołkowskiego współfinansowana z funduszy unijnych:. 
„Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz                       
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, 
Działanie: I.1 Infrastruktura Uczelni oraz „Budowa Wydziału Fizyki i Instytutu Chemii” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII 
Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie : 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. 
W tym roku ak. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zamówienia pn. Usługa pełnienia funkcji  Inwestora Zastępczego dla inwestycji 
Budowa Kampusu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto                 
w dniu 25.06.2010 r. umowy z Konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij 
Nederland BV.Do końca czerwca 2010 r. otrzymano zgodnie z umową pozostałą część  
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Pracowni Projektowej Marek Budzyński Architekt 
Sp. z o.o. W dniu 30.08.2010 r. Inwestor Zastępczy przy udziale Działu Inwestycji i Działu 
Zamówień Publicznych ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-
montażowych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlano-montażowych-31.05.2013 r.  

W roku akademickim2009/2010 kontynuowano budowę Auli przy ul. Świerkowej. W 
wyniku zakończonego w dniu  03.11.2009 przetargu wyłoniono wykonawcę do budowy 
trzykondygnacyjnej auli dydaktyczno- widowiskowej z łącznikiem do istniejących budynków  
dla potrzeb Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej.  W dniu 20.11.2009 r. 
zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD  Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim . 
Aktualnie inwestycja jest realizowana. Planowany termin  zakończenia inwestycji to 
31.10.2012r. 

Ubiegły rok akademicki był kolejnym rokiem działań podejmowanych w celu 
zapewnienia samodzielnej bazy lokalowej wydziałowi Ekonomiczno-Informatycznemu               
w Wilnie. Coraz bliższy jest dzień, w którym Wydział uzyska prawa do terenu, na którym UwB 
będzie  mógł wznieść jego nową siedzibę. 
 
Systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne 
 
1.Sprawnie działa system Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia. 
2.Prowadzone są prace związane z modernizacją systemu USOS,  
3.Zakupiono i uruchomiono na wszystkich wydziałach drukarki do dyplomów  
4.Wydrukowano i spersonalizowano ok. 4000 szt. Studenckich Legitymacji Elektronicznych. 
5.Uruchomiono i przetestowano system e-learningowy, rozpoczęto pierwsze zajęcia w tym 
systemie (w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z 
przedsiębiorcami”, realizowanego z funduszu unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 
6.Rozpoczęto we współpracy z Politechniką Białostocką uruchamianie systemu EDUROAM – 
sieci punktów radiowego dostępu do sieci komputerowej na potrzeby studentów i pracowników 
uniwersytetu. Uruchomiono 10 punktów dostępowych na wydziałach i trwają przygotowywania 
do uruchomienia punktów dostępowych w Bibliotece Uniwersyteckiej. 
7.Trwa modernizacja systemu poczty elektronicznej na potrzeby pracowników uniwersytetu. 
Zakupiono nowe serwery i rozpoczęto prace nad przebudową systemu poczty elektronicznej. 
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Informacja i Promocja 
 
1.Uniwersytet rozwijał aktywną działalność w zakresie promocji uczelni w mieście, regionie            
i państwie. Pracownicy i studenci uczestniczyli w kilkudziesięciu akcjach i spotkaniach 
promocyjnych 
2.Opracowano i uruchomiono nową wersję strony internetowej uczelni, także w wersji 
angielskojęzycznej 
3.W oparciu o wyniki zamówionych badań rynku przygotowano i zrealizowano kampanię 
reklamową opartą na najbardziej nowoczesnych i atrakcyjnych dla potencjalnych studentów 
technikach marketingowych (Internet, spoty reklamowe TV). 
4.Uniwersytet uzyskał 3 miejsce w rankingu na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię 
wyższą w Polsce. 
 
 
Dziękuję społeczności akademickiej za zaangażowanie w rozwój i pracę Uniwersytetu                     
w Białymstoku 
 

 
 

Rektor 
 

        Uniwersytetu w Białymstoku 
 
                 Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 
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1. WŁADZE  REKTORSKIE NA KADENCJĘ  2008-2012 
 
Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w kwietniu i maju 2008 roku dokonało  
wyboru władz rektorskich na czteroletnią kadencję 2008-2012 w następującym składzie: 
 
Rektor - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, 
prof. UwB 
 
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB 
 
Prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem - dr hab. Marek Proniewski,  
prof. UwB 
 
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu – dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB 
 
2. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 
 
2. 1. Skład Senatu na kadencję  2008-2012 
 

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Rektor UwB 
dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB  Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich  
dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB  Prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów                 

z Regionem 
dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju   

Uniwersytetu 
 
prof. dr hab. Anatol Kojło, prof. UwB Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego 
dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB Dziekan Wydziału Filologicznego 
dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB Dziekan Wydziału Fizyki  
prof. dr hab. Andrzej Sadowski  Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego 
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki 
dr hab. Elwira Kryńska, prof. UwB Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Leonard Etel Dziekan Wydziału Prawa 
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB Dziekan Wydziału Ekonomiczno- 
 Informatycznego w Wilnie 
dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB Dziekan Wydziału Administracji w Siedlcach 
 
samodzielni nauczyciele akademiccy: 
prof. dr hab. Andrzej Górniak Wydział Biologiczno-Chemiczny 
dr hab. Henryk Wnorowski, prof. UwB Wydział Ekonomii i Zarządzania 
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz Wydział Filologiczny 
dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB Wydział Fizyki 
dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB Wydział Historyczno-Socjologiczny 
dr hab. Stanisław Uba, prof. UwB Wydział Matematyki i Informatyki 
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB Wydział Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Stanisław Prutis Wydział Prawa 
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dr hab. Tadeusz Łozowski, prof. UwB Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  
  w Wilnie 
dr hab. Janusz Stankiewicz, prof. UwB Wydział Administracji w Siedlcach 
 
niesamodzielni nauczyciele akademiccy: 
dr Beata Kalska-Szostko Wydział  Biologiczno-Chemiczny 
dr Ewa Tokajuk  Wydział Ekonomii i Zarządzania 
dr Maciej Horowski  Wydział Matematyki i Informatyki 
dr Wojciech Siwak  Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 
pracownicy nie będący nauczycielami: 
 mgr Elżbieta Pietruczanis Główny Specjalista ds. Szkolnictwa Wyższego 
 mgr Małgorzata Ludera Kierownik Dz. Dydaktyki i Spraw Studenckich                             
 mgr Jadwiga Maj  Wydział Biologiczno-Chemiczny 

 
przedstawiciele studentów i doktorantów: 
Urszula Bondaruk  Wydział Matematyki i Informatyki 
Justyna Marta Konopka Wydział Matematyki i Informatyki 
Anna Zadrożna  Wydział Prawa 
Adam Rusiłowski   Wydział Prawa 
Joanna Krukowska   Wydział Filologiczny 
Sylwia Sachajko  Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Rafał Kacprzyk  Wydział Historyczno-Socjologiczny 
mgr Adam Ramotowski Wydział Prawa 
 
z głosem doradczym 
mgr Tomasz Zalewski Kanclerz UwB 
mgr Anna Jarzęmbska Kwestor UwB 
mgr Halina Brzezińska-Stec Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
dr Małgorzata Furmańska NSZZ „Solidarność” (Wydział  Ped. i Psych.) 
dr Ewa Matuszczyk  ZNP (Wydział Hist.-Socjol.) 
 
zaproszeni goście: 
dr Anna Harbig  SPNJO 
mgr Jerzy Koniecko Alliance Francaise 
mgr Adam Wyszczelski  SWFiS 
mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
mgr Małgorzata Sadłowska-Suprun Dział Informacji i Promocji 
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2.2. Jednostki organizacyjne 
 
Wydziały: 
1. Wydział Biologiczno-Chemiczny 
2. Wydział Ekonomii i Zarządzania 
3. Wydział Filologiczny 
4. Wydział Historyczno-Socjologiczny 
5. Wydział Matematyki i Informatyki 
6. Wydział Fizyki 
7. Wydział Pedagogiki i Psychologii 
8. Wydział Prawa 
9. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
10. Wydział Administracji w Siedlcach 
Jednostki Międzywydziałowe: 
1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
3. Katedra Teologii Katolickiej 
4. Katedra Teologii Prawosławnej 
5. Centrum Edukacji Nauczycieli  
Jednostki Ogólnouczelniane: 
1. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 
2. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
3. Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy 
Jednostki pozawydziałowe: 
1.   Archiwum 
2.   Wschodni Ośrodek Transferu Technologii  
Inne Jednostki 
Ośrodek Alliance Française 
 
2.3. Komisje senackie w roku akademickim 2008/2009 
 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza 
przewodniczący dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB 
 

2. Senacka Komisja ds. Nauki 
przewodnicząca dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB 
 

3. Senacka Komisja ds. Kształcenia  
przewodnicząca dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB  
 

4. Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa 
przewodniczący dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB  
 

5. Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia  
przewodniczący  prof. dr hab. Leonarda Dacewicz    
 

6. Ogólnouczelniana  Komisja ds. Stypendiów Naukowych  
przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Włostowski 
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7. Senacka Komisja Prawno-Statutowa  
przewodniczący dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB 
 

8. Senacka Komisja Oceniająca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydziałami 
przewodniczący dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB  
 

9. Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów 
przewodniczący prof. dr hab. Emil Pływaczewski 
 

10. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich 
przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 
 

11. Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 
przewodniczący  prof. dr hab. Cezary Kulesza, prof. UwB   
 

12. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów  
  

13. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów   
 
 
2.4. Uchwały Senatu 
 
   W roku akademickim 2009/2010 Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 141 uchwał         
w sprawach: 
− związanych z nadaniem tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2), 
− przyjęcia recenzji w postępowaniu o odnowienie doktoratu (1),  
− uzupełnienia składu Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku, przyznania osobom i 

instytucjom „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku”, nadania tytułu „Zasłużony dla 
Uniwersytetu”(3),  

− wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz przyznania Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej (2), 

− wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele 
akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania                       
i finansowania godzin ponadwymiarowych (1),  

− w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich (1),  
− zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania 

z tych opłat (1),  
− Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku (2),  
− tworzenia i prowadzenia kierunków studiów i specjalności, tworzenia oraz zmiany nazwy 

studiów podyplomowych (15), 
− zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na jednolite studia  magisterskie, 

studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (7), 
− programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów 

niepełnosprawnych „Uniwersytet Szansą dla Wszystkich” oraz  Zasad wprowadzania           
i stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom 
niepełnosprawnym UwB (2), 

− przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć 
określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia (5),  
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− zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (17), 
− mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (23), 
− powołania na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii (1),  
− zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (11), 
− wprowadzenia Regulaminu Instytutu Studiów Wschodnich  - w organizacji (1),  
− umów i porozumień o współpracy z podmiotami zagranicznymi (13),  
− w sprawie integracji białostockich uczelni publicznych (1), 
− zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1), 
− zasad rozliczania kosztów działalności UwB, projektu podziału funduszu rzeczowego 

UwB, planu rzeczowo-finansowego, nowelizacji planu rzeczowo-finansowego, 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego, wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego UwB 
oraz w innych sprawach  związanych  z gospodarką finansową Uniwersytetu (11), 

− uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnych oraz Uczelnianej 
Komisji Wyborczej (6), 

− innych istotnych dla Uniwersytetu (14). 
Senat Uniwersytetu w Białymstoku wydał również opinię w  sprawie projektów strategii 
rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010 -2020. 
 
2.5  Zarządzenia Rektora 
 
W roku akademickim 2009/2010 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 21 zarządzeń,  
ustalających lub zmieniających dla Uniwersytetu w Białymstoku zasady w zakresie :  
− kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu (1),  
− utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno – Socjologicznym (1),  
− organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 
− zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu              

w Białymstoku i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej doktorantom 
Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

− ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie                    
w Białymstoku roku akademickim 2010/2011 (1), 

− studenckich praktyk zawodowych (1), 
− zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

akademicki 2010/2011 (1), 
− wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych                       

dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych (1), 
− Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
− zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
− zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (1),   
− Regulaminu przydziału i korzystania z miejsc hotelowych będących w dyspozycji 

Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
− zasad wystawiania w Uniwersytecie w Białymstoku faktur ze sprzedaży towarów                

i usług na rzecz osób prawnych i  fizycznych (2),  
− zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji                   

w sprawie organizacji i działania Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku (1),  
− szkolenia obronnego i obrony cywilnej (5),  
− powołania zespołu do spraw  opracowania dokumentacji wymagań bezpieczeństwa 

systemu teleinformatycznego (1).  
 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2009/2010 
 

 

-13- 

2.6 Decyzje 
 
W roku akademickim 2009/2010 wydano 60 decyzji – 7 decyzji Rektora i 53 decyzji Kanclerza. 
W większości były to decyzje w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia 
publicznego (59).  
Wydane decyzje dotyczyły:   
− szeroko pojętych prac remontowo–budowlanych, remontowych i inwestycyjnych,  

projektowych (9),  
− zakupu i montażu aparatury badawczo-naukowej (9),  
− zakupu usług telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego, 

materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów, urządzeń biurowych 
(10),  

− zakupu innych towarów i usług (31):  m.in. sprzętu RTV, mebli, krajowych czasopism 
naukowych i gazet, artykułów promocyjnych, samochodu terenowo–osobowego, środków 
czystości, artykułów papierniczych, druków akcydensowych, artykułów biurowych,  
książek i podręczników dla studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 
usługi sprzątania budynków wraz z całodobowym dozorem zewnętrznym i wewnętrznym, 
usługi druku i oprawy książek (publikacji), usługi druku i dostarczenia materiałów 
informacyjnych, promocyjnych  i reklamowych  oraz  usług  wynikających z potrzeb 
realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS, 

− inne  (1).  
 

2.7 Pisma okólne 
W roku akademickim 2009/2010 wydano 4 pisma okólne. W tym 1 pismo okólne Rektora: 
− w sprawie wprowadzenia wzoru „Informacji o kandydacie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku” (1), 
i 3 pisma okólne Kanclerza, które dotyczyły; 
− kontroli stanu sprawności technicznej obiektów będących w dyspozycji Uniwersytetu           

w Białymstoku (3).  
 
4. STUDENCI I STUDIA 
 
3.1 Liczba studentów i absolwentów 

Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010 kształcił na wszystkich 
formach prowadzonych studiów łącznie 18 048 studentów, w tym: 8 475 studentów studiów 
stacjonarnych, 6963 studentów studiów niestacjonarnych oraz  240 uczestników studiów 
doktoranckich i 2 370 słuchaczy studiów podyplomowych.  
W roku akademickim 2009/2010 mury naszej Uczelni opuściło 5350 absolwentów. 
O przyjęcie na studia na rok akademicki 2010/2011 ubiegało się 14.759  kandydatów. W wyniku 
rekrutacji przyjęto na pierwszy rok studiów łącznie 6.422 osoby, w tym na studia stacjonarne  
3.368 osób oraz  2.654 osoby na studia niestacjonarne. 
 
3.2. Kierunki studiów i specjalności  

3.2.1 Nowości w zakresie oferty edukacyjnej w roku akademickim 2009/2010, nowe 
kierunki studiów: 

 
Polityka społeczna – studia II stopnia (studia międzywydziałowe prowadzone wspólnie przez 
Wydział Pedagogiki i Psychologii i Wydział Ekonomii i Zarządzania) 
Filozofia – studia pierwszego stopnia, rekrutacja od roku akademickiego 2011/2012 
W ramach istniejących kierunków studiów powołano nowe specjalności: 
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Filologia polska – studia pierwszego stopnia, specjalności: 
- edytorska 
- promocja miasta i regionu 
Filologia studia pierwszego stopnia, specjalność:  
- filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu  
Historia – studia pierwszego stopnia, specjalność: 
- ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
Historia – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
- historia kultury  
- historia społeczna 
Informatyka – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- grafika komputerowa i multimedia 
- informatyka teoretyczna 
- informatyka w medycynie 
- inteligentne metody obliczeniowe 
- technologie internetowe i mobilne 
Matematyka – studia drugiego stopnia, specjalność: 
- matematyka finansowa 
 
Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo wznowiono rekrutację na rok 
akademicki 2010/2011. 
 
Uczelnia pozyskuje środki unijne na realizację studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
oraz studiów podyplomowych. Dofinansowaniem unijnym objęte są kierunki studiów: praca 
socjalna oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze – w ramach studiów niestacjonarnych. 
 
Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym powołano studia doktoranckie w dziedzinie nauk 
humanistycznych w zakresie historii i socjologii. 
 
3.2.2. Kierunki studiów i specjalności w roku akademickim 2009/2010 
 
1. Administracja – studia pierwszego stopnia 

Administracja – studia drugiego stopnia 
2. Biologia – studia pierwszego stopnia 

Biologia – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- biologia ogólna i molekularna 
- biologia środowiskowa 

3. Chemia – studia pierwszego stopnia 
Chemia – studia drugiego stopnia 

4. Edukacja techniczno-informatyczna – studia pierwszego stopnia 
5. Ekonomia – studia pierwszego stopnia, specjalności: 

- rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 
- handel zagraniczny 
- funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej 
- gospodarka regionalna i lokalna 
Ekonomia – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- przedsiębiorstwo na rynku 
- gospodarka światowa 
- ekonomia rozwoju regionalnego 
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- funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej 
6. Europeistyka – studia pierwszego stopnia 

Europeistyka – studia drugiego stopnia 
7. Filologia polska – studia pierwszego stopnia, specjalności: 

- wiedza o kulturze 
- edytorska 
- promocja miasta i regionu 
Filologia polska – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- wiedza o kulturze 
- edytorsko-filologiczna 
- filozoficzno-filologiczna 
- publicystyczno-dziennikarska 

8. Filologia, specjalności: 
- filologia angielska – studia pierwszego stopnia 
- filologia angielska – studia drugiego stopnia 
- filologia białoruska – studia pierwszego stopnia 
-filologia białoruska dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od 

podstaw) – studia pierwszego stopnia 
-  filologia białoruska – studia drugiego stopnia 
-  filologia białoruska z językiem angielskim – studia pierwszego stopnia 
-  filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka 

białoruskiego od podstaw) – studia pierwszego stopnia 
-  filologia francuska – studia pierwszego stopnia 
-  filologia rosyjska – studia pierwszego stopnia 
-  filologia rosyjska – studia drugiego stopnia 
-  filologia rosyjska z językiem angielskim – studia pierwszego stopnia 
-  filologia rosyjska z językiem angielskim – studia drugiego stopnia 
-  filologia rosyjska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka 

rosyjskiego od podstaw) – studia pierwszego stopnia 
-  filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu – studia pierwszego stopnia  

9. Fizyka – studia pierwszego stopnia, specjalności: 
- fizyka medyczna 
- techniki komputerowe 
Fizyka – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- fizyka doświadczalna 
- fizyka teoretyczna 
- fizyka komputerowa 

10. Historia – studia pierwszego stopnia, specjalność: 
- ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
Historia – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
- historia kultury  
- historia społeczna 

11. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia pierwszego stopnia 
12. Informatyka – studia pierwszego stopnia 

 Informatyka – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- grafika komputerowa i multimedia 
- informatyka teoretyczna 
- informatyka w medycynie 
- inteligentne metody obliczeniowe 
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- technologie internetowe i mobilne 
13. Informatyka i ekonometria – studia pierwszego stopnia 
14. Matematyka – studia pierwszego stopnia, specjalności: 

- matematyka finansowa 
- matematyka z metodami informatycznymi 
Matematyka – studia drugiego stopnia, specjalność: 
- matematyka finansowa 

15. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia pierwszego stopnia, specjalność: 
- handel międzynarodowy 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia drugiego stopnia, specjalność: 
- współpraca międzynarodowa 

16. Ochrona środowiska – studia pierwszego stopnia 
Ochrona środowiska – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- chemia środowiska 
- ochrona przyrody 

17. Pedagogika – studia pierwszego stopnia, specjalności: 
- kulturoznawcza 
- opiekuńczo-wychowawcza 
- pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną 
- pedagogika przedszkolna z edukacją początkową 
- pedagogika rewalidacyjna 
- pedagogika resocjalizacyjna 
- pedagogika integracyjna edukacji elementarnej 
- edukacja dla bezpieczeństwa 
- animacja kultury z arteterapią 
- edukacja medialna 
- praca socjalna 
Pedagogika – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- edukacja dla bezpieczeństwa 
- pedagogika przedszkolna 
- pedagogika wczesnoszkolna 
- opiekuńczo-wychowawcza 
- kulturoznawcza 
- pedagogika resocjalizacyjna 
- rewalidacyjna 
Pedagogika – 3- letnie studia drugiego stopnia dla osób bez przygotowania pedagogicznego 

18. Polityka społeczna – studia drugiego stopnia 
19. Praca socjalna – studia pierwszego stopnia 
20. Prawo – jednolite studia magisterskie 
21. Socjologia – studia pierwszego stopnia 

Socjologia – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- socjologia wielokulturowości 
- socjologia biznesu i nowych technologii 
- socjologia organizacji 
- społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną 

22. Stosunki międzynarodowe – studia pierwszego stopnia 
Stosunki międzynarodowe – studia drugiego stopnia 

23. Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, specjalności: 
- zarządzanie przedsiębiorstwem 
- zarządzanie organizacjami publicznymi 
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Zarządzanie – studia drugiego stopnia, specjalności: 
- zarządzanie przedsiębiorstwem 
- zarządzanie organizacjami publicznymi 
 

3.3. Studia doktoranckie  
Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w ramach trzech 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania oraz Wydziału Filologicznego.  
 
Tab.1.  Studenci studiów doktoranckich 
 

Wydział Liczba studentów 

 Ekonomii i Zarządzania 80 
Prawa 114 
Filologiczny 46 
Łączna liczba doktorantów 240 

 
 
3.4. Ruch studencki 
Studenci UwB w roku akademickim 2009/2010 zrzeszeni byli w 60 kołach naukowych, 10 
organizacjach studenckich, Akademickim Związku Sportowym, 2 klubach: Akademickim 
Klubie Wędkarskim „ROBAL”, Klubie Integracyjno-Dyskusyjnym „Meritum”, działających 
przy Wydziale Prawa oraz 2 chórach: Akademickim Chórze UwB, Żeńskim Chórze Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej „Akord”. Powstało Studenckie Biuro Tłumaczeń UwB przy 
Wydziale Filologicznym, Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii oraz zespół taneczny 
Filii UwB w Wilnie „UwB Dance”. Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza oraz Wydziałowe 
Studenckie Komisje Wyborcze w roku akademickim 2009/2010 przeprowadziły wybory 
przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Senatu UwB oraz Rad Wydziałów. Parlament 
Studentów UwB jako najwyższy organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego wspierał 
finansowo inicjatywy studenckie. Dofinansowywał wiele cyklicznych, cieszących się dużym 
zainteresowaniem imprez studenckich, m.in.: 
 Juwenalia 2010 – masowa impreza środowiska akademickiego, integrująca społeczność 

wszystkich białostockich uczelni, publicznych i niepublicznych. Organizacja szeregu 
wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, rozrywkowym, edukacyjnym. UwB miał 
największy wkład finansowy w organizację Juwenaliów 2010, jak również znaczące 
zaangażowanie w przygotowywanie terenu koncertowego, obsługę kasową i biletową 
podczas dni koncertowych. 

 Wampiriada 2010 – podczas akcji honorowego krwiodawstwa wśród studentów na rzecz 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, organizowanego 
przez NZS, studenci z Wydziału Filologicznego, Historyczno-Socjologicznego oraz 
Pedagogiki i Psychologii oddali 59,85 litrów krwi. 

 Entre Your Future 2 – po raz kolejny AIESEC zaprosił na uczelnię anglojęzycznych 
szkoleniowców, którzy przeprowadzili warsztaty poświęcone m.in. przedsiębiorczości, 
prawom konsumenckim w Unii Europejskiej, edukacji rozwojowej. 

 II Przegląd Teatrów Amatorskich Mikstura – organizowany przez Akademicki Klub 
Teatralny, popularyzował twórczość białostockich teatrów amatorskich wśród studentów, 
doskonalił umiejętności aktorów amatorów.  
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 Studencki Nobel 2010 – Twoja szansa na sukces – projekt organizowany przez NZS 
pozwolił po raz kolejny wyłonić najlepszego studenta województwa podlaskiego. Został nim 
Paweł Turel, student Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. 

 Obóz ornitologiczny na obrzeżach zbiornika Siemianówka – organizowany od 2002 roku 
przez Koło Naukowe Biologów UwB wspólnie z SE European Bird Migration Network oraz 
Stacją Ornitologii Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. 

 „Dni Wydziału” – święto wydziałów UwB, organizowane przez Wydziałowe Rady 
Samorządu Studenckiego, gdzie studenci prezentują swoją działalność naukową, kulturalną i 
artystyczną.   

 Tradycją lat ubiegłych przed rozpoczęciem roku akademickiego odbył się obóz adaptacyjny 
skierowany do studentów pierwszego roku, organizowany przez NZS. 

Studenci UwB w roku akademickim 2009/2010 podejmowali wiele nowych, ciekawych 
inicjatyw. Na szczególną uwagę zasługują: 
 I Mistrzostwa Domu Studenta nr 1 w piłce nożnej halowej 2010, których celem była 

aktywizacja młodzieży, wyzwolenie zdrowej rywalizacji sportowej oraz realizacja 
zainteresowań piłkarskich. 

 Ogólnopolskie Mikrosympozjum Chemików pod hasłem „Chemia – przyszłość zaczyna się 
dziś”, organizowane przez Koło Naukowe Chemików, pozwoliło na wymianę doświadczeń 
miedzy kołami oraz integrację studentów i doktorantów naszej uczelni ze studentami z 
uczelniami w kraju. 

 Występ zespołu tanecznego „UwB Dance” w centrum miasta z autorskim programem (taniec 
towarzyski, ludowy) podczas VIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

 „Wiosenny Koncert w Moskwie” – spotkanie z utworami muzycznymi i literackimi 
związanymi z Moskwą na Wydziale Filologicznym, zorganizowane przez „Akord” Żeński 
Chór Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.  

 Konkurs recytatorski „Francophonie poetique” – dwuetapowy konkurs, który pozwolił 
wyłonić osoby najlepiej recytujące poezję autorów francuskich.  

 Konferencja naukowa „Klient = Nasz Pan?” – Koło Naukowe Menedżerów szukało 
odpowiedzi na pytanie: czy klient jest jednostką naprawdę ważną dla firmy oraz dlaczego? 

 Shuffle Festiwal – rozpowszechnianie kulturalnych możliwości Białegostoku poprzez 
prezentację różnorodnych gatunków muzycznych, mając na uwadze kandydaturę miasta do 
„Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.  

 wieczór filmowy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania – projekcja filmu „Kac Vegas”. 
UwB stwarza studentom warunki do rozwoju na różnych płaszczyznach, dzięki czemu powstaje 
bogaty zbiór dorobku naukowego, kulturalnego i artystycznego.  

 
Tab. 2. Studenci obcokrajowy studiujący na Uniwersytecie w Białymstoku w roku 
akademickim 2009/2010 – wykaz krajów 
 
 

Kraj Liczba 
studentów 

Albania 1 
Armenia 2 
Białoruś 164 

Litwa 421 
Łotwa 1 

Irlandia 1 
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Rosja 2 
Ukraina 5 

USA 1 
Szwecja 1 
Razem 599 

 
 
 
 W roku akademickim 2009/2010  w Uniwersytecie w Białymstoku studiowało  5 studentów 
z Białorusi, którzy otrzymywali stypendium RP.  
Studenci kształcili się na wydziałach: Filologicznym, Prawa oraz Ekonomii i Zarządzania 
 
 
Tab. 3 Liczba absolwentów wyróżnionych dyplomem honorowym. . 2009/2010 
 

Wydział Liczba dyplomów 
honorowych 

Biologiczno-Chemiczny 1 
Ekonomii i Zarządzania  32 

Filologiczny 14 
Historyczno-Socjologiczny 10 
Matematyki i Informatyki 4 
Pedagogiki i Psychologii 16 

Prawa 3 
Ekonomiczno-Informatyczny     

w Wilnie 2 

Łącznie 82 
 
 
 
3.5. Program MOST 
 

W roku akademickim 2009/2010 studenci Uniwersytetu w Białymstoku mieli możliwość 
wyjazdu na studia semestralne i roczne do 18 polskich uniwersytetów. Z możliwości odbywania 
studiów w ramach programu skorzystało 19 studentów. Najczęściej wybieranymi uczelniami 
były: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 
 
3.6.  Akredytacja 
 
1. Akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej posiadają następujące kierunki 
studiów:  
1. Administracja. Uchwała z dnia 23.04.2009 r. pozytywna następna ocena 2014/2015 
2. Chemia. Uchwała z dnia 28.02.2008 r. pozytywna następna ocena 2013/2014 
3. Biologia  Uchwała z dnia 2.09.2010r.  pozytywna następna ocena 2015/2016 
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4. Ekonomia. Uchwała z dnia 8.09.2005 r.  pozytywna następna ocena 2010/2011 
5. Filologia polska. Uchwała z dnia 6.09.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
6. Fizyka. Uchwała z dnia 14.06.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
7. Historia. Uchwała z dnia 14.06.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
8. Informatyka. Uchwała z  dnia 21.01.2010 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
9. Matematyka studia I stopnia. pozytywna następna ocena 2012/2013 
    Uchwała z dnia 20.09.2007 r.  
10.Matematyka studia II stopnia. pozytywna następna ocena 2012/2013 
    Uchwała  z dnia 11.12.2008 r. 
11. Ochrona Środowiska. pozytywna następna ocena 2014/2015 
      Uchwała z dnia 17.09.2009 r.     
12. Socjologia. Uchwała z dnia 2.09.2010  pozytywna następna ocena 2015/2016 
 
13. Pedagogika.  Uchwała z dnia 14.02.2008 r. pozytywna następna ocena 2013/2014 
14. Prawo. Uchwała z dnia 23.04.2009 r. pozytywna następna ocena 2014/2015 
 
2. Akredytacje europejskie: 
Chemia. Uchwała z dnia 5.06.2008 r. Eurobachelor Label i Euromaster Label 
 
3.7.  Studia podyplomowe 
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku zwiększyły ofertę edukacyjną w zakresie 
studiów podyplomowych: 
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania: 
- Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 
- Bankowość i rynki finansowe 
- Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej 
Wydział Historyczno-Socjologiczny: 
- studia podyplomowe Genealogiczne 
Wydział Prawa: 
- Zamówienia publiczne i fundusze Unii Europejskiej 
- Kontrola finansowa 
Studia Międzywydziałowe: 
- studia podyplomowe Przyroda – IV etap edukacyjny (prowadzone wspólnie przez Wydział 
Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Fizyki 
 
3.8. Stypendia MNiSW 
 

Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i szczególne osiągnięcia w sporcie są 
wyjątkowym wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. 
Stypendia przyznawane są studentom szczególne zaangażowanym w życie naukowe i kulturalne 
polskich uczelni. W roku akademickim 2009/2010 Minister przyznał studentom Uniwersytetu w 
Białymstoku 43 stypendia za osiągnięcia w nauce. 

 
Tab. 4 Stypendia MNiSW w roku akademickim 2009/2010 

 
 

Wydział Uniwersytetu Liczba 
studentów

Biologiczno-Chemiczny 2 
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Ekonomii i Zarządzania 23 
Filologiczny 4 

Historyczno-Socjologiczny 4 
Pedagogiki i Psychologii 5 

Prawa 5 
Razem 43 

 
3.9. Zawodowa promocja studentów i absolwentów 
 
W roku akademickim 2009/2010 kontynuowano podstawowe formy poradnictwa zawodowego 
w zakresie indywidualnych rozmów doradczych i doradztwa grupowego (warsztaty, prezentacje, 
wykłady). Pozyskano ponad 253 oferty pracy, w tym 175 ofert pracy stałej oraz 78 ofert pracy 
dorywczej oraz 66 ofert programów praktyk i staży. Z możliwości uzyskania kontaktu z 
pracodawcami skorzystało około 570 osób, a z poradnictwa zawodowego (grupowego i 
indywidualnego) około 150 osób. W roku akademickim 2009/2010 zarejestrowano 69 339 
odwiedzin na stronie internetowej Biura Karier. 
W roku akademickim 2009/2010: 
• 1.03.2010 – Biuro Karier zorganizowało Targi Pracy pod hasłem ”Przez praktykę i staż do 
wymarzonej pracy”. Na targach pojawiło się około 12 wystawców prezentujących praktyki, 
staże oraz oferty pracy. Targi były adresowane do kierunków humanistycznych. W ramach 
targów miały miejsce również warsztaty, które cieszyły się ogromnym powodzeniem: 
„Akademia Dziennikarza”, „Career Manager”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Wystąpienia 
publiczne”, „Ja i asertywność”, „Warsztat samopoznania”, „Staż i praca w Radiu Akadera – 
przepustką do świata mediów i reklamy”. Targi odwiedziło około 500 osób, a w warsztatach 
wzięło udział 120 osób. 
• Marzec 2010 – Rozpoczął się pierwszy etap pilotażowych badań losów absolwentów naszej 
uczelni we współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.  
• 26.07-9.08.2010 – Biuro Karier wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego było 
organizatorem „Letniej Akademii Kariery”. Był to cykl wakacyjnych warsztatów dla osób, które 
miesiące wolne od nauki traktują jako okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz przygotowania 
do wejścia na rynek pracy. Warsztaty prowadzone były nieodpłatnie przez trenerów 
współpracujących z Biurem Karier. Tematy: „Sztuka wystąpień publicznych”, „Zarządzanie 
czasem”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Warsztat asertywności”, „Bądź kreatywny”, „Career 
Manager”, „Prawo pracy dla nieprawników, czyli…ignorantia iuris nocet – a zwłaszcza na rynku 
pracy”, „Zakładanie własnej firmy”. Udział w Akademii wzięło około 100 osób. 

Przejawem wysokiej aktywności Biura Karier na lokalnym rynku pracy w minionym roku 
akademickim był czynny udział jego pracowników w wielu imprezach szkoleniowych, 
seminariach oraz konferencjach. Na szczególną uwagę zasługują: 
• 21-22.10.2009 – Konferencja „Poradnictwo zawodowe wsparciem w rozwoju kariery 
zawodowej przez całe życie”, organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
• 17.11.2009 – Zajęcia z „Autoprezentacji” w trakcie Dni Edukacji Prawniczej 2009. 
• 20.11.1009 – Zajęcia z „Kreatywności” w ramach V Forum Przedsiębiorczości w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku, które w dużym stopniu przyczyniają się do 
promowania wśród młodzieży zachowań przedsiębiorczych. 
• 15.12.2009 – Konferencja „Aktywizacja zawodowa szansą na zatrudnienie” organizowana 
w ramach realizacji projektu „Podlaskie centrum informacji i aktywizacji zawodowej”. 
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• 14.01.2010 – Konferencja programu „Uczenie się przez całe życie”, której organizatorami 
były Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji LLP w Warszawie. 
• 20.01.2010 – Cykl prezentacji o Biurze Karier dla studentów III roku pedagogiki na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii. 
• 3.02.2010 – Konferencja „Migracje zarobkowe i powroty Polaków z zagranicy – sukces czy 
rozczarowanie?” organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
• 16.02.2010 – Udział w III Forum Rynku Pracy, organizowanym przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Białymstoku. 
• 24.02.2010 – Seminarium realizowane w ramach projektu „Współpraca sfery nauki i 
przedsiębiorstw szansą na dynamiczny rozwój regionu” pt. „Konkurencyjne Podlasie”. 
• 10-11.03.2010 – I Podlaskie Targi Pracy organizowane przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. 
• 27.05.2010 – Szkolenie „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych” organizowane przez 
Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Oddział w 
Białymstoku. 
• 10.06.2010 – „Dzień Kariery osób niepełnosprawnych”, Biuro Karier przeprowadziło 
zajęcia z „Asertywności” z grupą osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. 
• 20.07.2010 – Seminarium połączone z warsztatem: „Kreatywność w środowisku pracy - 
wsparcie i współpraca instytucji otoczenia biznesu w projekcie BSR InnoReG”. 
 
 
3.10.  Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku 
 
Za najważniejsze przedsięwzięcia  artystyczne Chóru Akademickiego UwB w roku ak. 
2009/2010 należy uznać: 

 11 X 2009 - Dni Papieskie – koncert poświęcony Janowi Pawłowi II. Organizatorom tego 
Święta przyświeca nadzieja, że w przyszłości za wstawiennictwem Jana Pawła II, jako 
błogosławionego i świętego, Wigry nabiorą nowego głębszego znaczenia, zarówno dla 
mieszkańców tej ziemi, jak i dla przybywających na Suwalszczyznę turystów i pielgrzymów.  

 25 X 2009 - Dni Kultury Chrześcijańskiej. Koncert w Kościele Św. Wojciecha                        
w  Białymstoku. 

 13 XII 2009 - Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 
2 w Białymstoku. 

 23 I 2010 - występ na Dorocznym Koncercie Ekumenicznym „ABY  BYLI  JEDNO”               
w Filharmonii Podlaskiej. Chóry: UwB, UM, PB, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej 
zaprezentowały utwory chóralne m.in. K. Pendereckiego, A. Archangielskiego, R. 
Twardowskiego, S. Rachmaninowa, St. Moryto, F. Nowowiejskiego i M. Fedorova. Na 
koniec wszyscy soliści razem odśpiewali utwór autorstwa Maksa Fedorova „Aby byli jedno”. 

 19 III 2010 - udział w koncercie symfonicznym w Filharmonii Podlaskiej. Akademicki Chór 
UwB wspólnie z  Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Martą Boberską – 
sopran, Marcinem Bronikowskim – baryton pod batutą Thomasa Kalba (dyrygent z Niemiec) 
wystąpili z „Niemieckim requiem” op. 45 (J. Brahmsa).  

 
 12 V 2010 – koncert pt. "Słoneczny tren" poświęcony pamięci ofiar katastrofy pod 

Smoleńskiem w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrojcia, podczas obchodów 
Tygodnia  Bibliotek. 
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 20 VI 2010 – koncert podczas cyklu koncertów kameralnych pt. „Muzyka w starym kościele" 

organizowanego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-
Pedagogiczny w Białymstoku, Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej  w 
Białymstoku oraz Duszpasterstwo Akademickie. Chór  Akademicki Uniwersytetu w 
Białymstoku pod dyrekcją prof. Edwarda Kulikowskiego wystąpił z programem NEGRO 
SPIRITUALIS. 

 
 
4. PRACOWNICY, SPRAWY SOCJALNE I INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
Na dzień  30.09.2010 r. Uniwersytet w Białymstoku zatrudniał  896 nauczycieli akademickich na 
pełnych etatach oraz 34 nauczycieli na części etatów. 
 
4.1. Pracownicy - nauczyciele akademiccy  

 
Tab. 5.Nauczyciele akademiccy – stan zatrudnienia na dzień 30.09.2010 r. 

Lp. Stanowisko Pełno- 
zatrudnieni 

Niepełno- 
zatrudnieni 

Ogółem 
zatrudnieni 

 
1. 

 
Ogółem zatrudnieni:  
w tym: 896 
 

 
862 

 
34 

 
896 

2. 
 

Pracownicy samodzielni: 
w tym: 
 
- Profesorowie zwyczajni 
 
- Profesorowie nadzwyczajni z 

tytułem 
- Profesorowie UwB 
 
-    Adiunkci z habilitacją 

204 5 209 

 
            54 

 
18 
 

           122 
 

             10 

 
             1 

 
2 
 

             2 
 
 
 

 
         55 

 
20 
 

       124 
 

10 
 

3. Adiunkci 287 4 291 

4. Asystenci 221 18 239 

5. St. wykładowcy 74 /w tym 1 z 
habilitacją  74 

6. Wykładowcy 40  40 

7. Lektorzy 27 7 34 

8. Instruktorzy 5  5 

9. St. kustosz dyplomowany 2  2 

10. Kustosze dyplomowani 2  2 
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Tab. 6. Nauczyciele akademiccy wg jednostek organizacyjnych, stan zatrudnienia na dzień 
30.09.2009 r. 
 

Jednostka organizacyjna Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

 

Wydział Biologiczno-
Chemiczny 

126 2 128 

Wydział Ekonomii i 
Zarządzania 

83 3 86 

Wydział Filologiczny 142 9 151 

Wydział Fizyki 33  33 

Wydział Historyczno-
Socjologiczny 

112 2 114 

Wydział Matematyki i 
Informatyki 

79  79 

Wydział Prawa 98 1 99 

Wydział Pedagogiki i 
Psychologii 

110 11 121 

Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych 

29 3 32 

Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 

8  8 

Katedra Teologii 
Prawosławnej 

4 2 6 

Katedra Teologii 
Katolickiej 

5  5 

Muzeum Przyrodnicze 1  1 

Biblioteka Uniwersytecka 3  3 

Alliance Francaise 3  3 

Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie 

14 1 15 

Wydział Administracji w 
Siedlcach 

12  12 

Razem 862 34 896 

 
 
Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2009/2010 otrzymali tytuł naukowy 
profesora: 
 

1. Prof. dr hab. Anatol Kojło – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
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Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2009/2010 otrzymali stopień 
naukowy doktora habilitowanego: 
1. dr hab. Adam Sadowski – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
2. dr hab. Alicja Pelagia Kisielewka – Wydział Filologiczny  
3. dr hab. Jan Mieczysław Snopko – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
4. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – Wydział Prawa 
5. dr hab. Maciej Perkowski – Wydział Prawa 
6. dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta – Wydział Prawa 
7. dr hab. Patrycja Joanna Suwaj – Wydział Prawa 
8. dr hab. Piotr Niczyporuk – Wydział Administracji w Siedlcach 

Sześć  stopni  zostało nadanych przez rady wydziałów UwB, dwa stopnie uzyskano poza 
UwB. 

 
Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2009/2010 otrzymali stopień 
naukowy doktora: 
1. dr  Dorota Czajkowska-Szczykowska – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
2. dr Emilia Grądzka – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
3. dr Izabela Tałałaj – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
4. dr Katarzyna Wierzbicka – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
5. dr Tomasz Poskrobko – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
6. dr Agnieszka Zalewska – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
7. dr Marcin Lul – Wydział Filologiczny 
8. dr Anetta Bogusława Strawińska – Wydział Filologiczny 
9. dr Joanna Dziedzic – Wydział Filologiczny 
10. dr Małgorzata Bolesława Dmochowska – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
11. dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
12. dr Radosław Poczykowski- Wydział Historyczno-Socjologiczny 
13. dr Agnieszka Kitlas – Wydział Matematyki i Informatyki 
14. dr Andrzej Kużelewski – Wydział Matematyki i Informatyki 
15. dr Krzysztof Szerszeń – Wydział Matematyki i Informatyki 
16. dr Tomasz Goliński – Wydział Matematyki i Informatyki 
17. dr Urszula Wróblewska  - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
18. dr Agnieszka Szarkowska – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
19. dr Ewa Danuta Kępa – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
20. dr Dariusz Kużelewski – Wydział Prawa 
21. dr Artur Krzysztof Modrzejewski  – Wydział Prawa 
 
22. dr Agata Samsel – kustosz,  Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

Czternaście stopni zostało nadanych przez rady wydziałów UwB, osiem stopni uzyskano 
poza UwB. 
 
W roku ak. 2009/2010  Senat UwB  przyznał  „Medal Uniwersytetu w Białymstoku” 
następującym osobom:   
1.  Prof. zw. dr hab. Karlowi-Ludwigowi Kunzowi  
2. JUDr. Petrowi Mrkỳvce, Ph.D.  
3. Prof. JUDr. Nadĕždie Rozehnalovej, CSc.  
4. Prof. dr hab. Henrykowi Szymczakowi  
5. Prof. Jacques´owi Ferré  
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Senat UwB uhonorował również instytucje szczególnie zasłużone dla Wydziału Ekonomiczno 
Informatycznego w Wilnie  przyznając „Medal Uniwersytetu w Białymstoku”: 
1. Towarzystwu Przyjaciół Uniwersytetu Polskiego w Wilnie  
2. Instytucji Wyższej Użyteczności Publicznej „Universitas Studiorum Polona Vilnensis”  

 
Senat UwB nadał   tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu” następującym osobom 
1. Dr hab. Tadeuszowi  Janowi  Krogulskiemu,  prof. UwB 
2. Mgr Danucie Albowicz – Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii  
3. Mgr Grażynie Kruszewskiej – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedrycia 
4. Mgr Lucynie Ułas – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedrycia 
 
W r. ak. 2009/2010  Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: 

1. prof. dr hab. Jan Czykwin 
2. dr Joanna Elżbieta Dąbrowska 
3. prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński 
4. dr Barbara Dudel 
5. dr Małgorzata Głoskowska-Sołdatow 
6. dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB 
7. dr Tomasz Hauschild 
8. dr hab. Anna Teresa Kieżuń, prof. UwB 
9. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz 
10. dr hab. Jan Mieczysław Snopko 
11. mgr Maciej Józef Tefelski 
 
4.2. Pracownicy niebędący nauczycielami  
 
Tab. 7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, stan na dzień 30.09.10 r. /bez 
urlopów wychowawczych i bezpłatnych 
 
Jednostka 
Organizacyjna       

pracownicy 
administracyjni 

pracownicy 
techniczni 
 

pracownicy 
biblioteczni 

pracownicy 
obsługi 

ogółem 

Wydział Biologiczno - 
Chemiczny 
( Stacja Terenowa w 
Gugnach) 

 
10 

 
34 

 
5 

5 * 
23 

5 *
72 

Wydział Ekonomii i 
Zarządzania 

 
13 

 
4 

 
6 

2 * 
12 

2*
35 

Wydział Filologiczny  
11 

 
1 

  
3 * 

21 

 
3 *

49 Wydział 
Historyczno-Socjologiczny 11 

 
1 

 
4 

Wydział Matematyki  
i Informatyki 

 
7 

 
3 

 
3 

4* 
17 

4*
30 

Wydział Fizyki  
4 

 
11 

 
2 

2* 
9 

2*
26 

Wydział Pedagogiki 
i Psychologii 

 
17 

        1* 
5 

         1* 
10 

2 * 
15 

4*
47 

Wydział Prawa  
19 

       1* 
4 

 
7 

2* 
14 

3*
44 
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Biblioteka Uniwersytecka 
 

 
3 

 
2 

 
56 

2 * 
13 

2*
74 

SPNJO 1    1 
SWFiS  

1 
 

1 
 3 * 

9 
3*

11 
Katedra Teologii 
Prawosławnej  

1 1 1  3 

Katedra Teologii Katolickiej 1    1 
Ośrodek  Alliance Francaise   1  1 
Centrum Edukacji 
Nauczycieli 

1   1 2 

Uniwersyteckie Muzeum 
Przyrodnicze 

         1 * 
2 

  1*
2 

Archiwum Uniwersytetu 1    1 
Wydawnictwo Uniwersytetu 2 1   3 
 
Domy Studenta 

 
5 

  6 * 
22 

6 *
27 

Administracja Centralna 
i Pracownicy Obsługi 

2 *
125 

  4* 
26 

6*
151 

UwB Filia w Wilnie; Wydział 
Ekonomiczno-Informatyczny  

 
7 

  
1 

        1* 
2 

         1*
10 

Wydział Administracji UwB  
w Siedlcach 

1    1 

 
Biuro Projektu przy ul. 
Świerkowej 20 

         1*
3 

           1*
3 

Biuro Projektu przy ul. 
Sosnowej 64 3 

   
3 

Biuro Projektu przy 
ul.Warszawskiej 63 

        1*
1 

           1*
1 

Biuro Projektu przy ul. 
Mickiewicza 1 

2    2 

Projekt ,, Rozwój przez 
kompetencje’’ 

                2*
             2 

           2*
2 

Wschodni Ośrodek Transferu 
Technologii 10 

   
10 

 
Ogółem 
 

             6*
262 

3 * 
70 

         1*   
96 

              36 * 
184 

 

                  46* 
612 

 
*    w tym ilość osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
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Tab. 8. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – Administracja Centralna 
stan na 30.08.2009 r. (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych) 

 
Jednostka 
organizacyjna 

pracownicy 
administracyjni 

pracownicy 
obsługi 

ogółem 

Kanclerz, Zastępcy Kanclerza,  
Kwestor, Zastępca Kwestora  

 
5 

  
5 

 
Dział Rektorski 

 
8 

 
 

 
8 
 

 
Dział Informacji i Promocji 

 
4 

 
 

 
4 

 
Zespół Radców Prawnych 

 
2 

  
2 

 
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich  

 
11 

  
11 

 
Dział Programów Międzynarodowych 
 i Współpracy   z Zagranicą 

 
 

6 

  
 

6 
 
Dział Badań 

 
4 

  
4 

 
Dział Zarządzania Projektami  

 
8 

  
8 

 
Dział Systemów Komputerowych i Sieci 
Teleinformatycznych 

 
 

9 

  
 

9 
 
Dział Spraw Osobowych 

 
6 

  
6 

 
Dział Spraw Socjalnych 
(Ośrodek Wypoczynkowy w Ploskach) 

 
 

3 

  
         2* 

5 
        2* 

8 
 
Dział  
Zamówień Publicznych 

 
 

5 

  
 

5 
 
Samodzielne Stanowisko - Główny Specjalista 
ds. Szkolnictwa Wyższego 

 
 

2 

  
 

2 
 
Samodzielne Stanowisko Starszego Specjalisty 
ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych 

 
 

1 

  
 

1 
 
Audytor wewnętrzny 

 
1 

  
1 

 
Dział Płac 

 
5 

  
5 

 
Dział Finansowy 

 
8 

  
8 

 
Dział Kosztów i Przychodów 

 
8 

  
8 

 
Dział Inwentaryzacji i Rozliczeń 

 
5 

  
5 

 
Samodzielna Sekcja Podatków i Ubezpieczeń 
Społecznych 

 
 

3 

  
 

3 
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Dział Inwestycji i Remontów 

 
8 

  
8 

 
Dział Obsługi Technicznej 

 
1 

 
5 

 
6 

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy 

 
5 

         2 * 
13 

         2 * 
18 

 
Dom Pracy Twórczej w Szczecinowie 

  
1 

 
1 

 
Samodzielna Sekcja- Kancelaria Ogólna  

 
2 

 
2 4 

 
Samodzielna Sekcja  ds. bhp i ppoż. 

       1* 
3 

         1 * 
3 

 
Samodzielna  Sekcja Ochrony Informacji 
Niejawnych i Spraw Obronnych 

        1* 
2 

 
      1*  

2 
 
Ogółem 

          2* 
125 

         4* 
26 

          6* 
151 

 
 
4.3. Sprawy socjalne 
 

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych służą finansowaniu działalności 
socjalnej na rzecz pracowników Uniwersytetu w Białymstoku i ich rodzin oraz byłych 
pracowników – emerytów i rencistów Uniwersytetu i ich rodzin na mocy Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Uniwersytetu  w Białymstoku (Zarządzenie nr 4 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 11.IV.2008 r.,  z późniejszą zmianą Zarządzenie nr 
19 z dnia 1.XII.2009 r.). Wydatkowanie środków z Funduszu odbywa się na podstawie Planu 
rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  stanowiącego załącznik 
do regulaminu. 

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w roku 2009 zostały 
wydatkowane w 98%. 

Planowane dochody Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w 
Białymstoku  na rok 2010 wynoszą   5.097.606 zł. W porównaniu do 2009 roku uległy  
zwiększeniu o kwotę   80.362 zł. Zgodnie z wykonaniem na dn. 31.VII.2010 r. naliczone środki,  
zasilające fundusz socjalny z tytułu odpisu od planowanych wynagrodzeń osobowych   wynoszą  
3.592.526 zł., a odpisu na  emerytów/rencistów  288.828 zł., po wprowadzonej nowelizacji  
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku  na rok 2010 (Uchwała Senatu z dn. 
30.VI.2010 r.).  

Na dzień 31.VII.2010 r. zaplanowane wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku zostały zrealizowane w 63,5 %. 

O dopłatę do wczasów w  roku 2010  ubiegały się  2704 osoby. Na dzień 31.VII.2010 r. 
dopłatę do wczasów uzyskało   91 % wnioskodawców : 1973 uprawnionych w grupie 
pracowników i  ich współmałżonków, 487 emerytów/rencistów i ich współmałżonków, na łączną 
kwotę 1.666.910 zł.  

O dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2010 ubiegało się   926 dzieci. 
Średnia wysokość dopłaty do  wypoczynku  dziecka wynosi według wykonania  730 zł.  Do dnia  
31.VII.2010 r.  z dopłaty skorzystało 824 dzieci.  

Dwoje dzieci  po zmarłych pracownikach Uczelni otrzymało dofinansowanie do 
książeczek oszczędnościowo-mieszkaniowych na łączną  kwotę 2.000 zł.   
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W ramach dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dzieciom  
pracowników zorganizowano noworoczną imprezę choinkową i  wręczono  403 paczki.                  
W miesiącu czerwcu  przyznano  świadczenia rzeczowe  z okazji „Dnia Dziecka” 418 dzieciom . 

Na dzień 31.VII.2010 r. pomoc finansową  w postaci zapomóg przyznano 168  osobom,  
w tym  86 uprawnionym pracownikom i  80 emerytom/rencistom  Uniwersytetu na łączną kwotę 
220.300 zł. Zapomogi w 45 przypadkach udzielono   ze względu na trudną sytuację życiową, 
rodzinną, materialną oraz  w 123  z tytułu  indywidualnych  zdarzeń losowych. 

W związku z przejściem na emeryturę świadczenia  otrzymała 1 osoba. 
Na zwrotne pożyczki mieszkaniowe i umorzenia zaplanowano w 2010 r. kwotę 1.529.282 

zł. Na potrzeby mieszkaniowe pracowników przeznaczono  środki w wysokości 1.464.874 zł., 
zaś emerytów/rencistów 54.408 zł. Wykorzystanie środków na cele mieszkaniowe na dzień  
31.VII.2010 r. z odsetkami  wyniosło  632.623 zł. Udzielono 136 zwrotnych pożyczek,               
a umorzenie pożyczki uzyskała jedna osoba.  

Na dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej               
i turystycznej w ramach corocznie ustalanego limitu na pracownika i dziecko po zmarłym 
pracowniku Uniwersytetu wnioski złożyło 95% uprawnionych. Do dnia  31.VII.2010 r.                   
z dofinansowania skorzystało  334 wnioskodawców.  

Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Ploskach  /53 miejsca noclegowe/  i  dwa domki 
kempingowe w Ośrodku „RUSAŁKA”  koło Węgorzewa /8 miejsc noclegowych/,  są 
zakładowymi obiektami socjalnymi. Funkcjonują sezonowo od maja do września.  

W roku bieżącym dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych do Ośrodka Wypoczynkowego „ NAREW” w Ploskach to 30.000 zł.  i do  dwóch 
domków kempingowych w Węgorzewie zaplanowano wstępnie 5.000 zł., a  po korekcie planu 
wydatków ulegnie  zwiększeniu o  dodatkowe 2.500 zł.  Koszty utrzymania  obiektów 
socjalnych ponosi fundusz podstawowy Uniwersytetu w Białymstoku. Na dzień 31.VII.2010 r. 
odpłatności  za noclegi w  uczelnianych ośrodkach wypoczynkowych,  zasilające  Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 18.785 zł. brutto oraz z  dofinansowania                       
z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do rekreacyjnych pobytów weekendowych  
pracowników w ośrodkach wypoczynkowych w ramach limitów  840 zł. brutto.     
 
4.4. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS została 
ustanowiona jako organizacja pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu 
do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty 
międzynarodowe. Głównym celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe 
wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Realizując statutowy cel, Fundacja prowadzi 
szeroką działalność w zakresie: organizacji wykładów, seminariów, konferencji, kursów i 
szkoleń, działalności doradczej, informacyjnej i reklamowej, wspierania i inicjowania 
współpracy zagranicznej, uczestnictwa w projektach międzynarodowych, wspierania projektów 
naukowych oraz inicjatyw studenckich. Działania swe Fundacja ukierunkowuje na rozwój 
zasobów ludzkich, budowanie kapitału społecznego oraz wykorzystanie przygranicznego 
położenia Uniwersytetu i miasta celem inicjowania transgranicznych projektów partnerskich. 
Podstawą działania Fundacji jest woluntarystyczne zaangażowanie. Fundacja, zapraszając do 
współpracy studentów i absolwentów UwB, daje im możliwość zapoznania się z 
poszczególnymi etapami organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym i 
kulturalnym. Tym samym staje się źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności 
społecznej. Dodatkowo, Fundacja umożliwia wolontariuszom uczestnictwo w szkoleniach 
dotyczących zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, 
organizacji pracy w zespole itp. Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie 
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dla zysku. Jest instytucją wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla 
działalności naukowej i studenckiej oraz docelowo – fundującą pomoc stypendialną. 
Poszczególne projekty realizowane przez Fundację są współfinansowane z grantów publicznych, 
programów zagranicznych, grantów od innych fundacji, darowizn od firm i osób prywatnych 
oraz dochodów z działalności gospodarczej. Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa 
Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W roku akademickim 2009/2010 Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku realizowała 
następujące zadania:  

I. „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta”  

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Białegostoku do refleksji nad przestrzenią miejską 
i zmianami w niej zachodzącymi; stworzenie przestrzeni społecznej artykulacji, tj. możliwości 
wyrażenia przez mieszkańców Białegostoku ich opinii na temat wyglądu miasta; zainicjowanie 
publicznej debaty na temat pozytywnych i negatywnych zjawisk zachodzących w miejskiej 
przestrzeni w okresie po 1989 r.; próba wywołania dyskusji na temat tego, czy i jak należy 
zachować architekturę PRL-u; popularyzacja wiedzy o urbanistyce, architekturze, sztuce; 
zachęcenie mieszkańców do alternatywnego wobec istniejących już tras turystycznych sposobu 
poznawania miasta. 

Projekt realizowany jest od jesieni 2008 roku w partnerstwie m.in. z Klubem Krytyki Politycznej 
w Białymstoku. Na rok 2009 otrzymał dotację Urzędu Miasta Białystok. W ramach projektu 
„Ładniej? PRL w przestrzeni miasta” w roku akad. 2009/2010 zrealizowano następujące 
działania:  

• Drugi spacer szlakiem architektury PRL w Białymstoku w ramach festiwalu „Pora prozy 
2009” (11 października 2009)  

• Wydanie przewodnika „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 
1945-1989”. Publikacja podsumowująca projekt opisuje nie tylko realizacje 
architektoniczne okresu PRL-u, ale też ich społeczny kontekst. Jej wydanie, mimo 
niskiego nakładu (500 egzemplarzy), spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów. 
Pisały o niej lokalne dzienniki (Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny), a także 
ogólnopolskie pismo Architektura/Murator (numer listopadowy) oraz dziennik 
„Rzeczpospolita”. Ukazała się również relacja o przewodniku i szlaku na stronie serwisu 
„Bryła” www.bryła.gazetadom.pl – jednego z najważniejszych polskich portali 
poświęconych zagadnieniom architektury i urbanistyki.  

• Otwarta dyskusja (trzecia w cyklu) na temat przemian przestrzeni miejskiej pod tytułem 
„ZOSTAWIĆ/ZASTAWIĆ” połączona z premierą publikacji podsumowującej projekt 
„Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989”, wydanej 
nakładem Fundacji. W dyskusji udział wzięli: Marek Kietliński, Andrzej Lechowski, 
Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk i Sebastian Wicher (1 lutego 2010)  

• Otwarty wykład Sebastiana Wichra pt. „Stanisław Bukowski – wolność w architekturze” 
(1 marca 2010)  

• Trzeci spacer szlakiem architektury PRL w ramach Dnia Akademickiego Podlaskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki (22 czerwca 2010)  

 
 
II. „35 lat później”  

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Ładniej? PRL w 
przestrzeni miasta”. Jego celem jest skłonienie mieszkańców do refleksji nad przemianami 
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miejskich przestrzeni. Składa się z trzech elementów: (1) akcji fotograficznych, (2) warsztatów 
plastycznych i (3) wystawy. Punktem wyjścia stał się przewodnik „Szlakiem osiągnięć XXX-
lecia Polski Ludowej po Białymstoku” autorstwa Waldemara Monkiewicza i Elwiry Duc, 
przygotowany jako materiał szkoleniowy dla przewodników PTTK w 1975 r. Treść 
przewodnika, drastycznie kontrastująca z obrazem współczesnej rzeczywistości, sprowokowała 
nas do podjęcia próby udokumentowania zmian urbanistycznych, estetycznych i społecznych, 
jakie dokonały się w ciągu ostatnich 35 lat w Białymstoku. Praca dokumentacyjna ma być 
punktem wyjścia do krytycznej refleksji i dyskusji nad kondycją, funkcją i znaczeniem różnych 
przestrzeni miejskich oraz zaktywizowania młodzieży wokół zadania projektowania miasta i 
jego przyszłości. Na 14 września 2010 roku planowana jest wystawa w Centrum im. Ludwika 
Zamenhofa podsumowująca projekt. Na wystawę złożą się fragmenty przewodnika z roku 1975 
zestawione ze współczesnymi fotografiami opisywanych w nim miejsc, a także wizualizacje 
wykonane przez młodzież podczas warsztatów, będące ich wyobrażeniem o tych przestrzeniach 
za kolejne 35 lat. Wernisaż będzie połączony z autokarową wycieczką z przewodnikiem 
szlakiem publikacji z roku 1975. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum im. 
Ludwika Zamenhofa, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białystok (na rok 2010). 
     W ramach projektu „35 lat później” w roku ak. 2009/2010 zrealizowano następujące 
działania:  

• Cykl warsztatów w Centrum im. Ludwika Zamenhofa i zajęć terenowych z udziałem 
młodzieży licealnej. W ramach cyklu odbyły się zajęcia poświęcone socjologicznym i 
psychologicznym kontekstom architektury i planowania przestrzennego miasta, 
wycieczka fotograficzna po Białymstoku, pokazująca miejsca opisane w przewodniku z 
roku 1975, a także warsztat, podczas którego młodzież różnymi technikami wykonywała 
projekty, będące ich wizjami wybranych miejsc z przewodnika za kolejne 35 lat. W 
sumie zrealizowano 12 godzin warsztatów.  

• Kolejne „fotosafari” z udziałem wolontariuszy, uczestników projektu, dokumentujące 
przemiany miejsc opisywanych w przewodniku E. Duc i W. Monkiewicza.  

• Równolegle do akcji fotograficznych i warsztatów trwały prace nad niewielkim 
objętościowo folderem i wystawą podsumowującą projekt, której wernisaż planowany 
jest na 14 września 2010 roku w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.  

 
III. „Białostocki Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach 
komunikacji miejskiej”  

Projekt polega na opracowaniu i wykonaniu przewodników audio w formacie MP3 do 
odtwarzania na trasie dwóch linii autobusów komunikacji miejskiej w Białymstoku. Przewodnik 
taki potencjalny turysta będzie mógł ściągnąć ze strony projektu i z dowolnego sprzętu 
(odtwarzacz MP3, iPod, telefon komórkowy) odtwarzać między kolejnymi przystankami. W ten 
sposób, jedynie za cenę biletu autobusowego będzie mógł odbyć nietypową wycieczkę po 
mieście.  
    W projekcie przewidziane są następujące działania: kwerenda, opracowanie treści 
przewodników dla dwóch tras linii autobusowych (linia 2 i 10, w dwóch wersjach 
odpowiadających kierunkowi jazdy, z możliwością przesiadania się z jednej trasy na drugą), 
profesjonalne nagranie przewodników audio oraz promocja projektu w mediach elektronicznych, 
poprzez wydarzenia towarzyszące i na powierzchniach reklamowych w autobusach. 
     Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białystok (dotacja na rok 
2010).  
 W lutym 2010 roku projekt „Białostocki Audiobus” dostał się do finału akcji „Żubr budzi 
Podlasie”. Wprawdzie nie zwyciężył w plebiscycie mieszkańców, ale był jednym z zaledwie 
czterech wybranych przez jury z 163 projektów nadesłanych na konkurs.  
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W roku akademickim 2009/2010 prowadzono kwerendę, a także prace nad treścią 
przewodnika dźwiękowego dla trasy autobusów linii 2 i 10. Na koniec roku planowany jest 
inauguracyjny objazd „Audiobusu” z udziałem przedstawicieli samorządu, mediów i 
Białostoczan.  
 
IV. „Kot(d) dla tolerancji. Materiały dla nauczycieli i edukatorów”  

Przedmiotem działania jest przygotowanie - w oparciu o warsztaty przeprowadzone 
wcześniej w ramach projektu „Kot(d) dla tolerancji” - publikacji pod tym samym tytułem. 

Publikacja składać się będzie z trzech części: krótkiego artykułu wprowadzającego do 
problematyki warsztatów, sześciu autorskich scenariuszy zajęć warsztatowych do stosowania w 
warunkach szkolnych lub pozaszkolnych oraz reminiscencji z realizacji projektu. Wszystkie 
warsztaty zostaną przedstawione w taki sposób, by nauczyciele i edukatorzy mogli je łatwo 
wykorzystać w swojej pracy i zaadoptować do lokalnych warunków. Specjalnie zorganizowane 
spotkanie z nauczycielami i edukatorami pozwoli na zapoznanie ich z materiałami oraz na 
wymianę doświadczeń w dziedzinie nauczania o wielokulturowości. Materiały „Kot(d) dla 
tolerancji” dystrybuowane będą nieodpłatnie.  
    Materiały „Kot(d) dla tolerancji” wydane zostaną nakładem Fundacji Uniwersytetu w 
Białymstoku we współpracy z Centrum im. Ludwika Zamenhofa, dzięki wsparciu finansowemu 
Samorządu Województwa Podlaskiego.  
 
 Inne działania 
Konkurs „Różnorodność przestrzenią dialogu”: W partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 26 
im Stanisława Staszica ogłoszony został konkurs międzyszkolny pod honorowym patronatem 
Uniwersytetu w Białymstoku i Kuratorium Oświaty w Białymstoku adresowany do uczniów 
szkół podstawowych. Konkurs miał na celu promowanie postaw tolerancji i otwartości na 
kulturową odmienność. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w szkole nr 26 i było połączone z 
obchodami Międzynarodowego Dnia Uchodźcy (17 czerwca 2010). Wydarzenie relacjonowała 
białostocka Gazeta Wyborcza i portal wrotapodlasia.pl.  
Projekt „Uwiecznić Atlantydę” realizowany jest przez nieformalną grupę „Kabat”, Gimnazjum 
im. ks. Wacława Rabczańskiego w Wasilkowie i Gimnazjum Publiczne w Krynkach dzięki 
dotacji programu „Młodzież w działaniu”. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku pełni rolę 
organizacji wspierającej. Celem warsztatów jest uwrażliwienie młodzieży na problematykę 
zróżnicowania kulturowego regionu oraz promowania postaw otwartości i tolerancji. Część 
warsztatowa realizowana była w maju i czerwcu 2010 roku, obejmował warsztaty 
wielokulturowe i fotograficzne dla młodzieży, a jego bezpośrednimi beneficjentami było 
dwudziestu gimnazjalistów z Wasilkowa i Krynek. Młodzi mieszkańcy obu miasteczek 
próbowali utrwalić za pomocą obiektywu aparatu, wielokulturową spuściznę rodzimych 
miejscowości i regionu, które w zastraszającym tempie znikają z kulturowego krajobrazu. 
Kompetencji niezbędnych do świadomego i efektywnego realizowania tego trudnego zadania 
dostarczyły szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi aparatów cyfrowych, a także 
wielokulturowe warsztaty prowadzone przez znawców tematu. Efektem finalnym projektu 
będzie wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników projektu, zaprezentowana we wrześniu 
lokalnej społeczności na ogrodzeniach ich szkół, a także publikacja w postaci 
„wielokulturowego przewodnika”, w której znajdą się zdjęcia uczestników, teksty młodzieży o 
różnorodnej tradycji rodzimych miejscowości, a także artykuły z zakresu wielokulturowości i 
edukacji międzykulturowej. Publikacja będzie przekazana nieodpłatnie dla szkół i stowarzyszeń 
z regionu jako pomoc dydaktyczna i przykład dobrych praktyk. 
Współpraca z Centrum im. Ludwika Zamenhofa: W roku akademickim 2009/2010 Fundacja 
podjęła niezwykle owocną współpracę z Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Była partnerem 
merytorycznym w projektach (1) „Kot(d) dla tolerancji” realizowanym w ramach inicjatywy 
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„Żyjemy Razem” finansowanym przez Podlaski Urząd Marszałkowski oraz (2) gra terenowa 
„Poznaj Białystok” (wsparta finansowo przez Fundację Kronenberga). W grze terenowej, która 
była jedną z atrakcji Europejskiej Nocy Muzeów (15 maja 2010) wzięło udział ponad trzystu 
białostoczan. Relację z gry zamieściły między innymi lokalne dzienniki, telewizyjny 
„Obiektyw”, Polskie Radio Białystok i miejskie portale informacyjne. W Centrum prezentowane 
były wystawy: „Wehikuł Czasu. Historia, pamięć, wyobraźnia” (będąca pokłosiem „Szlaku 
Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”) oraz „Żydowskie Kielce” (Fundacja była wówczas 
partnerem wystawy i wernisażu).  
 
Fundusz Pomocy Stypendialnej: działa od 2005 roku. Jego celem jest finansowe wsparcie 
edukacji w postaci stypendiów dla dzieci zmarłych pracowników Uniwersytetu. Patronat nad 
Funduszem sprawują Rektor Uniwersytetu oraz Prezes Zarządu Fundacji, a jego działalność 
nadzorowana jest przez Radę Funduszu. Źródła finansowania pochodzą z dobrowolnych składek, 
darowizn i zapisów dokonywanych głównie przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. 
W roku akad. 2009/2010 z pomocy Funduszu korzystało 9 osób.   
Wolontariat: Podstawą działalności Fundacji jest woluntarystyczne zaangażowanie. W roku 
akad. 2009/2010 w realizowanych przez Fundację działaniach uczestniczyło łącznie około 15 
osób, reprezentujących głównie środowisko akademickie.  

 
Działalność wydawnicza: 
W roku 2009/2010 nakładem Fundacji wydano następujące pozycje 

Katarzyna Niziołek, Radosław Poczykowski (red.), Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. 
Białostocka architektura lat 1945-1989, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 
2009. ISBN 978-83-929455-1-2. (pol.) 

Krzysztof Kukliński (red.), Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego 
Historyków Uniwersytetu w Białymstoku. Tom 2, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, 
Białystok 2009. (pol.) 

Anna Młynarczuk, Katarzyna Potoniec (red.), Edukacja międzykulturowa wobec 
integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej 
różnorodności”, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009. ISBN 978-83-
925169-7-2. 

 
W roku akad. 2009/2010 trwały prace nad następującymi publikacjami:  

• 35 lat później, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010 
• Białostocki Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji 

miejskiej, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. 
• Kot(d) dla tolerancji - materiały dla nauczycieli i edukatorów, Fundacja Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok 2010. 
• Uwiecznić Atlantydę, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. 

Organizacja wykładów, seminariów, konferencji, cykl spotkań „Miasto jest dla ludzi. 
Rozmowy o architekturze, sztuce i przestrzeni publicznej” we współpracy z Klubem Krytyki 
Politycznej w Białymstoku. Dotychczas odbyły się trzy spotkania cyklu: „Polski Outdor” (z 
Elżbietą Dymną i Marcinem Rutkowskim ze stowarzyszenia „Miasto moje a w nim”, 26 
kwietnia 2010), „Tęsknię za tobą, Żydzie” (z artystą i performerem Rafałem Betlejewskim, 28-
29 maja 2010), „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” (z artystką Joanną Rajkowską, 16 czerwca 
2010).  Spotkania były relacjonowane przez lokalne media (Gazetę Wyborczą, Radio Białystok, 
Radio Akadera).  
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Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji socjologicznej „Kulturowe aspekty struktur 
społecznych. Fundamenty, konstrukcje, fasady” we współpracy z Katedrą Socjologii Struktur 
Społecznych, Instytutem Socjologii UwB, Wydziałem Historyczno-Socjologicznym i 
Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (9-10 września). 
Współorganizacja wizyty studyjnej uczestników Kursu Mistrzowskiego. We wrześniu 
Fundacja była jedną z organizacji goszczących Kurs Mistrzowski Akademii Tolerancji. W 
ramach wizyty uczestnicy, będący beneficjentami programu Fundacji im. Stefana Batorego „Dla 
tolerancji”, spacerowali Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku (projekt był 
dofinansowywany przez Fundację Batorego w latach 2007-2008), a także zapoznawali się z 
działalnością Fundacji.  
Promocja książki „Historia, pamięć, tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej 
historii”. Promocja połączona z prezentacją dwóch innowacyjnych technik warsztatowych 
zaprezentowanych w książce odbyła się w Centrum im. Ludwika Zamenhofa (12 stycznia 2010).  
Spotkanie informacyjne poświęcone PIYE Polsko-Izraelskiej Wymianie Studentów: 
organizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich odbyło się z udziałem 
ekspertów, stypendystów programu i studentów białostockich uczelni zainteresowanych 
uczestnictwem w programie (11 marca 2010).  
Spacer integracyjny po Białymstoku pod hasłem „Obejdźmy Dzień Uchodźcy... 
piechotką!”: wycieczka integracyjna po mieście z udziałem uchodźców z Kaukazu i innych 
białostoczan w ramach Międzynarodowego Dnia Uchodźcy. Przewodnicy opowiadali o mieście 
po polsku i rosyjsku. Relację ze spaceru zamieścił białostocki dodatek Gazety Wyborczej (20 
czerwca 2010).  
Partnerzy i otoczenie instytucjonalne: W swojej działalności w roku akademickim 2009/2010 
Fundacja realizowała współpracę z następującymi podmiotami: Centrum im. Ludwika 
Zamenhofa, Klub Krytyki Politycznej w Białymstoku, Instytut Socjologii Uniwersytetu w 
Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku, Białostocki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i 
Fundacja Batorego (przy organizacji wizyty uczestników Kursu Mistrzowskiego Akademii 
Tolerancji), Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Szkoła 
Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica, Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczańskiego w 
Wasilkowie, Gimnazjum Publiczne w Krynkach, nieformalna grupa „Kabat” (wśród jej 
członków są doktoranci i absolwenci Uniwersytetu w Białymstoku).  

Działania Fundacji znalazły szeroki oddźwięk w mediach, nie tylko regionalnych. O 
projekcie „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta” pisały między innymi: portal architektoniczny 
„Bryła”, „Rzeczpospolita”, lokalny dodatek Gazety Wyborczej, ukazały się relacje w programie 
TVP Białystok „Obiektyw”, a także w Polskim Radiu Białystok i Radiu „Akadera”. Lokalne 
media relacjonowały również na bieżąco inne wydarzenia organizowane bądź 
współorganizowane przez Fundację – debaty i dyskusje w ramach cyklu „Miasto jest dla ludzi. 
Rozmowy o architekturze, sztuce i przestrzeni publicznej”, promocję książki „Historia, pamięć, 
tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej historii”, spacer na Dzień Uchodźcy, 
działania w ramach projektu „Kot(d) dla tolerancji” oraz grę miejską „Poznaj Białystok”.  
 
4.5. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 
.Na koniec roku akademickiego 2009/2010 nasz UTW liczył 539 słuchaczy. 
1.W roku akademickim 2009/2010 podobnie jak w latach ubiegłych wykłady odbywały się                
w oparciu o bazę materialną Uniwersytetu w Białymstoku. Miejscem wykładów była Aula 
Wydz. Prawa przy ul. Mickiewicza 1. Łącznie w 2009/2010r. odbyło się 16 wykładów:  
- 3 wykłady - z Uniwersytetu w Białymstoku 
- 3 wykłady - z Uniwersytetu Medycznego  
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- 2 wykłady - z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego  w Białymstoku  
- 2 wykłady - z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
- 2 wykłady – z Politechniki Białostockiej 
- 4 pozostałe wykłady mieli przedstawiciele różnych instytucji z Białegostoku, w tym Wojewoda 
Podlaski, Naczelnik Oddziału IPN w Białymstoku, dyrektor Białostockiego Muzeum Wsi                 
i pracownicy Wodociągów Białostockich. 
 
Po każdym wykładzie, wzorem lat ubiegłych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w 
Białymstoku zapewniał nam program artystyczny, na który składały się koncerty uczniów szkół 
muzycznych, chórów białostockich oraz innych zespołów artystycznych profesjonalnych               
i amatorskich, działających na terenie naszego miasta  i regionu. 
 W roku akademickim 2009/2010 w semestrze wiosennym rozpoczęliśmy bliższą współpracę z 
Biblioteką Uniwersytecką im. J. Giedroycia, która zorganizowała dla naszych słuchaczy 3 
spotkania w swoim Centrum Edukacji Europejskiej. Było to spotkanie z darami książkowymi od 
Prezydenta Kaczorowskiego oraz dwa wykłady nt. Unii Europejskiej. 
W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie, Wydziałem Instrumentalno-
Pedagogicznym w Białymstoku wzięliśmy udział w czterech koncertach muzyki klasycznej w 
wykonaniu studentów i profesorów uczelni. Ostatni z koncertów poświęcony był 200 rocznicy 
urodzin kompozytora Fryderyka Chopina i na ten temat odbył się wykład. 
Uczestniczyliśmy w VIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku –  19.05.2010r. zostaliśmy 
zaproszeni na warsztaty pt. „Dodać do życia lat…”, przygotowane przez studentów należących 
do Koła Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Było to spotkanie 
niezwykle interesujące dla obu pokoleń. Uczestniczyło w tych warsztatach 20 słuchaczy UTW. 
Studenci z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Historyczno-Socjologicznego UwB i innych 
uczelni opracowywali ankiety i zbierali materiały do swoich prac magisterskich na temat życia, 
pasji i zainteresowań ludzi starszych należących do UTW.  
W roku akademickim 2009/2010 w naszym UTW  zostało zorganizowane seminarium 
historyczne prowadzone przez pracowników naukowych z Wydziału Historyczno-
Socjologicznego UwB, pana prof. J. Maroszka i panią dr  M. Liedke.  
Tematem seminarium jest genealogia, gdzie słuchacze poznawali sposoby ustalania faktów 
genealogicznych. W ramach seminarium nasi studenci opracowują historie swoich rodzin, 
odbywają wycieczki szlakiem miejsc historycznych związanych z pierwszym osadnictwem na 
Podlasiu / na terenie Polski i na Litwie. Odbyły się również zajęcia seminaryjne w Archiwum 
Państwowym w Białymstoku.  
Wykonane przez uczestników seminarium opracowania zostaną przekazane do Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Trzeba podkreślić, że na to zadanie seminaryjne UTW otrzymał dotacje od 
Prezydenta Białegostoku przeznaczone na sfinansowanie wycieczek i wynagrodzenia 
pracowników naukowych. Seminarium będzie kontynuowane jeszcze w następnym semestrze. 
 
2. Zajęcia fakultatywne w muzeach  
W roku akademickim 2009/2010 byliśmy na 12 spotkaniach w muzeach naszego regionu, 
podczas których wysłuchaliśmy wykładów połączonych tematycznie ze zwiedzaniem wystaw: 
Muzeum Podlaskie w Ratuszu – 4 razy 
Muzeum Historyczne – 1 raz 
Muzeum Wojska – 4 razy 
Muzeum Rzeźby  im. A. Karnego – 2 razy 
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Prof. Myrchy – 1 raz 
Zajęcia w muzeach cieszą się dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy. 
3. Zajęcia w sekcjach. 
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Na koniec 2009 r. w sekcjach uczestniczyło około 500 osób. Należy przyjąć, że średnio każdy 
słuchacz UTW był członkiem jakiejś sekcji zainteresowań. 
-  Sekcje języków obcych zrzeszały około  66 osób. 
Najliczniejsza grupa słuchaczy, tj. około 40 osób uczyło się angielskiego. Pozostałe lektoraty to 
niemiecki -18 osób,  francuski 4 osoby, esperanto  4 osoby.  
  -Sekcje kultury fizycznej i zdrowia – na zajęcia w tych sekcjach uczęszczało najwięcej 
naszych słuchaczy. Sekcja pływacka zgromadziła 95 osób, natomiast w zajęciach pozostałych 
sekcji gimnastycznych, tj.  relaksacyjnej, korekcyjnej, ogólno kondycyjnej, uczestniczyły  w 
minionym roku 132 osoby. 
  - Sekcje artystyczne – malarska i hafciarska skupiały razem 28 osób.  
Sekcja malarska UTW organizowała wystawy swoich prac: w Filharmonii Białostockiej, a w 
klubie Jubilat wernisaż połączony z występem duetu muzycznego Jo – Anna.  
Należy podkreślić, że od stycznia 2010 r. członkowie sekcji malarskiej uczą się technik 
malarskich;  zatrudniliśmy nauczycielkę malarstwa dzięki  dotacji od Prezydenta Białegostoku. 
Nasi malarze jesienią br. będą mieli kilka wystaw swoich obrazów o tematyce związanej z 
tradycją i kulturą  Białegostoku  m.in. w Bibliotece im. Giedroycia, w  Filharmonii, w Spodkach 
WOAK.    
Sekcja hafciarska prezentowała swoje prace w listopadzie 2009 r.  na wernisażu w klubie Zenit  
pt. „Igłą i nitką malowane”.                     
 - Sekcja tańca towarzyskiego - 28 osób spotykało się 2 razy w tygodniu na zajęciach nauki 
tańca. Członkowie sekcji dawali pokaz tańca towarzyskiego na imprezach organizowanych przez 
UTW.   
  - Sekcje turystyczne – liczyły łącznie ok. 90 osób. Zajmowały się głównie turystyką pieszą. 
Rajdy odbywały się w soboty, krótkie (5-8km) pod kierunkiem przewodników PTTK, z którym 
UTW współpracuje. Dłuższym trasom (10-12 km) przewodniczył Waldemar Malewicz, słuchacz 
UTW i jednocześnie dyplomowany przewodnik. 
 Trasy rajdowe obejmowały Puszczę Knyszyńską, Dolinę Narwi, Szlak Napoleoński, Szlak 
Włókienniczy, Szlak Tatarski, rezerwaty przyrodnicze. Ponadto członkowie sekcji uczestniczyli 
w imprezach organizowanych przez koło PTTK „Mozaika”, z którym współpracujemy (np. 
Wieczór Żydowski, Cyganeria). 
Mamy również 2 grupy turystyczno-gimnastyczne skupiające średnio 12 – 15 osób, które 
chodziły z kijkami nordic walking  raz  w tygodniu po parku miejskim.  
  -  Sekcja „O uśmiech Seniora” –liczyła 9 osób. Kierująca sekcją Kazimiera Chilecka, 
podobnie jak w latach poprzednich, zorganizowała 2 turnusy wczasów rehabilitacyjnych do 
Sanatorium ZNP w Ciechocinku. Kontynuowano również spotkania w Domu Opieki dla ludzi 
starszych, urozmaicone koncertami. Sekcja ta sprawuje też opiekę  nad  niepełnosprawnymi 
członkami UTW.  
-Sekcja redakcyjna licząca 8 członków wydawała raz w miesiącu gazetkę „Wiecznie Młodzi”. 
Każdy numer gazetki miał tytuł wiodący oraz działy stałe, tj. twórczość indywidualna naszych 
słuchaczy prozą i wierszem, relacje z życia UTW, wywiady z ciekawymi ludźmi UTW, 
krzyżówki autorstwa naszej słuchaczki, wiadomości o naszym mieście i regionie. 
- Sekcja teatralna, licząca 15 osób, w roku akademickim przygotowała 2 spektakle: ”Kobieta, 
miłość, poezja” oraz „Jesienny koktajl”, które wystawiała dla słuchaczy UTW, ale również dla 
innej publiczności z naszego miasta tj, na miejskim i wojewódzkim dniu seniora oraz w klubach 
osiedlowych np. w Klubie  Zachęta. Ponadto sekcja teatralna wystąpiła przed naszymi gośćmi z 
UTW Toruń. 
  - Chór, liczący ok. 20 osób, występował na uroczystościach i imprezach naszego Uniwersytetu, 
tj. na inauguracji roku akademickiego UTW 2009/2010, w dniu seniora UTW, na spotkaniu 
opłatkowym UTW, a w maju 2010 r. w ramach „Tygodnia Bibliotek” chór wystąpił w Bibliotece 
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Uniwersyteckiej. Występował też dla innej publiczności Białegostoku, tj. na miejskim                   
i wojewódzkim dniu seniora a także na spotkaniu opłatkowym organizacji pozarządowych. 
- Pozostałe sekcje - zrzeszały łącznie ok. 20 osób (brydżowo- szachowa – 16,  ping-pong - 4). 
 
4. Inne formy działalności: 
 a/ W ramach UTW w Białymstoku działał Klub Seniora. 25 stałych członków klubu 
przychodziło na spotkania, gdzie odbywały się prelekcje o różnorodnej tematyce, jak: 
„Honorowi obywatele miasta Białegostoku”, „Dzień Niepodległości”, „Powstanie styczniowe”, 
„Podróż po Turcji” i inne. 

Były też spotkania okolicznościowe, jak z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia 
Seniora”, „Andrzejki”.  

Jedno ze spotkań poświęcono wspomnieniom śp. Haliny Onych, znanej w środowisku 
nauczycielki akademickiej języka niemieckiego. W UTW  Pani Onych była   lektorką. 
Ponadto odbywały się też spotkania z twórcami poezji naszego UTW przy kawie lub herbacie. 
b/  Zorganizowane zostały wycieczki:  
   - w 2009 r.  na przełomie czerwca/lipca   3 dniowa Warmia –Mazury, we wrześniu również 
trzydniowa  na trasie Rzeszów – Łańcut- Leżajsk.  
 - w 2010 r. w czerwcu 3 dniowa „Śladami kultury polskiej i litewskiej – Kowno, Wilno, Troki”. 
W okresie sprawozdawczym  organizowano również  wycieczki jednodniowe, głównie związane  
z obchodami naszych regionalnych imprez folklorystycznych, jak biesiada miodowa w 
Tykocinie, czy święto chleba w Ciechanowcu. 
c/ Nasi słuchacze licznie uczestniczyli w spektaklach teatralnych Teatru Dramatycznego i Teatru 
Lalek. Obejrzeliśmy 8 spektakli teatralnych. Bilety zakupywał zbiorowo członek zarządu UTW 
po cenach ulgowych. Tym samym było to dużym udogodnieniem dla naszych słuchaczy. 
d/ W roku akademickim 2009/2010 Zarząd kontynuował organizację imprez integracyjnych 
UTW, jak: Dzień Seniora, Spotkanie Opłatkowe, Spotkanie Sylwestrowe. Imprezy te odbywały 
się w Restauracji „Venessa” w Białymstoku. 
e/ W dniu 17.06.2010 r. zorganizowano po raz drugi w historii naszego UTW spotkanie 
plenerowe  w którym uczestniczyło 170 osób. Imprezie towarzyszyły występy sekcji teatralnej 
UTW. Nasi słuchacze, uczestnicy lektoratu angielskiego, wykonali  skecze w języku angielskim. 
Zakończenie roku akademickiego 2009/2010 odbyło się w Białostockim Muzeum Wsi. Po 
występach artystycznych odbył się piknik seniorów, na którym wystąpił zaproszony Kabaret  
Seniorów „Lumbago”. Ten Kabaret  również  nam  grał i  śpiewał do tańca. 
f/ We wrześniu 2009 r. nasi słuchacze uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu komputerowym          
i fotograficznym zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. 
A w lutym 2010r nasi słuchacze brali udział w szkoleniu komputerowym zorganizowanym przez 
naszych słuchaczy w  wynajętej Sali komputerowej ZETO. 
g/ W listopadzie 2009 r. około 20 naszych słuchaczy wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu 
zorganizowanym na temat bezpieczeństwa obrotu kartami płatniczymi w sklepach                       
i bankomatach zorganizowanym przez ING Bank Śląski. 
h/ We wrześniu 2009 r. dwie nasze słuchaczki, z dobrą znajomością języka angielskiego, wzięły 
udział w Międzynarodowym Seminarium Grundtvig w Gdańsku. W efekcie spotkania nasze 
słuchaczki nawiązały współpracę z 4 organizacjami europejskimi o działalności podobnej do 
naszego UTW z Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Finlandii. Razem został opracowany wstępny 
projekt o nazwie „Międzynarodowy Koktajl Seniorów”. W lutym 2010 r. ten projekt został przez 
nas złożony do  Fundacji Grundtvig; otrzymaliśmy w lipcu br. wiadomość o przyznaniu  nam        
i wszystkim naszym partnerom dotacji na jego realizacje. Projekt będzie realizowany przez dwa  
lata. 
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Część finansowa-Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku nie prowadzi działalności 
gospodarczej, jest organizacją pożytku publicznego. 

W roku akademickim 2009/2010 przychody ogółem  wyniosły – 123 936,47 zł 
w tym: 

• wpłaty z tytułu wpisowego i składek członkowskich               - 45 500,00 
• otrzymane  dotacje                                                                    - 31 879,77                                                   
• wpłaty słuchaczy jako uczestników imprez                               - 34 498,00 
• wpłaty z tytułu 1% od podatku dochodowego                            - 2 573,20 

              inne  - wpłaty  wspierające                                              -9 485,50 
 

W roku akademickim 2009/2010 koszty  wyniosły : 
   -Koszty działalności statutowej        - 112 785 04  
   -Koszty administracyjne                    -  24 839,08 
 
Dotacje zostały pozyskane w ramach konkursów ogłaszanych przez władze samorządowe 
naszego województwa i miasta : 
1/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku 
  / 5 zadań w 2009 r. i 1 zadanie w I  półroczu 2010r/                
2/ Prezydent Miasta Białystok Wydział Kultury- 1 zadanie w 2009 r. i 2 zadania w 2010 r. 
3/ Prezydent Miasta Białystok Wydział Spraw Społecznych – 1 zadanie w 2010 r. 
4/ Urząd Marszałkowski  Białystok   - 1 zadanie  w 2009 r. 
 
W roku akademickim 2009/2010 w ramach środków własnych, dotacji oraz odpłatności 
uczestników zostały zorganizowane następujące imprezy integracyjne i zadania edukacyjne: 

Tab.  9.. Koszty imprez w r. ak. 2009/2010 

 

Lp. Nazwa zadania Koszt ogółem w tym: dotacja 

1 Wycieczka 3 dniowa 
Leżajsk –Łańcut –Rzeszów 
w 2009 r. 

  20 640,00     4 823,51 

2 Wycieczka 3 dniowa – 
Warmia- Mazury w 2009 r. 

  20 640,00     5552,16 

3 Wycieczka Wilno- Kowno-
Troki w czerwcu 2010 r. 

  10 800,00     2890,00* 

3 Dzień Seniora2009 r.     7 908,09     1518,40 

4 Spotkanie opłatkowe w 
2009 r. 

    6 553,19     1516,32 

5 Spotkanie noworoczne w 
2009 r. 

    9.597,08      1919,38 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2009/2010 
 

 

-40- 

6 Zakończenie roku 
akademickiego w 
Białostockim Muzeum 
Wsi- czerwiec 2010 r. 

   3570   

7 Rozśpiewany i poezją 
natchniony III wiek w 
2009 r. 

3197,40 2500 

8 Almanach z okazji 15 - 
lecia UTW – w 2009 r. 

5402 4000 

9 Dopłaty do edukacji w 
sekcjach  w 2010r ze 
składek członkowskich na  
wynagrodzenia dyrygentki 
chóru , za reżysera sekcji 
teatralnej i inne 

3250 -   

  Razem 91557,76 24 719,77* 

  

• kwota dotacji wpłynęła do UTW w lipcu 2010 r. 

• pozostała kwota dotacji będzie wydatkowana do końca roku 2010 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

5.1. Środki na badania 
 

Uniwersytet w Białymstoku w roku 2009 otrzymał na prowadzenie działalności 
naukowo-badawczej środki  finansowe  w  kwocie    7 764 280 zł  (40,21% dotacje MNiSW; 
57,03% projekty badawcze GR finansowane przez MNiSW oraz 2,76% prace badawczo-
usługowe zamawiane przez inne podmioty).  

Finansowanie działalności statutowej w latach 2009/2010 poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Uczelni oraz kategorie naukowe jednostek przedstawia tabela10 

 
Tab. 10. Finansowanie działalności statutowej UwB   

 
Lp. 

 
Nazwa jednostki 

Kategoria 
naukowa 

Kwota dotacji 
w PLN 

Dotacja roku 
2010 w 

stosunku do 
roku 2009     

w % 

2009 2010 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Wydział Biologiczno-Chemiczny   1011 614 875 916 86,59 

Instytut Biologii 2 2   
Instytut Chemii 2 2   
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2. Wydział Ekonomii i Zarządzania 3 3 75 000 69 000 92,00 
3. Wydział Filologiczny 2 2 201 450 167 618 83,21 
4. Wydział Historyczno-Socjolog. 1 1 377 101 275 047 72,94 
5. Wydział Matematyki i Informat. 3 3 148 000 136 160 92,00 
6. Wydział Fizyki 3 3 112 000 103 040 92,00 
7. Wydział Pedagogiki i Psycholog. 2 2 157 821 128 496 81,42 

8. Wydział Prawa 1 1 242 796 175 074 72,11 
9. Wydział  Ekon – Informat. Wilno 3 3 45 000 41 400 92,00 

Razem 2 370 782 1 971 751 83,17 
  

Dotacja podmiotowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność 
statutową  w roku 2009 wynosiła  2 370 782 zł, finansowanych było 131  tematów badawczych. 
W 2010 roku  środki finansowe przeznaczone  na  działalność  statutową  wynoszą 1 971 751 zł,  
z czego finansowanych jest 132 tematów badawczych. 

Dotacja na badania własne w roku 2009 wynosiła 486 000  zł, w ramach tej dotacji 
zostały sfinansowane 144 tematy badawcze.  Środki finansowe na naukę przeznaczone na 
badania własne w 2010 roku wynoszą 514 000 zł, finansowanych jest 139 tematów badawczych 

  W roku 2009 w ramach programów określanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego została podpisana umowa o finansowanie uczestnictwa w programie „Wsparcie 
międzynarodowej mobilności naukowców” w kwocie 246 000 zł, z czego na rok 2010 przypada 
kwota 164  000 zł. 

W roku 2009 złożono 92  wnioski o finansowanie projektów badawczych (grantów), z 
czego podpisanych zostało 27 umów o realizację projektów badawczych na łączną kwotę 
3 017 600 zł. W roku 2010 złożono  96 wniosków  jak  również  zawarto 25  umów na kwotę 
2 813 500 zł.  
Obecnie w UwB  realizowanych jest  80 projektów badawczych (grantów),  
w tym: 

- 59 projektów badawczych własnych, 
- 16 projektów  badawczych promotorskich, 
- 3 projekty badawcze habilitacyjne, 
- 1 projekt  badawczy zamawiany, 
- 1 projekt badawczy rozwojowy.   
W 2009 r. Uczelnia na dofinansowanie kosztów udziału w Programach Ramowych UE 

otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości  23 000 zł. 
W 2010 roku kwota otrzymanej dotacji wynosi 83 355 zł. 
Finansowanie współpracy zagranicznej niewspółfinansowanej ze środków zagranicznych w roku 
2009 wynosiło 189 600, zaś w 2010 r. 166 620 zł. 
W 2009 roku wykonano 11 prac badawczo-usługowych zleconych przez inne podmioty na 
kwotę 214 346 zł. 
W 2010 r. otrzymaliśmy dotację celową na zakup aparatury z Funduszu Nauki i Technologii 
w kwocie 1 700 000 zł oraz 215 000 zł z MNiSW. 
W roku 2010 Uniwersytet w Białymstoku  złożył do MNiSW 26 wniosków o finansowanie lub 
dofinansowanie planowanych zakupów aparatury naukowo-badawczej na rok 2011 na kwotę 
17 875 000 zł. 
Łączna wartość zakupionej w roku 2009 aparatury naukowo-badawczej, niezależnie od źródeł 
finansowania wynosiła 760 000 zł, z czego przypada na: 
 - Wydział Biologiczno-Chemiczny  440 000 zł 
 - Wydział Matematyki i Informatyki   73 000 zł 
           - Wydział Fizyki                                247 000 zł 
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Wartość zakupionej aparatury w 2010  roku wynosi  165 000 zł, i dotyczy Wydziału 
Biologiczno-Chemicznego.   
W 2009 r. w ramach programu „NESTOR” przyznano jedno stypendium wyjazdowe w kwocie 
20 000 zł oraz jedno stypendium w ramach programu Kwerenda w kwocie 2 000 Euro. 
W ramach programu START przyznano jedno stypendium roczne w kwocie 24 000 zł. 
W 2009 r. Instytut Chemii złożył do Urzędu Patentowego dwa wnioski o udzielenie patentu, 
w 2010 r. złożył następne dwa wnioski. 
W roku 2009 zostało zorganizowane szkolenie na temat ochrony wyników pracy intelektualnej 
i komercjalizacji badań naukowych. W szkoleniu brali udział pracownicy Uniwersytetu jak 
również pracownicy innych uczelni białostockich. 
 
5.2. Publikacje i konferencje 
 
O aktywności badawczej pracowników naszego Uniwersytetu świadczy liczba publikacji, którą 
ilustruje Tabela 11 
Godnym podkreślenia jest też znacząca liczba konferencji naukowych, które były organizowane 
przez poszczególne Wydziały. Tabela  12 
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Tab.11.  Publikacje pracowników UwB 

Wydział/Katedra 

Publikacja w 
czasopiśmie 

wyróżnionym w 
Journal Citation 

Reports 

Publikacja w 
czasopiśmie 

wyróżnionym w ERIH 

Publikacja w 
recenzowanym 

czasopiśmie krajowym 
lub w zagranicznym 

wymienionym w 
wykazie MNiSW 

Autorstwo monografii 
lub podręcznika 
akademickiego 

Autorstwo rozdziału w 
monografii lub w 

podręczniku 
akademickim 

Redakcja 
wieloautorskiej 

monografii, 
podręcznika  lub serii 

wydawniczej Suma punktów 

  
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 

Biologiczno-
Chemiczny 86 2151 0 0 33 177 0 0 11 53 0 0 130 2381 
Ekonomii i 
Zarządzania        2 40 0 0 70 459 8 96 57 153 12 47 149 795 
Filologiczny 0 0 11 120 31 192 20 432 122 778 10 48 194 1570 
Historyczno-
Socjologiczny 1 13 0 0 41 314 17 252 129 635 16 79 204 1293 
Matematyki i 
Informatyki 33 703 0 0 36 236 1 12 21 115 4 17,5 95 1083,5 
Fizyki 33 675,75 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 34 699,75 
Pedagogiki i 
Psychologii 0 0 1 9 42 356 3 36 229 687 15 45 290 1133 
Wydział Prawa 0 0 10 90 199 997 42 346 477 825 35 96,5 763 2354,5 

Informatyczno-
Ekonomiczny w 
Wilnie 0 0 0 0 5 5 0 0 1 7 2 6 8 18 
Administracji w 
Siedlcach 0 0 0 0 7 45 3 36 5 15 2 6 17 102 
Międzywydziałowa 
Katedra Teologii 
Katolickiej 0  0  0 0 

 
12  44  1  12  8  24  9  27 30 107 

Międzywydziałowa 
Katedra Teologii 
Prawosławnej 0 0 0 0 0 0 3 72 0 0 0 0 3 72 
Łącznie 155 3582,5 22 219 476 2825 99 1318 1060 3292 105 372 1917 11608,75 
 
* liczba punktów z listy MNiSW
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Tabela 12. Konferencje organizowane przez wydziały. 
 

Wydział 
Katedra 

Konferencje 
krajowe 

Konferencje 
międzynarodowe 

Konferencje 
studenckie 

Biologiczno–Chemiczny 1 1 1 

Ekonomii i Zarządzania 4 2 3 
Filologiczny 3 1 2 

Historyczno–Socjologiczny 5 4                0 

Matematyki i Informatyki 1 1 1 

Wydział Fizyki 0 1* 0 

Pedagogiki i Psychologii 8 0 1 

Prawa 5 2 7 
Wydział Administracji                 
w Siedlcach 0 1 0 

Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie 0 1 1 

 Katedra Teologii Katolickiej 7 0 0 

 Katedra Teologii Prawosławnej 0 1 0 

Łącznie 34 15 16 

 
* Konferencja  współorganizowana  przez Wydział Fizyki  (IPJ Świerk i Uniwersytet 
Warszawski) 
 
 
5.3. Działalność wydawnicza 
 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
 
W roku akademickim  2009/2010  opublikowano 59 tytułów o objętości 1058 ark. wyd.                
i łącznym nakładzie 8000 egz.; w tym  publikacje Wydziału Ekonomii i Zarządzania -  15 
tytułów o  objętości 196 ark. wyd. i łącznym nakładzie 4350  egz. Wartość wydanych 
publikacji  (wg kosztów produkcji) wyniosła  514 000 zł; w tym wartość wydanych publikacji 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania – 217 000 zł (wg kosztów produkcji). Wydział ten  
samodzielnie zajmuje się dystrybucją i sprzedażą swoich publikacji, dlatego też w dalszych 
prezentacjach zajmujemy się wyłącznie książkami pozostającymi w gestii Wydawnictwa 
UwB. 
 

1. W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie (łącznie z Wydziałem Ekonomii 

i Zarządzania) 4574 egz. na kwotę 208 332 zł 

           w tym: 
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        - do Biblioteki Uniwersyteckiej  przekazano  1250 egz. o wartości 41 516   zł 
       - biblioteki wydziałowe, instytuty, dziekani, egz. redakcyjne, egz. obowiązkowe 
          3324  egz. na kwotę 166 816 zł  
II. Sprzedaż publikacji. 
W omawianym okresie przekazano do sprzedaży 3426 egz. o wartości  88668 zł. (wg kosztów 
produkcji).  Sprzedano 2539 egz. o wartości 22 527 zł  (wg cen rozliczeniowych), co stanowi 
zwrot 26 % poniesionych nakładów na wydanie książek.         
 
III. Inne istotne formy działalności Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. 
 

1. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Białymstoku w  roku 2009/2010 uczestniczyła  
w  ogólnopolskich targach książki  naukowej: 
XIII Poznańskich  Dniach  Książki Naukowej   21-23 października 2009 r.     
Targach Wydawnictw Katolickich w Arkadach Kubickiego16-18 kwietnia   2010 r. 
Warszawskich Targach Książki w Pałacu Kultury i Nauki  13-16 maja 2010 r. 
 Planowany udział w targach: 
XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej- 6-8 października 2010 r. 
Targi Książki Akademickiej i Naukowej  „AKADEMIA” w dniach 20-22 października 
2010 r. w Warszawie 
XIV Targi Książki Naukowej w Krakowie, 4-7 listopada 2010 r.  

W omawianym okresie  Wydawnictwo uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Polskiej 
Książki Naukowej w Madrycie i w Londynie, wzbogacając zbiory tamtejszych placówek  
naukowych o publikacje autorów z Uniwersytetu w Białymstoku (60 tytułów). 
 

2. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczyło w  następujących 
konferencjach naukowych i tematycznych na terenie Białegostoku i kraju promując 
własne książki: 

Ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo ludzi dorosłych i starszych”, wrzesień 2009 r.,  
Olecko 
Ogólnopolska konferencja „Wizja kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji   kontaktu”,  
październik 2009 r., Białystok 
Ogólnopolska konferencja naukowa „Starość. Zagadnienia antropologiczne, „Temat   
literacki, metafora kultury”, październik 2009r., Białystok 
Ogólnopolska konferencja naukowo-oświatowa „Kultura i polityka – w 70 rocznicę powstania 
„Polski Walczącej”, listopad 2009r., Białystok 
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Zagadnień Kultury Pogranicza 
„Autochtoniczne mniejszości na pograniczach, a ich stosunki z odseparowanym etnosem 
macierzystym” , październik 2009 r. Białystok 
Ogólnopolska konferencja naukowa „Procesy integracji społecznej we współczesnych 
społecznościach lokalnych”, listopad 2009r., Białystok 
Ogólnopolska konferencja z okazji 40-lecia polonistyki białostockiej, marzec 2010 r.  
Białystok 
Ogólnopolska konferencja  językoznawcza „Stylowe odmiany polszczyzny”, czerwiec 2010 r. 
Supraśl 
Ogólnopolska konferencja  „Edukacja międzykulturowa – dokonania i perspektywy” maj – 
czerwiec 2010 r. Olecko – Sejny 
Ogólnopolska konferencja  „Edukacja w dialogu i perspektywie” ,czerwiec 2010 r. 
 

3. Prestiżowym wydarzeniem w historii Wydawnictwa  Uniwersytetu w Białymstoku 
była XVI Ogólnopolska Konferencja Wydawców Szkół Wyższych w Polsce 
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zorganizowana pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i  
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Polsce, która odbyła się  w 
Białowieży w dniach 8-10 czerwca  

2010 r.  Tematem przewodnim konferencji były zagadnienia dotyczące publikacji   
elektronicznych, ich perspektyw i zagrożeń 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku – Temida 2 
 
Staraniem Wydawnictwa Temida.2 ukazały się następujące pozycje: 

1. Wybrane aspekty wpływu członkostwa państw Europy środkowo-wschodniej    na stosunki 
ze wschodnimi państwami ościennymi  
2. Białostockie Studia Prawnicze - zeszyt 6  
3. Studia Iuridica Agratia tom VIII  
4. Stanowisko prawnonaturalne Czesława Strzeszewskiego na tle poglądów polskich 
Tomistów 
5. Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie)  
6. Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918-1950  
7. Adopcja dzieci  
8. Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji  
9. Prawo konstytucyjne. Wydanie drugie  
10. Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów  
11. System prawny Szwajcarii  
12. Polska w Schengen  
13. Studia Iuridica Agraria tom VII  
14. Current problems of the penal law and criminology  
15. Białostockie Studia Prawnicze - zeszyt 5  
16. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych  
17. Struktura Organizacyjna (Instytucjonalna) Unii Europejskiej  
18. Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim  
19. Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych  
20. System wymiaru sprawiedliwości a media  
21. X Lat Obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego  
22. Przysposobienie międzynarodowe dzieci  
23. Prawo karne w diagramach 
 Ogólny nakład wymienionych pozycji to ok. 12 tys. egzemplarzy. Wśród nich znalazły 
się dwa podręczniki akademickie, a także po 2 kolejne tomy Białostockich Studiów 
Prawniczych i Studia Iuridica Agraria. Pośród tych prac są opublikowane dwie prace 
habilitacyjne. 
 Podkreślić należy, że pośród wymienionych dzieł są książki w językach obcych. 
 
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana przy Stowarzyszeniu Trans Humana 
 
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w roku akademickim 2009/2010 wydało  
następujące  publikacje 

1. Elżbieta Jaszczyszyn, Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość 
do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, nakład: 200 egz. 

2. Edukacja dziecka – mity i fakty, pod red. Elżbiety Jaszczyszyn i Jolanty Szada-
Borzyszkowskiej, nakład:  150 

3. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, pod red. Anny 
Karpińskiej, nakład: 200 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2009/2010 
 

 

- 47 - 

4. Edukacja w okresie przemian, pod red. Anny Karpińskiej, nakład: 200 
5. Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji 

międzykulturowej, pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk, nakład: 
200 

6. Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, pod red. Jerzego 
Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej i Mirosława Sobeckiego, nakład: 200 

7. Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, pod red. 
Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej, nakład: 200 

8. Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, pod red. Jadwigi 
Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej, nakład: 200 

9. Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim, pod red. 
Krzysztofa Arcimowicza i Katarzyny Citko, nakład: 200 

10. Wiesław Kazanecki, …Panie / Zbuduj ten most nad rzeką. Wybór poezji i wstęp 
Dariusz Kulesza, nakład: 250 

11. Jarosław Ławski, Mickiewicz. Mit – Historia. Studia, nakład: 300 
12. Elżbieta Dąbrowicz, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 

1800-1861, nakład: 200 
13. Zofia Abramowicz, Antroponimia Żydów białostockich, nakład: 150 
14. Budząc nadzieję. O kapłaństwie w drodze. Ofiarowane Ojcu Edwardowi 

Konkolowi SVD w 25-lecie święceń kapłańskich, pod red. Cecylii Borek-
Modelskiej, Krzysztofa Korotkicha i Tomasza Modelskiego, nakład: 1000 

15. Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, pod 
red. Anny Kieżuń i Dariusza Kuleszy, nakład: 150 

16. Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, pod red. Mikołaja 
Sokołowskiego i Jarosława Ławskiego, nakład: 300 

17. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokół 
kultur śródziemnomorskich, t. I, Literatura i słowo, pod redakcją Zofii 
Abramowicz i Jarosława Ławskiego, nakład: 300 

18. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokół 
kultur śródziemnomorskich, t. II, Historia, język, kultura, pod redakcją Zofii 
Abramowicz i Jarosława Ławskiego, nakład: 300 

19. Zyta Beata Wojszel, Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w 
późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk 
województwa podlaskiego, nakład: 200 
Łączny nakład: 4900 egz. 
 

Wydawnictwo Trans Humana w  roku 2009/2010 uczestniczyło w ogólnopolskich targach 
książki naukowej:  

XIII Poznańskich  Dniach  Książki Naukowej 21-23 października 2009 r. 
Targach Wydawnictw Katolickich w Arkadach Kubickiego16-18 kwietnia 2010 r. 

 Warszawskich Targach Książki w Pałacu Kultury i Nauki 13-16 maja 2010 r. 
 

Planowany udział w targach: 
XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej- 6-8 październik 2010 r.; 
Targi Książki Akademickiej i Naukowej  „AKADEMIA” w dniach 20-22 października 2010 
r. w Warszawie 
XIV Targi Książki Naukowej w Krakowie, 4-7 listopada 2010 r. 
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W omawianym okresie Wydawnictwo uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Polskiej 
Książki Naukowe w Madrycie i w Londynie  wzbogacając zbiory tamtejszych placówek  
naukowych o  publikacje autorów z  Uniwersytetu w Białymstoku ( 60 tytułów). 
Wydawnictwo Trans Humana uczestniczyło w następujących  konferencjach naukowych i 
tematycznych na terenie Białegostoku i kraju  promując  własne książki: 
Ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo ludzi dorosłych i starszych”,  
wrzesień 2009 r.,  Olecko 
Ogólnopolska konferencja „Wizja kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu”,  
październik 2009 r., Białystok 
Ogólnopolska konferencja naukowa „Starość. Zagadnienia antropologiczne, „Temat literacki, 
metafora kultury”, październik 2009r., Białystok; 
Ogólnopolska konferencja naukowo-oświatowa  „Kultura i polityka – w 70 rocznicę  
powstania „Polski Walczącej”, listopad 2009r. , Białystok; 
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Zagadnień Kultury Pogranicza„ 
Autochtoniczne mniejszości na pograniczach, a ich stosunki z odseparowanym etnosem 
macierzystym” , październik 2009 r. Białystok; 
Ogólnopolska konferencja naukowa „Procesy integracji społecznej we współczesnych 
społecznościach lokalnych”, listopad 2009r.,  Białystok  
Ogólnopolska konferencja z okazji 40-lecia polonistyki białostockiej, marzec 2010 r. 
Białystok 
Ogólnopolska konferencja  językoznawcza „Stylowe odmiany polszczyzny czerwiec 2010 r. 
Supraśl 
Ogólnopolska konferencja  „Edukacja międzykulturowa – dokonania i perspektywy” maj–
czerwiec 2010 r. Olecko – Sejny, 
Ogólnopolska konferencja  „Edukacja w dialogu i perspektywie” ,czerwiec 2010 r. 
 
5.4. Uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania 
 
Uniwersytet w Białymstoku posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora                  
i 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.  
 
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora: 
 
1) Wydział Ekonomii i Zarządzania,  od 1991 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 
2) Wydział Historyczno-Socjologiczny – Instytut Historii,  od 1993 r. do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 
3) Wydział Historyczno-Socjologiczny –  od 2007 r. do nadawania stopnia naukowego 
w dyscyplinie socjologia. 
4) Wydział Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych      
w zakresie prawa. 
5) Wydział Pedagogiki i Psychologii,  od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. 
6) Wydział Fizyki od 1996 r. nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych         
w dyscyplinie fizyka. 
7) Wydział Biologiczno-Chemiczny - Instytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. 
8) Wydział Biologiczno-Chemiczny -  od 2000 r. nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. 
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9) Wydział Filologiczny od 2000 r. nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. 
10) Wydział Filologiczny od 2006 r. nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
Uprawnienia do  nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 
 
1) Wydział Prawa w zakresie prawa od 1997 r. 
2) Wydział Ekonomii i Zarządzania w zakresie ekonomii od 2002 r.   
3) Wydział Biologiczno-Chemiczny w dyscyplinie biologia od 2010 r. 
4) Wydział Historyczno-Socjologiczny w dyscyplinie historia od 2010 r. 
 
W roku akademickim 2009/2010 rady jednostek UwB nadały 24 stopnie naukowe doktora 
(Tabela 13 ) oraz 6 stopni naukowych doktora habilitowanego (Tabela 14). 
 
Tab. 13 Stopnie naukowe doktora nadane przez wydziały 

Wydziały OGÓŁEM Pracownicy UwB Osoby nie będące 
pracownikami UwB 

Wydział Historyczno-
Socjologiczny 

3 2 1 

Wydział Prawa 
 

2 2 - 

Wydział Pedagogiki               
i Psychologii 

3 3 - 

Wydział Ekonomii  
i Zarządzania 

4 2 2 

Wydział Filologiczny 
 

7 2 5 

Wydział Biologiczno-
Chemiczny 
 

5 3 2 

Ogółem 24 14 10 
 
Tab. 14  Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane przez wydziały 
 

Wydziały OGÓŁEM Pracownicy UwB Osoby nie będące 
pracownikami  UwB 

Wydział Prawa 
 

5 5 - 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 1 1 - 
Ogółem 6 6 - 

 

5.5 Współpraca z zagranicą 
 
Uniwersytet w Białymstoku ma podpisanych 38 umów o współpracy naukowej z partnerami 
zagranicznymi. 
 
W roku akademickim 2009/2010 zostało podpisanych 8 umów z podanymi niżej partnerami: 

1. Instytutem Akustyki Technicznej Narodowej Akademii Nauk Białorusi; 
2. Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Informatyki i Radioelektroniki; 
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3. Instytutem Biofizyki i Inżynierii Komórkowej Narodowej Akademii Nauk Białorusi; 
4. Narodową Akademią Bałtycką (Łotwa); 
5. Wołyńskim Państwowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina); 
6. Uniwersytetem „Constantin Bracuşi” w Targu-Jui (Rumunia); 
7. Uniwersytetem  of Wisconsin- Milwaukee (USA); 
8. Michigan State University-College of Law (USA). 

 
WYMIANA OSOBOWA 

W roku ak. 2009/2010 zrealizowanych zostało 876 wyjazdów służbowych za granicę, w tym: 
• naukowo-badawcze - 290 ( w tym 15 studentów); 
• na konferencje naukowe – 183 ( w tym 17 studentów); 
• realizacja zajęć na Filii UwB w Wilnie – 403.   

 
W roku ak. 2009/2010 UwB gościł 54 cudzoziemców, w tym: 

• w ramach umów 21;  
• na zaproszenia 33. 

1 student stypendysta Rządu RP odbywał studia doktoranckie. 
Gościliśmy laureata Nagrody Lwa Sapiehy, obywatela Republiki Białoruś. 
 
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ UwB 
PROJEKTY BADAWCZE 
Wydział Fizyki 
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013): 
FANTOMAS – “Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism 
at the nanoscale”. Kierownik prac: prof. Andrzej Maziewski. Czas trwania projektu: 
01.10.2008-30.09.2012. Wartość projektu dla UwB: 161 212,68 EUR. 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Program DAPHNE III: 
Intimate Partner Violence against Elderly Women. Kierownik prac: dr hab. Małgorzata 
Halicka. Czas trwania projektu: 31.12.2008-30.12.2010. Wartość projektu dla UwB: 
15 464,18 EUR. 
 
PROJEKTY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Program LLP-Grundtvig: 
1. IANUS - European Guidelines for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and 
ICT - based Settings. Kierownik prac: dr Jerzy Halicki. Czas trwania projektu: 01.12.2007-
30.11.2009. Wartość projektu dla UwB: 20 259 EUR. 
2. Learning Hospitals - „Uczące szpitale”. Kierownik prac: dr Dorota Misiejuk. Czas trwania 
projektu: 01.08.2008-31.07.2010. Wartość projektu dla UwB: 18 000 EUR. 
 
REALIZACJA DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH PROGRAMU  
LLP-ERASMUS 
 
Rok ak. 2009/2010 był jedenastym rokiem uczestnictwa naszej Uczelni w programie 
Erasmus. Uniwersytet w Białymstoku otrzymał z budżetu programu LLP-Erasmus 
zarządzanego przez Komisję Europejską grant w łącznej wysokości  349 508,00  EUR, w 
tym:  
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• 294 758,00 - EUR  z przeznaczeniem na wyjazdy studentów, SM (wyjazdy na studia i 
na praktykę); 

• 28 800 - EUR z przeznaczeniem na wyjazdy pracowników, ST (wyjazdy nauczycieli 
ak. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i wyjazdy pracowników w celach 
szkoleniowych);  

• 25 950 - EUR  na organizację wymiany studentów i pracowników (OM). 
 
1. Wyjazdy studentów na studia (SMS) 

 
W roku ak. 2009/2010 Uczelnia współpracowała z 91 uczelniami partnerskimi z Unii 
Europejskiej oraz 3 uczelniami szwajcarskimi* w ramach podpisanych umów bilateralnych  
LLP/Erasmus. 
Na studia za granicę, do krajów Unii Europejskiej, w ramach Programu LLP-Erasmus 
wyjechało 118 studentów UwB.   
 
*) Szwajcaria  nie jest członkiem UE i nie korzysta z funduszy unijnego programu LLP-Erasmus. Szwajcaria 
finansuje jednak własny program wymiany oparty na tych samych zasadach, co Program LLP/Erasmus. Studenci 
wyjeżdżający do tego kraju otrzymują grant ze strony rządu federalnego Szwajcarii wypłacany na miejscu, 
przeważnie przez uczelnię przyjmującą. 
 
Tab. 15 Wyjazdy studentów z poszczególnych wydziałów  
 
Wydział 
 

2009/2010 

Prawa 37 
Ekonomii i Zarządzania 33 
Historyczno-Socjologiczny 

• historia 
• socjologia 

17 
5 
12 

Pedagogiki i Psychologii 11 
Filologiczny : 

• f. angielska 
• f. francuska 
• f. polska 
• f .rosyjska 

19 
6 
2 
1 
10 

Biologiczno-Chemiczny 
• biologia 

1 
1 

Razem : 118 
 
Z otrzymanej z AN kwoty 294 758,00 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy studentów (SM) 
– na wypłatę stypendiów studenckich na studia (SMS) wykorzystano kwotę, 263 703 EUR.     
Ostateczna kwota miesięcznego stypendium wypłaconego studentom, po uwzględnieniu 
dodatkowych środków finansowych przyznanych z AN wyniosła: 
Kraje grupy 1 
(Dania, Finlandia,  Francja, Irlandia)                         -.430 EUR 
Kraje grupy 2   
(Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania , Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy)      - 370 EUR 
Kraje grupy 3                                    
(Czechy, Litwa, Łotwa, Słowenia, Turcja, Węgry)                                               - 290 EUR 
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Niezależnie od otrzymanego grantu z UE n/w wydziały dofinansowały ze swoich budżetów 
wyjazdy studentów na studia kwotą w wysokości  7.443,39 EUR  w tym: 
 
Wydz. Ekonomii i Zarządzania       4.642,41 EUR  
Wydział Pedagogiki i Psychologii                     1.107,00 EUR  
Wydział Filologiczny                     1.693,98 EUR 
 
2. Wyjazdy studentów na praktykę (SMP) 
W roku ak. 2009/2010 wyjechało na praktyki w ramach programu Erasmus 18 studentów,         
w tym z : 
Wydziału Prawa – 12 osób,  
Wydziału Ekonomii i Zarządzania- 2 osoby,  
Wydziału Filologicznego – 3 osoby, 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii- 1 osoba. 
Przeważały wyjazdy 3-miesięczne, ale były także wyjazdy dłuższe (4 na 4 miesiące, 1 na 6-
miesięcy, 1- na 9 miesięcy).   
Studenci wyjeżdżali do instytucji w następujących krajach: Belgia (1), Czechy (1), Hiszpania 
(4), Litwa (2), Malta (2), Niemcy (3), Słowacja (1), Wielka Brytania (1), Włochy (3).   
Z otrzymanej z AN kwoty 294 758,00 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy studentów (SM) –
na wypłatę stypendiów studenckich na praktyki (SMP) wykorzystano kwotę 31055 EUR.     
 
 Kwota miesięcznego grantu wypłaconego studentom wyniosła:  
470 EUR- kraje grupy 1  (Wielka Brytania);  
450 EUR- kraje grupy 2 (Belgia, Hiszpania , Litwa, Malta, Niemcy, Włochy); 
400 EUR- kraje grupy 3  (Czechy, Litwa, Słowacja 
 
3.Przyjazdy studentów zagranicznych  
 
Tab. 16.   Studenci zagraniczni  (Erasmus) w r. ak 2009/2010 
 

Wydział Uczelnia partnerska Ilość 
studentów 

Razem 

Prawa University of Rousse (BG ROUSSE01), Bułgaria 
 
Universidad de Alicante (E ALICANT01), Hiszpania 

2 
 

1 
 

 
 

3 

Ekonomii i Zarządzania Universidad de Castilla - La Mancha                    (E 
CIDAR01), Hiszpania 
Università degli Studi di Bari (I BARI01), Włochy 
Università degli Studi di Catania (I CATANIA01), 
Włochy 
Universidade da Beira Interior (P COVILHA01), 
Portugalia 
Szent István University (HU GODOLLO01), Węgry 

2 
 

        9 
 

        2 
 

        4 
 

        1 

 
 
 
 
 

18 

Pedagogiki i 
Psychologii 

Instituto Politécnico de Coimbra (P COIMBRA02), 
Portugalia 
 

 
        1 

 
1 

Filologiczny 
- f. 
wschodniosłowiańska 

 
University of Pécs (HU PECS01), Węgry 

 
        4 

 
4 
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Biologiczno-
Chemiczny 
- chemia 

 
Uludağ Universitesi (TR BURSA01), Turcja 

         
       2 

 
2 

Historyczno-
Socjologiczny 
- historia 
______________ 
- socjologia 

 
Sakarya University  (TR SAKARYA01), Turcja 
 
 
University of Joensuu (SF JOENSUU01), Finlandia 
Universidade do Minho (P BRAGA01), Portugalia 
Sakarya University  (TR SAKARYA01), Turcja 

 
      1 
 
      1 
 
      1 
 
      1 

 
 
 
 

4 

  Razem: 32 
 
W roku akademickim przyjechało 11 studentów. W semestrze zimowym studiowało łącznie 
27 studentów (w tym 16 tylko w semestrze zimowym), w semestrze letnim: 16 studentów ( w 
tym 5 tylko na semestr letni). 1 osoba przedłużyła pobyt na drugi semestr, a 1 osoba 
zrezygnowała ze studiowania w drugim semestrze. Było 15 kobiet i 17 mężczyzn.  
 
4.Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)               
W roku ak. 2009/10 z wykładami do uczelni partnerskich wyjechało 28 nauczycieli akademickich 
naszego Uniwersytetu.  
 
 Tab. 17 . Wyjazdy nauczycieli z poszczególnych wydziałów 
Wydział 2009/2010 
Prawa 9 
Historyczno-Socjologiczny 

• historia 
• socjologia 

10 
3 
7 
 

Pedagogiki i Psychologii 4 

Filologiczny : 
• f. angielska 
• f. polska 

 

3 
2 
1 

Ekonomii i Zarządzania 1 
Wydział Matematyki i 
Informatyki 

1 

Razem : 28 
 
Kierunki wyjazdów nauczycieli akademickich  z wykładami do uczelni partnerskich: 
 Wydział Prawa - 9 osób 

Masarykova Univerzita v Brne, Czechy (CZ BRNO05)     - 2 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Niemcy (D MUNSTER01) - 1 
Universidad Pública de Navarra, Hiszpania (E PAMPLON02)- 1 
Tartu Ülikool, Estonia  (EE TARTU02) – 2  
Mykolo Romerio Universitetas, Litwa (LT VILNIUS06) - 2 
Univerza v Mariboru, Słowenia   (SI MARIBOR01) - 1 
 Wydział Historyczno-Socjologiczny - 10 osób 

- historia - 3 
University of Athens, Grecja (G  ATHINE01) – 1 
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Universität Erfurt, Niemcy (D  ERFURT05) - 1 
Latvijas Universitate ,Łotwa  (LV RIGA01) – 1 
Universita degli Studi di Verona, Włochy  (I VERONA01) - 1 
Vilniaus Universitetas, Litwa ((LT VILNIUS01) – 3 
Latvijas Universitate ,Łotwa  (LV RIGA01) – 1 
Joensuun Yliopisto, Finlandia  (SF JOENSUU01)- 1 
Sakarya University  (TR SAKARYA01) – 1 

- socjologia – 7 
Universidade do Minho, Portugalia (P BRAGA01) – 4 
Universite de Paris X- Nanterre, Francja (F PARISO10) - 1 
Joensuun Yliopisto, Finlandia  (SF JOENSUU01)- 2 
 
 Wydział Pedagogiki i  Psychologii - 4 osoby 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Belgia  (B  KORTRIJ01) - 2 
Universita degli Studi di Bari, Włochy (I BARI01) - 2 

 
 Wydział Filologiczny -  3 osoby  

-  filologia angielska - 2 
Universidad de Castilla-la Mancha, Hiszpania  (E  CIUDA-R01) - 2 
- filologia polska -1 
Daugavpils University, Łotwa (LV DAUGAVP01) - 1 

 
- Wydział Ekonomii i Zarządzania -  1 osoba  
Szent Istvan University, Węgry (HU GODOLLO01) - 1 
 
- Wydział Matematyki i Informatyki - 1 osoba 
Univerzita Komenského v  Bratislave,  Słowacja   (SK BRATISL02) - 1 

 
Na realizację indywidualnych wyjazdów kadry dydaktycznej (STA) Uczelnia  

otrzymała z Agencji Krajowej grant w wysokości 20 800 EUR. Został on w całości 
wykorzystany. Średni grant przypadający na 1 nauczyciela  na tydzień wyniósł 800 EUR 
(wyjątek Litwa – 600 EUR). 

Regułą były wyjazdy jednotygodniowe z realizacją  5-8  godzin zajęć dydaktycznych 
 

5.Przyjazdy nauczycieli akademickich 
W r. ak. 2009/2010 gościliśmy z wykładami 14 nauczycieli akademickich z krajów EU :  
Tab. 18.  Przyjazdy nauczycieli  na wydziały: 
Wydział 2009/2010 
Prawa 7 
Historyczno-Socjologiczny 

• historia 
• socjologia 

2 
2 
- 

Biologiczno-Chemiczny 
• biologia 
• chemia 

2 
2 
- 

Matematyki i Informatyki 
• Informatyka 

2 
2 

Filologiczny 
• filologia polska 

1 
1 

Razem : 14 
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Kierunki przyjazdów : 
Wydział  Prawa -   7 osób  
Masarykova Univerzita v Brne, Czechy (CZ BRNO05)- 1 
Univerzita Palackého v  Olomouci, Czechy CZ OLOMUC01-1 
Universidad Publica de Navarra, Hiszpania (E PAMPLON02)- 1 
Institut d'Etudes Politiques de Rennes, Francja (F RENNES28)-1 
Mykolas Romeris University, Litwa (LT VILNIUS06) – 2 
University of Central Lancashire, Wielka Brytania, UK PRESTON01-1 
Wydział Historyczno-Socjologiczny – 2 osoby 
- historia -2 
Latvijas Universitate, Łotwa  (LV RIGA01)  
Wydział Biologiczno-Chemiczny- 2 osoby 
- biologia- 2 
Ostravska Univerzita v Ostrave, Czechy  (CZ OSTRAVA02) 
Wydział Matematyki i Informatyki - 2 osoby 
- informatyka- 2 
Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja  (SK BRATISL02) 
 
6.  Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
W roku ak. 2009/10  wyjechało w celach szkoleniowych 11 pracowników UwB do instytucji 
znajdujących się w Unii Europejskiej.  
 
Tab. 19.  Wyjazdy nauczycieli w celach szkoleniowych 
Wydział 2009/2010 
Prawa 7 

Filologiczny 2 
 

Historyczno-Socjologiczny 
- historia 

1 
1 

SPNJO 1 
Razem : 11 
 

Na realizację wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) Uczelnia  
otrzymała z Agencji Krajowej grant w wysokości 8 000 EUR. Został on w całości 
wykorzystany. Średni grant przypadający na jednego pracownika wyniósł 800 EUR, z 
wyjątkiem wyjazdów na Litwę (600 EUR). Regułą były wyjazdy jednotygodniowe.  
7. Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 
 
Na dofinansowanie działań związanych  z organizacją wymiany studentów i pracowników 
(OM) Uczelnia  otrzymała z Unii Europejskiej grant w wysokości 25 950 EUR.  Ze środków 
tych dofinansowano następujące działania: 
  5 wizyt monitoringowych do następujących uczelni partnerskich :  

 Masarykova Univerzita v Brne, Czechy (CZ BRNO05) 
 Vilniaus Universitetas, Litwa ((LT VILNIUS01) 
 Univerza v Ljubljani, Słowenia (SI LJUBLJA01) 
 Univerza v Mariboru, Słowenia (SI MARIBOR01) 
 University of Eastern Finland, Finlandia (SF KUOPIO12) 

 
 1 wizyta przygotowawcza do :  Talinn University, Estonia;  
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 koszty podróży i pobytu 2 osób na międzynarodowej konferencji Erasmusa Wydziałów 
Prawa, Barcelona, 02-06.2010; 

 koszty delegacji 10 osób na konferencjach krajowych; 
 spotkania integracyjne dla studentów zagranicznych i koordynatorów:  

 spotkanie w restauracji „Pepers” 10.11.2009, 
 spotkanie wigilijne, 
 kulig, Pomigacze, 26.01.2010,  
 wycieczka do Białowieży, 22.05.2010. 

 współfinansowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Studenta, 14.11.2009; 
 współfinansowanie lokalnego finału fotograficznego „Discover Europe” organizowanego 

przez ESN PB; 
 11 umów zleceń dla osób wykonujących nadprogramowe prace administracyjne związane 

z programem LLP-Erasmus; 
 2 umowy o dzieło na rzecz programu Erasmus; 
 dodatek specjalny dla Koordynatora Uczelnianego w związku z pełnioną przez niego 

funkcją; 
 sfinansowanie kursów językowych hiszpańskiego i włoskiego dla 10-ciu studentów; 
 kurs języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa w semestrze zimowym i 

letnim; 
 zakup planu miasta Białegostoku i rozmówek polsko-angielskich dla przyjeżdżających 

studentów Erasmusa -50 egz.; 
 druk Informatora dla zagranicznych studentów Erasmusa; 
 opracowanie informatora dla wyjeżdżających studentów „Krok po kroku”; 
 zakup książek do bibliotek poszczególnych wydziałów na potrzeby przyjeżdżających 

studentów Erasmusa (W. Prawa i W. Pedagogiki i Psych.); 
 zakup laptopa do obsługi programu Erasmus na Wydziale Pedagogiki i Psychologii; 
 zakup materiałów biurowych na potrzeby Programu LLP/Erasmus 

 
5.6. Dział Informacji i Promocji 
 

 W roku akademickim 2009/2010 Dział Informacji i Promocji kontynuował swoją 
dotychczasową działalność i wprowadził kilka nowych form promocji Uniwersytetu w 
Białymstoku. 
Nowe strony internetowe UwB 
Wraz z początkiem minionego roku akademickiego DIP uruchomił nową stronę internetową 
Uniwersytetu w Białymstoku. www.uwb.edu.pl ma nowoczesny, przejrzysty layout, nową 
treść i jest na bieżąco aktualizowana. Posiada wiele nowych możliwości, m.in. prowadzenia 
czatów, czyli nowoczesnego sposobu komunikowania się z młodymi ludźmi (odbyły się dwa 
czaty z prorektor Elżbietą Awramiuk, które cieszyły się dużym zainteresowaniem). 
Następnie  DIP uruchomił stronę www w wersji angielskiej. Także z nowym, spójnym z 
polską wersją, layout`em i z aktualnymi informacjami o uniwersytecie w języku angielskim.   
Ruszył też Biuletyn Informacji Publicznej UwB, stworzony na podstawie odpowiednich 
przepisów prawnych i na bieżąco aktualizowany, zgodnie z obowiązującymi wymogami.  
Akcje promocyjne 
Wiosenna kampania promocyjna (maj, czerwiec)  Uniwersytetu w Białymstoku, skierowana 
do młodzieży z myślą o rekrutacji, przebiegała pod nowym hasłem „Wyznacz sobie 
kierunek”.  
Zanim jednak DIP  przystąpił do planowania kampanii reklamowej, zapoznał się z 
zakupionymi wynikami badań rynku na temat „Sposoby poszukiwania informacji o 
uczelniach wyższych przez uczniów szkół średnich”, które przeprowadziła firma Raf 
Counselling Agency z Białegostoku. Na ich podstawie dział zdecydował, że kampania 
powinna odbyć się w Internecie – głównym źródle, z którego młodzież czerpie informacje. 
Banery internetowe z hasłem „Wyznacz sobie kierunek” pojawiły się na portalach: 
www.poranny.pl, www.bialystokonline.pl, www.bstok.pl, www.wspolczesna.pl, 
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www.gazeta.bialystok.pl, a także tam, gdzie była możliwość umieszczenia bezpłatnie 
informacji o rekrutacji i UwB, m.in. na  www.e-kultura.pl, www.onet.pl, www.wikipedia.pl, 
www.youtube.pl. 
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z badań rynku drugą formą kampanii była reklama 
zewnętrzna, czyli promocja UwB na telebimach i billboardach. 10-sekundowe spoty pojawiły 
się w czerwcu na telebimach w Ełku, Łomży, Siedlcach, Suwałkach, Zambrowie, Michałowie 
i Białymstoku. Natomiast billboardy o powierzchni  2 x 5m stanęły w Łomży, Suwałkach,  
Ostrołęce, Ełku i Białymstoku.  
Wszystkie reklamy i spoty były spójne pod względem graficznym, gdyż Dział  Informacji i 
Promocji wciąż uważa, że jednym z ważniejszych jego zadań jest utrwalenie identyfikacji 
wizualnej uczelni wśród mieszkańców regionu.   
Targi edukacyjne,  wyjazdy rekrutacyjno-promocyjne 
DIP wraz z przedstawicielami Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz poszczególnych 
wydziałów reprezentował UwB na targach „Wieści Podlaskich” w Sokółce, Hajnówce i 
Bielsku Podlaskim, w III LO w Łomży, Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, w 
Ostrołęce, w II i XI LO w Białymstoku oraz na imprezie „Kociołek studencki”, odbywającej 
się w ramach Juwenaliów. Uczestniczył też w Salonie Maturzystów, największych targach 
edukacyjnych w regionie, organizowanych przez miesięcznik Perspektywy. Dział 
zorganizował kilka indywidualnych wyjazdów promocyjnych do szkół  ponadgimnazjalnych 
w Michałowie, Grajewie i Mońkach.   
Dzień Otwarty UwB 
W listopadzie DIP zorganizował w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału 
Filologicznego Dzień Otwarty UwB. Na przygotowanych stoiskach prezentowały się 
wszystkie wydziały, a odwiedzająca aulę młodzież z białostockich szkół poznawała zasady 
rekrutacji.    
Informacje prasowe 
DIP informuje też prasę, radio, tv i lokalne portale internetowe o wszystkich ciekawych 
przedsięwzięciach podejmowanych przez Uniwersytet. Szczególne zainteresowanie  mediów 
wzbudziły informacje m.in. na temat kampusu, akcji liczenia łosi, budowy auli PiP, spotkania 
z Olgą Tokarczuk i nagrody w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w 
Polsce”.  
Artykuły promocyjne 
DIP opracował projekt i treść ulotki (10 tys. sztuk) skierowanej do młodzieży oraz  
przygotował projekty i zlecił wykonanie (w ramach przetargów) gadżetów promocyjnych, 
rozdawanych na targach, podczas spotkań w szkołach lub specjalnym gościom Uniwersytetu 
(długopisy, ołówki, teczki, notesy, zakładki, piłeczki, zestawy piśmiennicze, parasole, 
pendrive`y, torby papierowe i płócienne). Na potrzeby targów edukacyjnych i  imprez 
uczelnianych, także plenerowych,  przygotował ologowany namiot uniwersytecki i ściankę 
wystawienniczą.  
Nasz Uniwersytet 
W minionym roku ukazały się cztery numery „Naszego Uniwersytetu”. Pismo trafia na 
wszystkie wydziały UwB, a także do innych uczelni, władz miejskich i wojewódzkich,  
lokalnych mediów, Książnicy Podlaskiej i jej oddziałów w regionie oraz bibliotek wszystkich 
szkół średnich w Białymstoku, województwie i  w Siedlcach 
Festiwal Nauki i Sztuki     
W minionym roku DIP zaangażowany był w promocję Festiwalu Nauki i Sztuki. W maju 
zorganizował prezentację ogólnouczelnianą  w budynku przy Placu Uniwersyteckim, a w 
czerwcu współorganizował Dzień Akademicki - na placu przed białostockim Ratuszem.  
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Eureka 
UwB włączył się, obok Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Białostockiej, w wydawanie  
pisma „Eureka - podlaskiej gazety maturzystów” (nakład 20 tys., wydawnictwo ‘Publikator”), 
której dwa bezpłatne numery trafiły do wszystkich uczniów kończących szkoły 
ponadgimnazjalne w województwie podlaskim,  Ełku i Siedlcach.  Dział Informacji i 
Promocji współpracował przy redagowaniu  tekstów do  gazety.   
Film promocyjny 
Pod koniec minionego roku akademickiego DIP rozpoczął – wraz z zewnętrzną firmą 
producencką – pracę nad przygotowaniem filmu promocyjnego o Uniwersytecie.   
Rankingi 
DIP opracował informacje do rankingów uczelni (m.in. Perspektyw,  Wprost i 
Akademickiego Centrum Informacyjnego na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię 
w Polsce”, w którym UWB zajął 3 miejsce). 
Inne działania 
Poza wymienionymi wyżej nowymi przedsięwzięciami, DIP  w minionym roku:  
• ponownie przeprowadził procedurę zamówień publicznych dla wszystkich jednostek 

UwB na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych, promocyjnych i 
reklamowych oraz procedurę zamówień publicznych na materiały promocyjne projektów, 
współfinansowanych przez Unię Europejską,  

• współorganizował spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk na Wydziale Filologicznym, 
które okazało się dużym sukcesem promocyjnym i wydarzeniem medialnym; 

• współorganizował uroczystość wmurowania kamienia węgielnego wraz z aktem 
erekcyjnym pod  budowę auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii; 

• reprezentował UwB podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych „ŻubrOFFka”, organizowanego przez Białostocki Ośrodek, Kultury, 
podczas którego wręczona została Nagroda Publiczności ufundowana przez Rektora 
Uniwersytetu w Białymstoku; 

• koordynował udział UwB w wystawie fotografii trójwymiarowej, organizowanej 
przez  Białostocki Ośrodek Kultury w ramach Dni Białegostoku;  

• współorganizował wraz z Biurem Karier targi „Przez praktykę i staż do wymarzonej 
pracy”; 

• włączył się w akcję charytatywną - prowadzoną przez „Gazetę Wyborczą” w 
Białymstoku zbiórkę na rzecz białostockiego hospicjum oraz akcję „Nie jesteś  sam” 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;  

• przygotowywał uniwersyteckie druki okazjonalne (zaproszenia, kalendarze, pocztówki 
świąteczne, itp.); 

• prowadził obsługę multimedialną (fotografowanie) wydarzeń uczelnianych 
(inauguracja roku, promocje doktorskie, wigilia, dzień seniora, konferencje naukowe, 
wizyty gości);  

• przygotował prezentacje multimedialne w wersji polskiej i angielskiej; 
• pracownicy działu uczestniczyli w różnych szkoleniach, m.in. na temat 

funkcjonowania stron Biuletynu Informacji Publicznej. Redaktor naczelny Radiostudent 
(internetowej stacji  podlegającej pod DIP) uczestniczył w zjeździe przedstawicieli polskich 
rozgłośni akademickich w Brukseli;   

• poza tym DIP zajmował się także typową pracą biurową (skanowanie dokumentów na 
potrzeby innych działów, rozdysponowanie materiałów promocyjnych, aktualizacja  książki 
telefonicznej, przygotowanie sprzętu multimedialnego na potrzeby Senatu i innych 
wydarzeń uczelnianych, pisanie  i drukowanie okazjonalnych pism, dyplomów, itp.).  
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5.7. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 
Za kwestię kluczową w roku akademickim 2009/2010 należy uznać zmiany organizacyjne w 
strukturze systemu informacyjno-bibliotecznego Uniwersytetu w Białymstoku. Decyzją 
Senatu UwB powołana została samodzielna Czytelnia Neofilologiczna na Wydziale 
Filologicznym, która została wyodrębniona ze struktury Biblioteki Uniwersyteckiej. Ponadto 
połączone zostały Biblioteki Wydziału Matematyki oraz Informatyki. 
 Staraniem Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej zakupione zostały licencje systemu 
bibliotecznego ALEPH dla bibliotek wydziałowych, nieposiadających dotychczas 
oprogramowania, w celu stworzenia katalogu centralnego. 
   Znaczące zmiany zarówno organizacyjne ,jak i kadrowe zaszły w strukturze Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Zlikwidowana została Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej. W maju 
utworzony został Oddział Wolnego Dostępu, co wiązało się nie tyko z klasyfikowaniem i 
przeniesieniem księgozbioru, ale również z przygotowaniem miejsca do pracy dla 
użytkowników.  

W trosce o rozwój naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej obsadzono funkcję p.o 
sekretarza naukowego. Do jego zadań należała m. in. organizacja konferencji, seminariów i 
szkoleń, próby pozyskania funduszy unijnych na rzecz Biblioteki, organizacja kursów dla jej 
pracowników. 
 
GROMADZENIE ZBIORÓW 
Gromadzenie zbiorów zwartych 
Stan faktyczny zbiorów zwartych ogółem na dzień 30 czerwca 2010r. to 263 007 woluminów. 
Struktura źródeł nabycia książek: 

1. Zakup 3 761 wol.  120 363,81  zł  +  497 wol. 14 193,08 zł  (Kol. Hum.) = 4 258 wol. 
2. Wymiana        1 387  wol.  35 371 zł (otrzymano) 
    778   wol.        (wysłano) 
3. Dary            1 749 wol. 40 082,36  zł + 670 wol.  14 879,30 (Kol. Hum.) = 2 419 wol. 

 
Centrum Dokumentacji Europejskiej w roku akademickim 2009/2010 zakupiło 1 211 
woluminów: 483 woluminy zwarte oraz 728 woluminów czasopism. 

W czasie roku akademickiego zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej powiększyły się 
dzięki przejęciu pokaźnych księgozbiorów prywatnych. Swoje biblioteki przekazali: 
Prezydent RP Ryszard Kaczorowski (ok. 900 wol.), spadkobiercy profesora Mieczysława 
Basaja (ok. 2000 wol.), spadkobiercy dra Zbigniewa Suszczyńskiego (ok. 1000 wol.), mąż 
Anny Markowej, białostockiej poetki (ok. 400 wol.). 

Wraz z początkiem roku akademickiego wprowadzono znaczące zmiany w polityce 
gromadzenia zbiorów. W celu uzupełnienia księgozbioru zgromadzono listy podstawowych 
podręczników na wszystkich kierunkach studiów Uniwersytetu w Białymstoku. W celu 
usprawnienia prac związanych z gromadzeniem księgozbioru opracowane zostały nowe 
zasady kierowania materiałów bibliotecznych do udostępniania. Opracowano także zasady 
ewidencji zbiorów oraz selekcji (zarówno książek, zbiorów specjalnych jak i czasopism) oraz 
wytyczne w sprawie wyceny druków bibliotecznych pozyskiwanych z darów.  
Gromadzenie wydawnictw ciągłych 
Stan faktyczny zbiorów czasopism ogółem na dzień 30 czerwca 2010 to 69 065 wol. o 
wartości 715 078,82 PLN. 
 Oddział Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej gromadzi krajowe  
i zagraniczne czasopisma oraz bazy danych dla całej Uczelni.  
Prenumerata odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego na cały rok kalendarzowy. 
W okresie r. ak. 2009/2010 zinwentaryzowano ogółem: 6 978 vol. na kwotę 267 300,71 PLN. 
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W roku 2009 Biblioteka Uniwersytecka zaprenumerowała 192 tyt. na kwotę 30 788,94 PLN, 
natomiast w 2010 roku 176 tytułów na kwotę 22 653,42 PLN   
Łącznie w przeciągu dwóch lat na czasopisma drukowane krajowe i zagraniczne BU 
wydatkowała kwotę 53 442,36 PLN.  
Wpływ czasopism z wymiany i darów w roku akademickim 2009/2010 to 289 tytułów. 
Bazy danych 
Na rok 2009 było zaprenumerowanych 7 baz na ogólną kwotę 38 837,67 PLN  
Natomiast na rok 2010 zaprenumerowano 8 baz danych na ogólną kwotę 43 374,35 PLN 
(w tym 5.000 PLN BU dofinansowała do bazy IOPScience dla Wydz. Fizyki). 
Łącznie na prenumeratę baz danych w latach 2009-2010 Biblioteka Uniwersytecka 
wydatkowała 82 212,02 PLN brutto.  
Konsorcja 
W 2009 roku Uniwersytet w Białymstoku był członkiem 11 konsorcjów, z czego trzy opłacała 
Biblioteka Uniwersytecka (EBSCO, Elsevier, Springer), pozostałe 8 (ACS, RSC, Beilstein 
XFRA, AIP/APS, INSPEC, PROLA, ABI/Inform Complete oraz Source ODCE) finansowane 
były przez wydziały Uczelni.  
W 2010 roku MNiSW w pełni sfinansowało ogólnopolskie licencje akademickie – Science 
Direct (Elsevier), Springer, EBSCO pakiet podstawowy, Web of Scence WoS, Journal 
Citation Reports JCR, Conference Proceedings Citation Index CPCI. 
Na konsorcja w przeciągu dwóch lat 2009-2010 Uniwersytet w Białymstoku wydatkował 
łącznie 224 671,30 PLN (2009 rok – 141 538,96 PLN; 2010 rok – 83 132,34 PLN). 
 
OPRACOWANIE ZBIORÓW 
 Tab. 20. Katalog komputerowy w systemie ALEPH 
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BG 7 640  24 294 17 961 11 879 21 001 202 003* 

* Ilość szacunkowa bez uwzględnienia rekordów usuniętych z bazy  
Ponadto opracowano 1 211 woluminów nowych wpływów w Centrum Dokumentacji 
Europejskiej. 
Opracowanie wydawnictw ciągłych 2009/2010 
Do bazy katalogowej ALEPH wprowadzono 141 rekordów bibliograficznych. Łącznie 
wprowadzono do zasobu 6 978 woluminów.        
UDOSTĘPNIANIE 
Czytelnia Ogólna 
W okresie od 1 października 2009 do 30 czerwca 2010 roku Czytelnię Ogólną odwiedziło  
25 294 czytelników (o 70 więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku). Liczba odwiedzin 
utrzymała się na poziomie ubiegłego roku akademickiego, zmniejszył się jednak udział 
naszych studentów w odwiedzinach czytelni, w ubiegłym roku stanowili oni ok. 82% 
wszystkich czytelników, a w omawianym roku akademickim ok. 71 % (17 894), pracownicy 
naukowo-dydaktyczni UwB ok. 3,6%. Użytkownicy spoza uczelni to grupa prawie 26% - 
(6479), w ubiegłym roku tylko 14%. Dużą popularnością Czytelnia cieszyła się wśród 
studentów Uniwersytetu Medycznego, jak i innych wyższych uczelni miasta Białegostoku. 
Liczba udostępnień w Czytelni Ogólnej do 30 czerwca 20010 r. wyniosła 74 731 wol. (w roku 
akademickim 2008/2009 78 881 wol.). Spadek wypożyczeń, a także frekwencja studentów 
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Uniwersytetu, wiąże się z otwarciem (10 maja) Czytelni z Wolnym Dostępem. Czytelnia ta 
przejęła przeważającą część - najbardziej cenną pod względem merytorycznym - księgozbioru 
Czytelni Ogólnej. 

Przez okres całego roku akademickiego kabiny do pracy indywidualnej były zajęte 
przez pracowników UwB (12 osób). Tradycyjnie w BU pracował stypendysta uczelni 
białoruskiej oraz doktoranci UwB (2 osoby – pracownik PAN oraz Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie).  
Wypożyczalnia 

W okresie roku akademickiego 2009/2010 Wypożyczalnię odwiedziło 40 160 
użytkowników. Liczba wypożyczeń to 42 896 woluminów (w roku 2008/2009 – 45 831). 
Nadal utrzymuje się mały wpływ nowych podręczników do Wypożyczalni. W okresie 
rozliczeniowym do wypożyczalni wpłynęło 2 104 woluminów, w tym nowych 1 396 
woluminów (wypożyczenia na zewnątrz), do udostępniania prezencyjnego -  4 802 
woluminów.   
Stan użytkowników w Wypożyczalni na dzień 30.06.2010 wynosił 10 012, w tym 6 619 
studentów stacjonarnych, 2 206 zaocznych, 1 016 pracowników naukowo-dydaktycznych 
UwB, innych 171. Tymczasowe Karty Biblioteczne, uprawniające osoby spoza uczelni do 
korzystania w Czytelni z Wolnym Dostępem do półek, wykupiły 142 osoby.  

W Wypożyczalni Międzybibliotecznej od października 2009 do końca czerwca 2010 
zrealizowano 568 zamówień, w tym 345 zamówień bibliotekom krajowym i zagranicznym 
oraz 223 zamówienia pracownikom i studentom UwB. 
Wolny Dostęp 

Oddział Wolnego Dostępu został powołany w maju 2010 roku. W czytelni oddziału 
zbiory są udostępniane prezencyjnie. Czytelnicy samodzielnie wyszukują książki na półkach, 
nie wypisują na nie rewersów. 

Czytelnię Oddziału Wolnego Dostępu odwiedziło 3 988 osób: 3 466 studentów 
Uniwersytetu w Białymstoku, 193 pracowników oraz 329 użytkowników spoza Uczelni.  
Do podstawowych obowiązków pracowników Oddziału należy: udzielanie informacji 
bibliotecznej, bibliograficznej, katalogowej, pomoc przy wyszukiwaniu książek, pomoc w 
korzystaniu z xero samoobsługowego, selekcja księgozbioru, modyfikacja działów. Stałym 
elementem prac jest porządkowanie księgozbioru na półkach. 
Czytelnia Zbiorów Specjalnych i  Pracownia Digitalizacji Zbiorów 

W roku akademickim 2009/2010 Czytelnię Zbiorów Specjalnych odwiedziło 304 
czytelników, z czego 272 osoby stanowili studenci UwB. Natomiast pracownię 
komputerową odwiedziło 4 466 studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych UwB. 
Wykonano 1 954 skanów dokumentów do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wraz z 
podwiązaniem ich treści. Do chwili obecnej PBC odwiedzono 2 496 628 razy. Łącznie  
Podlaska Biblioteka Cyfrowa zawiera 10 329 plików.  

W ramach programu „Uniwersytet Szansą dla Wszystkich” dzięki środkom 
finansowym z dotacji budżetowej przekazanej uczelni przez PFRON, samorząd terytorialny  
i EFS pracownia została doposażona w sprzęt niezbędny do obsługi użytkowników 
niedosłyszących i niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo. Zakupiono m. in. 
program udźwiękawiający, powiększający i ubrajlawiający komputer Supernowa; brajlowską 
drukarkę; powiększalnik komputerowy z kamerą; odtwarzacz elektronicznej książki 
mówionej Victor; lupę elektroniczną i inne sprzęty o łącznej wartości ponad 100 tysięcy 
złotych. 

Ponadto w nowe sprzęty wyposażona została Pracownia Multimedialna. Zakupiono 
m. in. Telewizor LCD, zestaw kina domowego, gramofon oraz wieżę HiFi o łącznej wartości 
16 250 złotych.       
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA i DYDAKTYCZNA 
Oddział odwiedziło 8 623 użytkowników, dodatkowo z Internetu w Oddziale 

Informacji Naukowej skorzystało 1 579 osób. Udzielono ogółem 11 457 informacji na 
miejscu i 95 informacji telefonicznie. Przygotowano 4 zestawienia bibliograficzne na 
potrzeby użytkowników. Po zlikwidowaniu Czytelni Oddziału Informacji Naukowej jej 
księgozbiór został przeznaczony do udostępniania w Czytelni Wolnego Dostępu. 
 
2.1. Prace dokumentacyjne 
1. Baza  bibliograficzna publikacji pracowników naukowych UwB:- wprowadzono do bazy        
1 311 rekordów. 
2. Baza publikacji o Uczelni na podstawie czasopism regionalnych i bibliografii regionalnej: 
wprowadzono do bazy 190 rekordów. 
3. Baza prac magisterskich studentów UwB:-wprowadzono do bazy 4 398 rekordów. 
Działalność dydaktyczna: 
Przygotowano szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku studiów.  
Jednocześnie prowadzono indywidualne szkolenia biblioteczne dla studentów naszej uczelni. 
W Oddziale Informacji Naukowej praktyki odbyło 6 osób z Politechniki Białostockiej. 
 
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 
W czasie trwania roku akademickiego pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej podejmowali 
liczne działania promocyjne. 
a) 8 wystaw 
b) Podlaskie Forum Bibliotekarzy 
Odbyły się 4 spotkania w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Jedno w Bibliotece 
Uniwersyteckiej oraz trzy spotkania w innych bibliotekach naukowych Białegostoku 
(Centrum Edukacji Nauczycieli, Uniwersytet Muzyczny, Wyższa Szkoła Ekonomiczna). 
c) 7 spotkań z cyklu Podlasie w badaniach naukowych  
d) seminaria: 
II Ogólnopolskie Seminarium "OPEN ACCESS" 14 maja 2010 roku (trwały  
i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych 
oraz edukacyjnych). 
e) cykl spotkań „Godzina z bajką francuską”  
Comiesięczny cykl spotkań studentów filologii francuskiej z dziećmi białostockich szkół 
podstawowych, próbujących zachęcić dzieci do nauki języka francuskiego. 
f) Inne: 
Tydzień Bibliotek - kolejne obchody Tygodnia Bibliotek, które na stałe wpisały się do 
kalendarza wszystkich bibliotekarzy w Polsce, miały też swoje miejsce w Bibliotece 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. W dniach  10-14 maja 2009 r. 
Biblioteka Uniwersytecka zaprosiła białostoczan do uczestnictwa w imprezach pod hasłem 
"Biblioteka –Słowa. Dźwięki. Obrazy". Przygotowano bardzo bogaty program obchodów, 
który został podzielony na kilka dni i zgodnie z hasłem poświęcony był odpowiednio słowu, 
dźwiękowi i obrazowi. 
W programie znalazło się między innymi: 
-jednodniowe seminarium poświęcone Otwartym Zasobom Edukacyjnym „Open Acces”  
-występ Studenckiego Koła Teatralnego 
-występ zespołów teatralnych z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku  
-konkurs podsumowujący cykl spotkań „Godzina z bajką francuską” 
-koncert Orkiestry Kameralnej, Orkiestry Wiolonczel i Orkiestry Symfonicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku 
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-wystawa zakładek do książek z prywatnej kolekcji Ewy Brzozowskiej, pracownika 
Biblioteki Politechniki Białostockiej  

-przeprowadzenie ankiety „Oceń pracę biblioteki” mającej na celu podniesienie poziomu 
zadowolenia użytkowników ze świadczonych usług 

-wystawa malarstwa Jerzego Jurgielańca  
-kiermasz książek z dubletów BU (sprzedano książki na kwotę 1 200 złotych) 
Impreza trwała w Bibliotece przez cały tydzień i cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców miasta. 
g) zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej – oprowadzono 19 grup 
 
GOSPODARKA ZASOBAMI BIBLIOTECZNYMI 
(przechowywanie, konserwacja, selekcja) 

W związku z utworzeniem Oddziału Wolnego Dostępu zaszły znaczące zmiany  
w organizacji księgozbioru. Przygotowanie Czytelni Wolnego Dostępu wymagało 
reorganizacji III piętra (przestawienie regałów, ułożenie wykładziny, ustawienia księgozbioru, 
przygotowanie stanowisk pracy dla studentów). Trwały również prace porządkowe  
w poszczególnych magazynach. 

W roku akademickim 2009/2010 pracownicy kontynuowali prace związane z 
przeorganizowaniem Kolekcji Humanistycznej. Zakończono sygnowanie zbiorów, następnie 
cały księgozbiór przestawiono wg nowych sygnatur i część księgozbioru przygotowano do 
wypożyczeń na zewnątrz. Pracownikom i studentom Wydziału Filologicznego oraz 
Historyczno-Socjologicznego nadano uprawnienia do składania zamówień z tej kolekcji  
w trybie on-line. 

W celu sprawdzenia kompletności zbiorów przeprowadzono skontrum materiałów 
należących do kolekcji Zbiorów Specjalnych i księgozbioru Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych. Dokonano także selekcji tych zbiorów ubytkując egzemplarze zniszczone 
lub nieaktualne. Część wydawnictw pochodzących z selekcji trafiła na kiermasz książek lub 
do bezpłatnego rozdania studentom naszej Uczelni.  

W roku akademickim 2009/2010 oprawiono 596 woluminów książek oraz 321 
woluminów gazet i czasopism. Prowadzono na bieżąco prace konserwacyjne polegające na 
usuwaniu nieczytelnych i zniszczonych etykiet, obwolut, podklejaniu książek lekko 
zniszczonych 
KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI 
W roku akademickim 2009/2010 nad komputeryzacją czynności bibliotecznych czuwała 
dwuosobowa Sekcja Automatyzacji. Do jej podstawowych obowiązków należało między 
innymi: administrowanie systemem bibliotecznym ALEPH; rejestrowanie kont 
użytkowników systemu EZProxy; aktualizacje strony WWW Biblioteki; udzielanie pomocy 
technicznej bibliotekarzom oraz pracownikom i studentom UwB; przygotowywanie 
specyfikacji  do przetargu na sprzęt komputerowy i nagłaśniający. 
PRACOWNICY 
Struktura zatrudnienia w Bibliotece Uniwersyteckiej na dzień 30 czerwca 2010 przedstawiała 
się  następująco: 
Bibliotekarze – 55 
Pracownicy administracyjni – 15 
Informatycy - 2 
Łącznie  w Bibliotece Uniwersyteckiej zatrudnione były 72 osoby. W czasie trwania roku 
akademickiego w bibliotece odbywały staż trzy osoby. 
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6.SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 
6.1.Zamówienia Publiczne 
 

W  roku akademickim 2009/2010 Dział Zamówień Publicznych przeprowadził 66 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi  
i roboty budowlane o wartości powyżej 14 000 euro, w tym: 
-  55 przetargów nieograniczonych, 
-  3   zapytania o cenę, 
-  8 zamówień z wolnej ręki. 
W wyniku rozstrzygniętych postępowań zostało podpisanych 339 umów, na ogólną kwotę 
41 869 211,63 zł brutto. Dział Zamówień Publicznych udziela również niezbędnych 
informacji i wyjaśnień przy procedurze udzielania zamówień poniżej 14 000 euro oraz 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego dla postępowań 
prowadzonych przez pełnomocnika Uniwersytetu w Białymstoku firmę COMBIDATA 
Poland sp. z o.o. 

Sporządzony został plan zamówień na dostawy i usługi w oparciu o zgłoszone plany 
potrzeb jednostek. Plan stanowił podstawę do ustalenia harmonogramu postępowań 
zamówień w roku 2010. 

  
6.2. Inwestycje i remonty 
 

 W roku akademickim 2009/2010 priorytetową inwestycją była  budowa Kampusu 
Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego współfinansowana z funduszy unijnych: 

 
„Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z 

Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: I.1 
Infrastruktura Uczelni 

 
„ Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa 
Wyższego, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. 

 
W tym roku akademickim przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację zamówienia pn. Usługa pełnienia funkcji  Inwestora Zastępczego 
dla inwestycji Budowa Kampusu.   
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.06.2010 r.  
umowy z Konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederland BV. 
Do końca czerwca 2010 r. otrzymano zgodnie z umową pozostałą część dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej z Pracowni Projektowej Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o. 
W dniu 30.08.2010 r. Inwestor Zastępczy przy udziale Działu Inwestycji i Działu Zamówień 
Publicznych   ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. 
Najtrudniejszy etap przygotowania inwestycji  mamy za sobą. Przewidywany termin 
zakończenia robót budowlano-montażowych - 31.05.2013 r. Jeśli realizacja inwestycji nie 
napotka trudności, nie przeciągną się procedury przetargowe  obiekt będzie przekazany do 
użytkowania w październiku 2013 r. tak, aby w nowych obiektach można było rozpocząć rok 
akademicki 2013/2014. 
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Z innych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku akademickim była kontynuacja 
budowy Auli przy ul. Świerkowej. 
W wyniku zakończonego w dniu 03.11.2009 przetargu nieograniczonego wyłoniono 
wykonawcę do budowy trzykondygnacyjnej auli dydaktyczno-widowiskowej z łącznikiem do 
istniejących budynków  dla potrzeb Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej.  
W dniu 20.11.2009 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD  Sp. z 
o.o. w Bielsku Podlaskim. Aktualnie inwestycja jest realizowana. Planowany termin zgodnie 
z umową  zakończenia inwestycji to 31.10.2012r. 

W roku akademickim 2009/2010 zrealizowano następujące inwestycje: 
- Wymiana windy w budynku Administracyjno – Dydaktycznym przy ul. M. Skłodowskiej – 

Curie 14 
- Wykonanie i montaż dźwigu osobowo-towarowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 

budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Wydziału Prawa i w budynku Wydziału 

Ekonomii i Zarządzania 
- Rozbudowa istniejącego budynku Instytutu Matematyki o trzy sale wykładowe oraz 

dostosowanie pomieszczeń istniejących do nowej części. Rozbudowa była wykonana 
nieodpłatnie w ramach umowy z firmą „Legionowa” Sp. z o.o. w zamian za zgodę na 
zabudowę nieruchomości gruntowej po granicy.  

- Montaż  wytwornicy wodoru wraz z instalacją w budynku Instytutu Chemii przy Al. 
Piłsudskiego 11/4 

- Wykonanie wentylacji mechanicznej w Laboratoriach Zakładu Fizyki Ciała Stałego            
w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Lipowej 41 

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Pogodnej 65 
 
Aktualnie są realizowane inwestycje 
Przebudowa z rozbudową parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy Placu 
Uniwersyteckim 1 
Wykonanie kanalizacji deszczowej łącznie z izolacją ścian fundamentowych budynku przy ul. 
Pogodnej 65. 
 
Obecnie są realizowane prace projektowe 
- Wykonanie projektu na budowę parkingu przy budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania  
- Wykonanie projektu na remont elewacji budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
- Wykonanie projektu na remont elewacji i przebudowę wejścia głównego budynku 

Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Filologicznego  
Na wykonanie projektów na remonty elewacji uzyskano dotacje z Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku. 
 

 
Tab. 21. Zestawienie zadań inwestycyjnych i robót budowlanych w roku akademickim 

2009/2010: 

Lp. Nazwa zadania PLAN 2009 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 

01.10.2009 r. 
do dnia 

31.12.2009 r. 
(w zł) 

PLAN 2010 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 

01.01.2010 r. 
do dnia 

31.07.2010 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 

01.10.2009 r. 
do dnia 

31.07.2010 r. 
(w zł) 

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Budowa auli 
dydaktyczno-
widowiskowej na 
300 miejsc dla 

5.000.000,00 
w tym: 

-śr.  MNiSW: 
3.000.000,00 

95.614,89 

7.000.000,00 
w tym: 
-śr. MNiSW: 
- środki własne 

 2.263.904,24 2.359.519,13 śr. MNiSW 
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potrzeb Wydziału 
Pedagogiki i 
Psychologii przy 
ul. Świerkowej 20 
Kontynuacja 
inwestycji. 

-śr wł. Wydziału: 
2.000.000,00 

określone po 
aktualizacji 
montażu 
finansowego- 
I kw. 2010 r. 

2. 

Wykonanie 
elewacji 
z ociepleniem 
budynku Wydziału 
Pedagogiki 
i Psychologii przy 
ul. Świerkowej 20  
Kontynuacja 
inwestycji. 

500.000,00 
w tym: 

śr. wł. Wydziału: 
250.000,00 

śr. wł. Uczelni: 
250.000,00 

śr. wł. 
Wydziału: 
212.740,53 
śr. wł. 
Uczelni: 
212.740,53 

  425.481,06 

 

3. 

Wykonanie 
elewacji z 
ociepleniem 
budynku w 
zakresie 
wyburzenia 
zadaszenia od 
strony 
południowo-
zachodniej 
budynku Wydziału 
Pedagogiki 
i Psychologii przy 
ul. Świerkowej 20 

  

19.000,00 
śr. wł. 
Wydziału 

------------------ ------------------ 

 

4. 

Wydział Prawa, 
ul. Mickiewicza 1. 
Rozbudowa 
budynku 
dydaktycznego 
wraz z parkingami 
i infrastrukturą 
Kontynuacja 
inwestycji. 

2.000.000,00 
śr. MNiSW --------------- 

2.000.000,00 
śr. MNiSW 
Pozwolenie na 
budowę ważne 
do 15.04.2011 
r. (budowa 
przerwana) 

---------------------- ------------------- 

 

5. 

Hangar w 
Węgorzewie - 
wykonanie 
sanitariatów, 
łazienek, 
przyłączy: 
energetycznego, 
wodno-
kanalizacyjnego 
łącznie z niezbędną 
dokumentacją. 

250.000,00 
śr. wł. Wydziału 46.978,97   46.978,97 

 

6. 

Wykonanie 
instalacji 
klimatyzacyjnej 
w pomieszczeniach 
Biblioteki i 
pracowni 
komputerowej 
budynku Wydziału 
Prawa przy ul. 
Mickiewicza 1. 

220.000,00 
śr. wł. Wydziału 120.790,49   120.790,49 

 

7. 

Wentylacja z 
klimatyzacją 
korytarzy parteru 
I-go i II-go piętra 
budynku Wydziału 
Prawa. 

  
260.000,00 
śr. wł. 
Wydziału 

---------------------- ----------------- 
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Dokumentacja 
projektowa łącznie 
z pozwoleniem na 
budowę oraz 
roboty budowlano-
montażowe. 

8. 

Montaż 
klimatyzatora 
w serwerowni 
budynku Domu 
Studenta Nr 1 przy 
ul. Żeromskiego 1. 

  7.000,00 
śr. wł. Uczelni 3.757,60 3.757,60  

9. 

Wymiana drzwi 
balkonowych, 
modernizacja 
balkonu 
w budynku adm.-
dyd. przy ul. M. 
Skłodowskiej-
Curie 14 
Kontynuacja 
inwestycji 

15.000,00 
śr. wł. Uczelni 6.795,93   6.795,93  

10. 

Wymiana windy 
(jedna) w budynku 
adm.-dyd. przy ul. 
M. Skłodowskiej-
Curie 14 

215.000,00 
śr. wł. Uczelni 213.437,06   213.437,06 

śr. MNiSW 
198.918,03  
śr. wł. 
Uczelni 
14.519,03 

11. 

Wymiana windy 
w budynku adm.-
dyd. przy ul. M. 
Skłodowskiej-
Curie 14 

  300.000,00 
śr. wł. Uczelni ---------------------- -----------------  

12. 

Rozbudowa 
instalacji 
okablowania 
strukturalnego – 
III piętro budynku 
adm.-dyd. przy ul. 
M. Skłodowskiej-
Curie 14 

  20.000,00 
śr. wł. ---------------------- -----------------  

13. 

Rozbudowa 
instalacji systemu 
monitoringu 
w budynku adm.-
dyd. przy ul. M. 
Skłodowskiej-
Curie 14. 

  20.000,00 
śr. wł. Uczelni ---------------------- -----------------  

14. 

Rozbudowa 
systemu instalacji 
sygnalizacji pożaru 
w budynku adm.-
dyd. przy ul. M. 
Skłodowskiej-
Curie 14. 

  24.000,00 
śr. wł. Uczelni ---------------------- -----------------  

15. 

Montaż 
klimatyzatorów 
w budynku adm.-
dyd. przy ul. M. 
Skłodowskiej-
Curie 14 

  42.000,00 
śr. wł. Uczelni ---------------------- -----------------  
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16. 

Wykonanie 
wentylacji 
mechanicznej wraz 
z robotami 
towarzyszącymi i 
dokumentacją 
projektową w Lab. 
Zakł. Fiz.  Ciała 
Stałego w budynku 
Wydziału Fizyki 
przy ul. Lipowej 
41. 
Kontynuacja 
inwestycji 

400.000,00 
śr. wł. Uczelni 
(MNiSW) 

176.446,01   176.446,01 śr. wł. 
Uczelni 

17. 

Wydzielenie z 
korytarza w 
piwnicy budynku 
Wydziału Fizyki 
przy ul. Lipowej 41 
pomieszczenia na 
laboratorium 
Zakładu Fizyki 
Magnetyków 

  

12.000,00 
Koszty 
pośrednie 
projektu 
FANTOMAS 

660,00 660,00 

 

18. 

Budowa Kampusu 
Uniwersyteckiego 
Prace 
przygotowawcze, 
dokumentacja. 

5.600.000,00 
Fundusze Unijne 
śr. z budżetu 
Państwa 
śr. wł. Uczelni 

2.617.480,84  

   

19. 

Budowa Kampusu 
Uniwersyteckiego 
Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej, 
rozpoczęcie robót 
budowlano- 
montażowych 
Kontynuacja 
inwestycji. 

  

16.000.000,00 
Fundusze 
Unijne 
śr. z budżetu 
Państwa 
śr. wł. Uczelni 

2.071.209,55 4.688.690,39 Fundusze 
Unijne 

20. 

Wydział Ekonomii 
i Zarządzania 
ul. Warszawska 63 
Wykonanie 
instalacji 
elektrycznej i 
komputerowej w 
salach 132 i 133 – 
roboty 

50.000,00 
śr. wł. Wydziału 36.813,77   36.813,77 
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21. 

Wydział Ekonomii 
i Zarządzania 
ul. Warszawska 63 
Wykonanie i 
montaż dźwigu 
osobowo-
towarowego 
łącznie z robotami 
dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
Kontynuacja 
inwestycji – 
umowa zawarta na 
kwotę 
580.304 zł. 

600.000,00 
śr. MNiSW dotacja 
na zadania 
związane z 
kształceniem i 
rehabilitacją 
leczniczą studentów 
niepełnosprawnych 

17.080,00 

590.000,00 
śr. MNiSW 
dotacja 
na zadania 
związane z 
kształceniem i 
rehabilitacją 
leczniczą 
studentów 
niepełnospraw
nych 

546.908,73 563.988,73 Zadanie 
zrealizowano 

22. 

Wydział Ekonomii 
i Zarządzania 
ul. Warszawska 63 
Budowa parkingu-
Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i uzyskanie 
pozwolenia na 
budowę, 
rozpoczęcie robót 
budowlano-
montażowych 

  
500.000,00 
śr.wł. 
Wydziału 

2.000,01 2.000,01 

 

23. 

Wydział 
Matematyki  
i Informatyki 
ul. Akademicka 2 
Rozbudowa 
istniejącego 
budynku Instytutu 
Matematyki o trzy 
sale wykładowe 
oraz dostosowanie 
pomieszczeń 
istniejących do 
nowej części, 
zagospodarowanie 
terenu 
w niezbędnym 
zakresie. 

120.000,00 
śr. wł. Uczelni 99.026,30   99.026,30 Zadanie 

zrealizowano 

24. 

Dom Studenta 
Nr 2 
ul. Krakowska 9A  
Przebudowa i 
rozbudowa obiektu 
– opracowanie 
programu 
funkcjonalno-
użytkowego, 
dokumentacji 
projektowej 
łącznie 
z pozwoleniem na 
budowę. 

  200.000,00 
śr. wł. Uczelni -------------------- -----------------  
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25. 

Budynek  
 ul. Pogodnej 65 
Przebudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania 
pomieszczeń w 
budynku. 

750.000,00 
środki własne 
Uczelni 

42.896,87   42.896,87 Zadanie 
zrealizowano 

26. 

Budynek  
 ul. Pogodnej 65 
Wykonanie 
kanalizacji 
deszczowej łącznie 
z izolacją 
zewnętrzną ścian 
fundamentowych 
budynku. 

  60.000,00 
śr. wł. Uczelni -------------------- ----------------  

27. 

Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 
Wydział 
Filologiczny  Plac 
Uniwersytecki 1 
Wykonanie 
rurociągów 
instalacji c.o. 

  20.000,00 
śr. wł. Uczelni ------------------- -----------------  

28. 

Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 
Wydział 
Filologiczny  Plac 
Uniwersytecki 
1Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej na 
remont elewacji i 
przebudowę 
wejścia głównego 
łącznie z 
uzyskaniem 
pozwolenia na 
budowę (dotyczy 
dokumentacji). 

  

60.000,00 
w tym: 
śr. wł. Uczelni 
30.000,00 
budżet miasta 
Białystok 
30.000,00 

---------------------- ------------------  

29. 

Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 
Wydział 
Filologiczny  Plac 
Uniwersytecki 1 
Odwodnienie 
budynku 
Kontynuacja 
inwestycji. 

  
100.000,00 
śr. wł. 
Wydziału 

---------------------- ---------------  

30. 

Wydział 
Hist.-Socjolog. 
Wydział 
Filologiczny  Plac 
Uniwersytecki 1 
Przebudowa wraz 
z rozbudową 
miejsc 
postojowych, 
oświetlenie terenu, 
odwodnienie 
terenu 
Kontynuacja 
inwestycji. 

  383.000,00 
śr. wł. Uczelni    
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31. 

Instytut Chemii 
Al. Piłsudskiego 
11/4  Montaż 
wytwornicy 
wodoru wraz z  
instalacją. 

  60.000,00 
śr. wł. Uczelni 55.131,80 55.131,80 Zadanie 

zrealizowano 

32. 

Instytut Chemii 
ul. Hurtowa 1 
Zmiana sposobu 
użytkowania części 
holu na 
pomieszczenia 
laboratoryjne 
(Dokumentacja 
projektowa i 
roboty budowlane) 

  

151.000,00 
Program 
Operacyjny 
Rozwój Polski 
Wschodniej 

------------------- -----------------  

33. 

Ośrodek 
Wypoczynkowy 
„RUSAŁKA” 
w Węgorzewie 
Zakup  dwóch 
domków  
letniskowych. 

  200.000,00 
śr. wł. Uczelni --------------------- ---------------- 

 

34. 

Ośrodek 
Wypoczynkowy 
„NAREW” w 
Ploskach 
Ułożenie nowych 
kabli 
energetycznych do 
domków. 

  20.000,00 
śr. wł. Uczelni ---------------------- ---------------- 

 

35. 

Stacja terenowo-
badawcza w 
Gugnach. 
Zakup i 
zainstalowanie 
agregatu 
prądotwórczego 
dla potrzeb 
zasilania 
rezerwowego. 

  50.000,00 
śr. wł. Uczelni 49.995,60 49.995,60 Zadanie 

zrealizowano 

36. 

Rozbudowa Stacji 
Terenowej w 
Gugnach 
Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej. 

  

35.000,00 
śr. wł. 
Wydziału 
Biologiczno-
Chemicznego 

33,39 33,39 

 

37. 

Wydział 
Ekonomiczno-
Informatyczny w 
Wilnie 
Przebudowa, 
rozbudowa 
budynków  
ul. Agonu nr 22 
Dokumentacja 
projektowa wraz z 
programem 
użytkowym, 
rozpoczęcie robót  
budowlano-mont 

1.000,000,00 
śr. MNiSW 
 
śr. wł. Wydziału 

--------------   ---------------- 

 

38. 

Wydział 
Ekonomiczno-
Informatyczny w 
Wilnie 
Opracowanie 
dokumentacji 

  1.000.000,00 
śr. MNiSW ---------------------- ----------------- 
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projektowej na 
budynek 
dydaktyczny, 
rozpoczęcie robót 
budowlano-mont. 

39. 

Wykonanie 
instalacji p.poż 
hydrantów 
wewnętrznych w  
obiektach Uczelni 

  100.000,00 
śr. wł. Uczelni ------------------- ---------------- 

 

40. 

Budynek 
Mieszkalny ul.  
Świerkowa 20 c. 
Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
remontu dachu, 
elewacji i adaptacji 
poddasza na 
mieszkania. 

  

100.000,00 
śr. wł. Uczelni 
(przeniesione z 
planu 
remontów na 
rok 2010  
poz. 8.1. 

-------------------- ----------------- 

 

 OGÓŁEM: 
    

8.892.443,11 zł. 
 
w tym: 
1) Fundusze Unijne: 4.688.690,39 zł 
2) śr. MNiSW: 3.122.425,89 zł 
3) Projekt FANTOMAS: 660,00 zł 
4) śr. wł. Uczelni: 661.309,67 zł 
5) śr. wł. Wydziałów: 419.357,16 zł 
 
w tym: 
a) Wydz. P i P: 212.740,53 zł 
b) Wydz. Prawa: 167.769,46 zł 
c) Wydz. Ekonomii: 38.813,78 zł 
d) Wydz. Biol.-Chem.: 33,39 zł 

 
 
6.3. Systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne 
 
Podstawowa działalność Działu obejmuje następujące zakresy: systemy komputerowe 
związane z obsługą studentów IRK i USOS, sieć telefoniczna Uniwersytetu, obsługa sieci 
komputerowej i systemów komputerowych Administracji Centralnej oraz obsługa sieci 
telefonicznej i komputerowej wraz z systemami Internetowymi Uniwersytetu. 
W zakresie systemów komputerowych związanych z obsługą studentów realizowano zadania 
związane zarządzaniem oprogramowaniem do obsługi rekrutacji IRK, obsługą studentów 
USOS, systemu Studenckiej Legitymacji Elektronicznej oraz systemu e-lerningowego. 
Sprawnie, bezproblemowo działa system Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia. 
Obsłużył on w ramach tegorocznej rekrutacji do dnia dzisiejszego 12 143 osób. Opłaty 
związane z rekrutacją wniosło 10 408 osób. Na studia dzienne przyjęto 3102 studentów. 
System internetowej rejestracji obejmuje swym zasięgiem także Wydział Administracji w 
Siedlcach. Nadal trwa rekrutacja za pośrednictwem IRK studentów na studia niestacjonarne, 
dodatkowa rekrutacja na studia dzienne, rekrutacja na studia drugiego stopnia. 
Prowadzone są prace związane z modernizacją systemu USOS. W ramach tych prac 
uruchomiono w ostatnim semestrze nowy serwer dużej mocy, rozszerzono licencję bazy 
danych Oracle na większą ilość użytkowników. Zainstalowano także najnowszą wersję 
oprogramowania USOS w wersji 5.0. Poprawiło to i usprawniło pracę użytkownikom 
systemu USOS oraz pozwoliło na rozszerzenie na nowych użytkowników – pracowników 
spoza dziekanatów, związanych z obsługą studentów. W tej chwili przy obsłudze systemu 
USOS pracuje ok. 100 użytkowników, pracowników wydziałów, w tym dziekanatów oraz 
pracowników administracji centralnej.  
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W tej chwili prowadzone są intensywne prace nad włączeniem do USOS obsługi studentów 
studiów doktoranckich, obsługą akademików oraz rozszerzenie obsługi płatności na 
wszystkich rodzaje płatności za studia. Planowane jest uruchomienie tych usług w nowym 
roku akademickim w ramach systemu USOS. Oznacza to, że wszyscy studenci studiów 
dziennych zaocznych i doktoranckich będą objęci systemem USOS (w tym studenci wydziału 
zamiejscowego w Wilnie). 
W tym roku akademickim z funduszy centralnych zakupiono i uruchomiono na wszystkich 
wydziałach drukarki do dyplomów. 
W tym roku akademickim wydrukowano i spersonalizowano ok. 4000 szt. Studenckich 
Legitymacji Elektronicznych. 
 Dział uczestniczy w pracach związanych z wdrożeniem systemu e-learningowego 
realizowanego w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z 
przedsiębiorcami” realizowanego z funduszu unijnego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Uruchomiony i przetestowany został system e-learningowy, rozpoczęto 
pierwsze zajęcia korzystając z systemu. W ostatnim semestrze 25 przedmiotów było 
realizowanych z wykorzystaniem nowego systemu. 
 
W zakresie systemów teleinformatycznych poza bieżącą obsługą systemu telefonicznego oraz 
sieci komputerowej i Uniwersyteckich systemów Internetowych. Dział Systemów 
Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych brał aktywny udział w projektowaniu systemów 
teleinformatycznych nowego Kampusu Uniwersyteckiego. 
Rozpoczęto we współpracy z Politechniką Białostocką uruchamianie systemu EDUROAM – 
punktów radiowego dostępu do sieci komputerowej na potrzeby studentów i pracowników 
Uniwersytetu. Uruchomiono 10 punktów dostępowych między innymi na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania, Wydziale Matematyki i Informatyki i Biologiczno-Chemicznym. Jesteśmy w 
trakcie przygotowywania się do uruchomienia punktów dostępowych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej. We współpracy z Politechniką Białostocką w ramach MSK BIAMAN 
przygotowujemy się do uruchomienia wspólnego serwera poczty elektronicznej na potrzeby 
studentów. Uruchomienie takiego systemu wymaga dużych mocy obliczeniowych i 
wydajnych serwerów. Dzięki temu będzie można każdemu studentowi naszej uczelni 
udostępnić uniwersyteckie konto elektroniczne na okres jego studiów. System zostanie 
uruchomiony i udostępniony studentom w następnym semestrze. 
Innym projektem realizowanym przez  Dział jest modernizacja systemu poczty elektronicznej 
na potrzeby pracowników Uniwersytetu. Zakupiono nowe serwery i rozpoczęto prace nad 
przebudową systemu poczty elektronicznej Uniwersytetu. Uruchomienie nowych serwerów 
nastąpi w najbliższym czasie. W tej chwili są prowadzone testy nowego systemu. 
Oczekujemy, że po modernizacji poprawi się bezpieczeństwo, jakość i niezawodność 
uczelnianej poczty elektronicznej. 
 
W zakresie systemów komputerowych Administracji Centralnej  Dział prowadzi ich bieżącą 
obsługę i konserwację oraz ewentualnie  ich modernizację. Nasz dział rozpoczął prace nad 
projektem modernizacji oprogramowania systemu F-K i Kadrowo-Płacowego Uniwersytetu w 
Białymstoku. Prowadzona jest analiza przedwdrożeniowa, a także rozpoznanie rynku oraz 
badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników. 
W ramach modernizacji sprzętu komputerowego w Administracji Centralnej zakupiono 15 
komputerów stacjonarnych i noteboków na potrzeby działów Administracji Centralnej.  
  
Dział prowadzi prace związane z bilansowaniem zakupów i inwestycji związanych z 
informatyzacją uczelni. W okresie sprawozdawczym dział nasz opracował ponad 15 
specyfikacji technicznych do procedur zamówień publicznych. Największymi zamówieniami 
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są oczywiście zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu. W 
ramach tych prac między innymi przedłużono licencję Oracle’a na potrzeby USOS oraz 
ogólnouniwersytecką licencję na oprogramowanie statystycznego SPSS, a także systemu 
Antywirusowego na potrzeby całej Uczelni (zakupiono 1600 licencji oprogramowania 
antywirusowego).  
 
 
6.4. Dział Zarządzania Projektami 
 
I. Realizacja projektów: 

 
1. Przygotowanie we współpracy z działem inwestycji  dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału 
Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym w ramach PO 
RPW. Umowę podpisano 29 lipca 2010 r.  
2.  Przygotowanie we współpracy z działem inwestycji Harmonogramów przygotowania i 
realizacji projektów: Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki 
wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym w ramach PO RPW oraz Budowa Wydziału 
Fizyki oraz Instytutu Chemii uwzględniający szacunkową całkowitą wartość inwestycji   
 3. Przygotowywanie comiesięcznej sprawozdawczości  dla Instytucji Pośredniczących do 5 
każdego miesiąca w ramach podpisanych umów dla projektów: Budowa Wydziału Fizyki 
oraz Instytutu Chemii;   Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki 
wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym 
4. Przygotowywanie comiesięcznej sprawozdawczości  dla Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego do 7 każdego miesiąca w ramach podpisanych umów dla projektów: Budowa 
Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii;   Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału 
Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym 
5.Przygotowywanie wniosków płatniczych do w/w projektów. W ramach POIiŚ UwB 
otrzymał refundację poniesionych kosztów  w wysokości 2 514 270,21 zł. 
6. Przygotowanie schematu  zarządzania zespołem projektowym w ramach projektów 
Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii w ramach PO IiŚ; Budowa Instytutu Biologii 
oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym w 
ramach PO RPW 
 7. Tworzenie zadań zespołu projektowego Kampusu 
8. Przygotowanie Instrukcji realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów w 
ramach  projektu Kampus 
9. Przygotowanie  aktualizacji  studium wykonalności  oraz wniosku o dofinansowanie w 
ramach projektu Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii  
10. Przygotowanie wspólnie z firmą ECDS aktualizacji  studium wykonalności projektu 
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim 
Centrum Obliczeniowym oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umowy na wykonanie  
dostosowania Studium Wykonalności Kampusu przez  firmę ECDS. 
11. Przygotowanie we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania projektu 
„Współpraca transgraniczna warunkiem społecznego i gospodarczego rozwoju regionów 
przygranicznych” do programu Europejska Współpraca Terytorialna Polska- Białoruś-
Ukraina. 
 
II. Inne działania DZP 

• Udzielanie informacji zarówno pisemne i telefonicznej na temat możliwości 
pozyskiwania środków unijnych na projekty;  
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• Konsultacje z Dyrektor Biblioteki, Haliną Brzezińską-Stec o warunkach uczestnictwa 
Biblioteki Uniwersyteckiej UwB w projekcie „Platforma Cyfrowa Informacji 
Humanistycznej (PeCIH)”  z Uniwersytetem Śląskim w ramach POIG  

• Przygotowanie informacji pani Rektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą nt. 
Programu Europejska Współpraca Terytorialna 

• Konsultacje w sprawie projektu „Uniwersytet otwarty na potrzeby rynku pracy” 
przygotowanego do 2 konkursu poddziałania 4.1.1 PO KL 

•  Przygotowanie załączników do  projektu „Platforma Cyfrowa Informacji 
Humanistycznej (PeCIH)”  z Uniwersytetem Śląskim w ramach POIG.  Konsultacje z 
panią Edytą Bezzubik z Biblioteki Uniwersyteckiej w sprawie projektu 

• Aktualizacja strony internetowej (zakładka fundusze strukturalne) 
• Przygotowanie informacji Rektorowi na temat projektów składanych przez 

Uniwersytet w Białymstoku 
• Uczestnictwo w szkoleniach w ramach PO IiŚ, PO RPW, PO IG, RPOWP, EWT 

Polska-Litwa-Rosja 
• Przygotowanie pełnomocnictw Prorektorowi, Dziekanom do podpisywania  wniosków 

aplikacyjnych i potwierdzania za zgodność z oryginałem  
• Pomoc przy projekcie p. Joanny Sacharczuk i p. Katarzyny Gromadzkiej  składanym 

do WWPE  dotyczącym społeczności romskiej  
 

III. Informacja na temat projektów realizowanych przez Uniwersytet w Białymstoku 
w ramach funduszy europejskich w latach 2007-2013 
 

1. Projekt „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” 
Umowa o dofinansowanie podpisana 15.04.2009r. Projekt zarejestrowany pod nr 
POKL.04.01.01-00-368/08-00. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV 
"Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni". Okres realizacji 01.02.2009 - 31.07.2011. Wartość 
projektu wynosi: 3 118 400,00 PLN. Projekt realizowany jest przez Wydział Matematyki i 
Informatyki, Instytut Informatyki UwB. 

2. Projekt „Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości” 
Umowa podpisana 15.04.2009. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV 
"Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni".  Termin realizacji październik 2009 do czerwiec 
2012. Wartość projektu 4 774 913,00 PLN. Projekt realizowany przez Wydział Ekonomii 
i Zarządzania, UwB.  

3. Projekt „Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka 
angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych”. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 23.04.2009. Projekt zarejestrowany pod nr KSI 
POKL.04.01.01-00-507/08. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV 
"Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
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znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni". Okres realizacji 01.05.2009 - 30.11.2011. Wartość 
projektu wynosi: 1 077 778,00 PLN. Projekt realizowany jest przez Wydzial Prawa, UwB. 

4. Projekt „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
przedmiotów zawodowych”. 
Projekt zarejestrowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod nr WND-
POKL.03.03.02 - 00 - 033/08 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III Wysoka 
jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,  
Poddziałanie 3.3.2 ,,Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”  
Konkurs :„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Okres realizacji 
01.11.2008 - 31.01.2011. Wartość projektu wynosi: 7 602 990 zł. Projekt realizowany 
przez Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) w partnerstwie 
 z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Combidata Poland sp. z o.o. 

5. Projekt „Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu”. 
Umowa podpisana 16.11.2009. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  
IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni".  Termin realizacji 01.11.2009-31.10.2013 r. Wartość 
projektu 8 953 800 PLN. Projekt realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
UwB. 

6. Projekt „Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy”. 
Projekt zarejestrowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr UDA –
POKL.04.01.02-00-017/09. Umowa podpisana 16.11.2009r. Finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków  
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy. Okres realizacji 01.06.2009-30.09.2012. Wartość projektu wynosi 
3 806 718,00 PLN. Projekt realizowany jest przez Wydział Matematyki i Informatyki, 
UwB. 

7. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice 
Spinowej-SPINLAB 
Umowa podpisana w październiku 2009r. Projekt koordynowany przez Instytut Fizyki 
Molekularnej PAN w Poznaniu. Partnerem w konsorcjum wśród 6 jednostek 
uczestniczących w projekcie jest Zakład Fizyki Magnetyków UwB. Projekt finansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO 
Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2 
„Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. 
Całkowity budżet projektu 36 844 600,00 w tym kwota dofinansowania w wysokości 
31 317 910,00. Okres realizacji projektu: 01.01.2010-31.12.2011.  

8. Kształcenie bez granic –podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników 
administracji  publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. 
Projekt realizowany przez: 
 Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendę 

Wojewódzką Policji w Białymstoku 
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 Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy 
 Komendę  Wojewódzką Policji w Olsztynie 
 Izbę Celną w Białymtoku 
 Civil Defence District and Training Centre Oppland Starum 

Całkowity budżet projektu:1 113 976 euro. Kwota dofinansowania 946 880 euro z 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Wydział Pedagogiki i Psychologii, UwB pełni rolę 
podwykonawcy niniejszego projektu na podstawie umowy z dnia 18.11.2009r.. 
Wynagrodzenie wykonawcy: 296 450 PLN  Okres realizacji projektu 11.2009-30.11.2010 

9. Białostocka Akademia Samorządowa 
Umowa podpisana 22 kwietnia 2010 r. Projekt realizowany jest przez Wydział Prawa 
UwB w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Białymstoku. Projekt finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Działanie  5.2 „Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej”, Poddziałanie  5.2.1 „Modernizacja zarządzania  
w administracji samorządowej- projekty konkursowe” Całkowity budżet projektu 
1 968 898,00 PLN, z czego wkład własny wynosi 198 388,00 PLN. Okres realizacji 
projektu 01.03.2010-29.02.2012.  

10. Projekt „Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu  
w Białymstoku” 
Umowa podpisana 16 kwietnia 2010r. Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Rozwój Polski 
Wschodniej, Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie1.3. Wspieranie innowacji. 
Całkowity budżet projektu 13 885 400 PLN, z czego kwota dofinansowania projektu 
wynosi 12 496 859,99 PLN ( w tym: EFRR: 11 802 589,99 PLN; Budżet państwa:  
694 270,00 PLN ), zaś wkład własny 1 388 540 PLN. Okres realizacji projektu  
1.08.2009-30.09.2011. Projekt realizowany przez Wydział Biologiczno-Chemiczny. 

11.  Projekt „Evolution of Constitutionalism in the Visegrad Group Member States” 
Umowa podpisana 20.04.2010 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego  
w odpowiedzi na konkurs Small Grants. Okres realizacji projektu maj-październik 2010r. 
Całkowity budżet projektu 7 657 EUR, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 
3 785 EUR. Wydział Prawa pełni rolę partnera obok University of Pecs (Węgry), Masaryk 
University, Faculty of Law (Czechy) oraz Corvinus University of Budapest, Faculty of 
Public Administration (Węgry) 

12.  Rozwój przez kompetencje 
Umowa podpisana 16.04.2010 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie  3.3 „Poprawa 
jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty 
konkursowe”. Projekt jest realizowany w okresie od X. 2009 r. do VIII. 2012 r. Kwota 
dofinansowania projektu: 19 665 006 PLN. Projekt realizowany przez Uniwersytet  
w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) w partnerstwie z Combidata Poland 
sp. z o.o. 

13. Projekt „Nauczyciel XXI wieku”. 
Umowa podpisana 13.05.2010 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli. Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Pedagogiki 
 i Psychologii) w partnerstwie z Uniwersytetem  Szczecińskim i Combidata Poland  
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sp. z o.o. Okres realizacji od  01 września 2009 roku  do 31 lipca 2012 roku. Wartość 
projektu 8 651 860 PLN. 

  
14. Projekt "Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy"  

Realizowany  przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku  
w partnerstwie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Forum Związków 
Zawodowych. POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1.3. 
Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Okres realizacji: 1.12.2009-
28.02.2011. Kwota 545 650 PLN 
 

 
15. Startuj w biznesie 

Projekt realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w partnerstwie  
z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UwB w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji 
społecznej”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia. Okres realizacji 1.01.2010-31.12.2011. Kwota 3 946 768 PLN. 

16. Podlaska strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania 
Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
w partnerstwie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UwB w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2  Regionalne Strategie Innowacji - projekty 
systemowe. Okres realizacji projektu 01.07.2009-30.09.2011. Wartość całkowita projektu: 
11 098 000,00. Kwota dofinansowania projektu: 10 265 650.  

 
17. Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z 

Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym w ramach PO RPW 
W dniu 29 lipca 2010 r. Uniwersytet w Białymstoku podpisał umowę z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu pn. „Budowa Instytutu Biologii oraz 
Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym”.  
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,   
Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1  Infrastruktura Uczelni 

Przedmiotem projektu jest budowa budynków Instytutu Biologii (w tym 
Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy) oraz budynków 
Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym. W 
wyniku realizacji projektu nowe obiekty dydaktyczne zostaną wyposażone w specjalistyczny 
sprzęt wykorzystujący nowoczesne technologie. 

 
Okres realizacji projektu:    2007-2015  
Wartość całkowita  projektu:  129 596 323,12 PLN 
Kwota dofinansowania projektu: 125 249 502,00 PLN 

18. Projekt ,,Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii" w ramach POIŚ 

Uniwersytet w Białymstoku realizuje projekt „Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu 
Chemii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Poddziałania 13.1 
Infrastruktura Szkolnictwa wyższego. Przedmiotem projektu jest budowa nowych budynków, 
która zakłada zgrupowanie zespołu obiektów dydaktycznych w jednym miejscu – na terenie 
Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Zostanie wybudowane również Uniwersyteckie 
Centrum Kultury.  
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W dniu 29 maja 2009 roku została podpisana umowa z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji z 
siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 .       Okres realizacji projektu    2007 -2015 
          Wartość projektu   119 369 174,16 PLN,  
          Wartość dofinansowania    97 380 000,00 PLN,  
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7. FINANSE 
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo–finansowego za 2009 r. 
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

Plan po zmianach 
na 2009 r.

Wykonanie 
za 2009 r.

2 3

01 117 875,6 110 689,2

02 117 225,6 109 966,7

03 108 773,4 100 193,1

04 67 455,0 67 455,0
kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz 
utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)

05

67 018,0 67 018,0

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 437,0 437,0
świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia 
studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce 
organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której 
prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod 
bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających 
kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze 
względu na treść kształcenia.

07

0,0 0,0
prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania 
specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów 
laboratoryjnych

08

0,0 0,0

09 0,0 0,0

10 30 774,9 25 775,2

w tym  na studiach niestacjonarnych 11 26 559,0 21 377,6

12 10 543,5 6 962,9

13 8 202,2 9 398,1

14 2 840,5 3 576,4

w tym na badania własne 15 486,0 992,8

16 4 217,3 3 760,9

17 205,2 172,2

18 0,0 0,0

19 711,6 1 614,3

w tym  zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi 20 499,0 1 373,3

21 218,0 214,3

22 9,6 60,0

23 0,0 0,0

24 0,0 0,0

25 250,0 375,5

26 650,0 722,5

27 100,0 28,3

28 550,0 694,2

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody  (27+28)

Pozostałe przychody operacyjne 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów celowych

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

środki na realizację projektów rozwojowych

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

pozostałe 

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra

z tego

WYSZCZEGÓLNIENIE

  Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+26)

Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)

1

w tym    
na zadania
związane z 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

pozostałe 

środki na realizację projektów badawczych

z tego

 dotacje z budżetu państwa 
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cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 3

29 118 625,6 110 954,5
30 118 195,6 110 509,4

31 2 300,0 2 059,8

32 7 664,9 7 547,6

w tym 33 3 100,0 2 899,5

34 6 500,0 6 493,3

35 150,0 98,3

36 77 152,0 73 043,7

w tym 37 64 542,7 64 537,9

 w tym osobowe 38 60 536,0 60 498,8

39 19 628,7 15 665,0

w tym 40 14 325,9 11 342,2

41 4 800,0 4 749,4

42 1 000,0 907,9

43 2 100,0 1 920,8

44 118 195,6 109 657,1

45 0,0 852,3

46 118 195,6 110 509,4

47 110 492,4 101 111,3

w tym odpis na własny fundusz stypendialny 48 0,0 0,0

49 7 703,2 9 398,1

50 0,0 0,0

51 430,0 445,1

52 80,0 18,5

53 350,0 426,6

54 -750,0 -265,3
55 1 000,0 971,7

56 250,0 77,7

57 0,0 628,7
58 0,0 0,0

59 0,0 0,0

60 0,0 0,0

61 0,0 628,7
62 0,0 0,0

63 0,0 0,0

64 0,0 628,7

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pozostałe koszty rodzajowe

wynikające ze stosunku pracy

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Zmiana stanu produktów ( +, – )

aparatura naukowo-badawcza

podróże służbowe
w tym

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)

K. Zysk (strata) netto (61-62-63)

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-29)

D. Przychody finansowe

I.  Podatek dochodowy

F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)

E. Koszty finansowe

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (57+58)

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

Pozostałe koszty operacyjne

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

z tego

Ogółem koszty własne podstawowej  działalności operacyjnej (44+45)

działalności dydaktycznej

działalności badawczej

działalności gospodarczej wyodrębnionej

Pozostałe koszty (52+53)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (46)

B. Koszty działalności operacyjnej (46+51)
1

Plan po zmianach 
na 2009 r.

Wykonanie 
za 2009 r.

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

energia 

Zużycie materiałów i energii

Amortyzacja

Usługi obce
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Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 
Wykonanie na dzień 30.06.2010 wg stanu księgowego z dnia 24.08.2010 
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 

 

2 3

01 127 766,3 64 837,0
02 127 266,3 64 405,3
03 116 016,9 60 814,8
04 67 834,5 39 696,3

kształceniem studentów studiów stacjonarnych, 
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i 
kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na 

05
67 420,4 39 489,3

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów 
niepełnosprawnych

06 414,1 207,1
świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach 
kształcenia studentów studiów stacjonarnych w 
podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub 
innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie 
na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem 
nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu 
na treść kształcenia

07

0,0 0,0
prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu 
zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy 

08
0,0 0,0

09 0,0 0,0
10 34 704,0 15 721,5

w tym  na studiach niestacjonarnych 11 28 084,7 13 154,0
12 13 478,4 5 397,0

13 10 999,4 3 590,5
14 2 485,8 1 410,7

w tym na badania własne 15 514,0 246,1
16 3 912,8 900,5
17 487,2 673,4
18 0,0 0,0
19 454,6 71,9

w tym  zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące 
zwrotowi

20 204,6 71,9
21 300,0 111,5
22 164,1 164,0
23 3 194,9 258,5
24 0,0 0,0

25 250,0 0,0

26 500,0 431,7

27 100,0 18,1
28 400,0 413,6

wykonanie

Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

Pozostałe przychody  (27+28)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne 

Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)

z tego

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów badawczych

środki na realizację projektów rozwojowych

środki na realizację projektów celowych

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez 
Ministra
pozostałe 

1
A.  Przychody działalności operacyjnej (02+26)

  Przychody  podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)

Przychody ogółem  działalności dydaktycznej (04+09+10+12)

z tego

 dotacje z budżetu państwa 

w tym    
na zadania
związane z 

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 
związków
opłaty za świadczone usługi edukacyjne

pozostałe 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan z dnia 
03.03.2010
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cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 2

29 128 196,3 61 537,8

30 127 796,3 61 517,2
31 2 900,0 870,7
32 8 400,0 4 245,7

w tym 33 2 928,3 1 939,4
34 7 800,0 3 648,4
35 100,0 30,7
36 79 807,0 40 347,9

w tym 37 68 229,2 34 897,0

 38 63 384,2 30 156,4

39 20 008,2 10 769,2
w tym 40 14 078,0 10 344,1

41 8 781,1 1 604,6
42 4 200,0 491,6
43 2 040,0 964,2
44 127 796,3 61 517,2
45 0,0 0,0
46 127 796,3 61 517,2
47 116 991,8 57 943,7

w tym odpis na własny fundusz stypendialny 48 0,0 0,0
49 10 804,5 3 573,5
50 0,0 0,0
51 400,0 20,6
52 50,0
53 350,0 20,6
54 -430,0 3 299,2
55 550,0 111,3
56 120,0 41,6
57 0,0 3 368,9
58 0,0 0,0
59 0,0 0,0
60 0,0 0,0
61 0,0 3 368,9
62 0,0 0,0
63 0,0 0,0
64 0,0 3 368,9

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

K. Zysk (strata) netto (61-62-63)

wykonanie

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (57-58)

I.  Podatek dochodowy

D. Przychody finansowe

E. Koszty finansowe

F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)

Pozostałe koszty (52+53)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

Pozostałe koszty operacyjne

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-29)

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)

Zmiana stanu produktów ( +, – )

Ogółem koszty własne podstawowej  działalności operacyjnej (44+45)

z tego

działalności dydaktycznej

działalności badawczej

działalności gospodarczej wyodrębnionej

wynikające ze stosunku pracy

w tym osobowe

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

Pozostałe koszty rodzajowe

w tym
aparatura naukowo-badawcza

podróże służbowe

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

energia 

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 
rok

1

B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (46)
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Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 3

01 1 735,1 1 735,1

02 14 121,9 10 152,3

03 12 473,0 9 142,2

pomoc materialną dla doktorantów 04 374,2 274,3

remonty domów i stołówek studenckich 05 0,0 0,0

06 1 595,4 963,5

07 40,0 46,6

08 13,5

09 15 857,0 9 320,8

10 5 650,0 3 312,9

w tym dla doktorantów 11 18,6 8,7

12 310,5 182,8

w tym  dla doktorantów 13 9,5 6,4

14 6 037,4 3 953,1

w tym doktorantów 15 340,1 250,3

16 936,7 423,6

w tym  dla doktorantów 17 1,1 3,1

18 330,0 216,7

w tym  dla doktorantów 19 2,1 2,1

20 169,0 95,1
w tym  dla doktorantów 21 2,8 2,8

22 2 400,1 1 136,6

wynagrodzenia 23 706,3 349,4

w tym wynikające ze stosunku pracy 24 699,9 348,4

w tym osobowe 25 653,7 302,2

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 26 123,2 58,4

remonty i modernizacja 27 100,0 0,0

28
23,3 0,0

29 0,0 2 566,6

w tym 30 0,0 0,0

wykonanie

z dotacji budżetu państwa

w tym

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich

zmniejszenia ogółem

koszty utrzymania domów  i stołówek studenckich

w tym

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem 
 i wypłacaniem stypendiów 

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) 

zapomogi

stypendia na wyżywienie

stypendia mieszkaniowe

WYSZCZEGÓLNIENIE

stypendia socjalne 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendia za wyniki w nauce lub sporcie

opłaty za korzystanie z domów studenckich

inne przychody

Plan z dnia 
03.03.2010

1

Fu
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 st
ud

en
tó

w
 i 

do
kt

or
an

tó
w

stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem (03+06+07+08)

z tego

dotacja z budżetu państwa

w tym 
przezna -    
czona na
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cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 2

1 109 860,9 109 860,9

2 631,7 2,3

3 628,7 0,0

4 0,0 0,0

5 3,0 0,0

6 2 300,0 1 142,8

7 0,0 0,0

8 0,0 0,0

9 108 192,6 108 720,4

10 2 011,1 2 011,1

11 3 881,5 3 930,6

12 3 892,0 267,2

13 2 000,6 2 000,6

14 328,6 328,6

15 0,0 0,0

w tym 16 0,0 0,0

17 164,0 49,2

18 164,6 279,4

19 0,0 0,0

20 0,0 0,0

21 0,0 0,0
22 0,0 0,0

zwiększenia ogółem

aktualizacja wyceny środków trwałych

zmniejszenia ogółem

w tym

Fu
nd

us
z 

w
dr

oż
en

io
w

y

stan funduszu na początek roku

zwiększenie ogółem

zmniejszenie ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)

W
ła

sn
y 

fu
nd

us
z 

st
yp

en
di

al
ny stan funduszu na początek roku

Fu
nd

us
z 

za
sa

dn
ic

zy

odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

zwiększenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)

wykonanie

zmniejszenia ogółem

w tym
pokrycie straty netto

Plan na 2010 rok

Z
ak
ła

do
w

y 
fu

nd
us

z 
św

ia
dc

ze
ń 

so
cj

al
ny

ch stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

stan funduszu na początek roku

odpisy z zysku netto

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji 
budowlanych
aktualizacja wyceny środków trwałych

 
 
 


