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 Oświadczenia Wykonawcy 

 
● Niniejszy Raport stanowi w zakresie badania due diligence opracowanie typu „red-

flag”, co oznacza, iż nie zawiera on całościowego opisu badanych zagadnień, a jedynie 
wskazanie najważniejszych kwestii wynikłych z badania w zakresie Raportu.  
 

● Raport przygotowano na podstawie dokumentów udostępnionych przez 
Zamawiającego elektronicznie od dnia 4 stycznia 2020 roku do dnia 24 lutego 2020 
roku w VDR oraz w oparciu o informacje przekazane w trakcie spotkania roboczego w 
dniach 18-19 lutego 2020 roku i uzupełnione korespondencją e-mail na wskazane 
przez Wykonawcę adresy. Wykaz dokumentacji stanowi Załącznik A oraz Załącznik B 
do niniejszego Raportu. 

 
● Jeśli w Raporcie wyraźnie nie wskazano inaczej, Wykonawca nie weryfikował 

kompletności, aktualności ani prawdziwości przekazanych dokumentów ani informacji 
zawartych w nich i w przedstawionych ustnie informacjach, w związku z czym nie 
składa żadnych zapewnień i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie.  

 
● Jeśli w Raporcie wyraźnie nie wskazano inaczej, badanie oparto na następujących 

założeniach:  
 

o Raport opiera się na dokumentacji wskazanej w Wykazie stanowiącym Załączniki 
A i B do niniejszego Raportu; 

o analiza dokumentów została ograniczona do zidentyfikowania i zbadania 
nietypowych postanowień, które potencjalnie mogę generować ryzyko po stronie 
Zamawiającego, zatem Raport nie zawiera podsumowania pełnej treści każdego 
badanego dokumentu; 

o w zakresie w jakim Raport zawiera informacje o umowach ze stronami trzecimi, 
nie można wykluczyć, że ujawnienie tych umów może prowadzić do 
odpowiedzialności Zamawiającego za naruszenie zobowiązania do poufności; 

o badane dokumenty są w pełni skuteczne i poza przypadkami przekazania 
stosownej informacji, nie zostały one rozwiązane, wypowiedziane ani nie 
odstąpiono od nich, a także, zostały podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania stron;  

o przedłożone kopie dokumentów są identyczne z oryginałami, wszystkie podpisy 
i pieczęcie są autentyczne a każda ze strony danego badanego dokumentu 
posiadała zdolność i umocowanie do jego zawarcia i wykonania wynikających z 
niego zobowiązań;  



   
 

8 
 

o udostępnione dokumenty poprzez przekazanie linków do stron internetowych, 
nie zostały zmienione po dniu 24 lutego 2020 roku, a informacje w nich ujawnione 
są kompletne, aktualne i prawdziwe;1 

o informacje zawarte we wszystkich badanych rejestrach publicznych są 
kompletne, aktualne i prawdziwe. 

● Wszelkie rekomendacje i opinie dotyczą wyłącznie prawa polskiego lub, jeśli wyraźnie 
tak wskazano, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Wykonawca nie wyraża w 
Raporcie żadnych opinii ani rekomendacji dotyczących żadnego innego prawa. 
Oszacowanie poszczególnych ryzyk przedstawionych w Raporcie stanowi subiektywną 
ocenę dokonaną przez Wykonawcę i nie powinno być traktowane jako wyczerpująca i 
całościowa analiza ryzyka związanego z danym zdarzeniem.  

 
● Oceniając określone zagadnienie z punktu widzenia „szacunkowego 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka” Wykonawca ocenił w jakim stopniu, 
oceniając sprawę rozsądnie, przy założeniu braku wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności, możliwe jest wystąpienie danego ryzyka. Ocena taka ma jedynie charakter 
subiektywny oraz nie stanowi pełnej oraz jednoznacznie wyczerpującej i całościowej 
kwalifikacji możliwości wystąpienia lub zaktualizowania się danego ryzyka.  
 

● Raport został przygotowany w ramach prowadzonego projektu i zawiera informacje 
poufne. Odpowiedzialność względem Zamawiającego określona jest treścią umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w dniu 25 listopada 2019 roku. 

 
● Udostępnienie Raportu przez Zamawiającego osobie trzeciej, nie oznacza, iż ktokolwiek 

inny niż Zamawiający może polegać na jego treści, ani że Wykonawca ponosi 
jakąkolwiek odpowiedzialność wobec innych osób niż Zamawiający, na zasadzie 
określonej w umowie pomiędzy nimi zawartej. 

  

 
 
1 Na wniosek zamawiającego Wykonawca uwzględnił w analizie Regulamin Wynagradzania wprowadzony 

Zarządzeniem Rektora nr 1095 z dnia 17 marca 2020r. 
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 Słownik stosowanych pojęć i skrótów 
 

1. „Zamawiający” / „PB” / „Politechnika” – Politechnika Białostocka z siedzibą w 
Białymstoku; 

2. „UwB” / „Uniwersytet” – Uniwersytet w Białymstoku; 

3. „Uczelnia” / „Uczelnie” – odpowiednio Politechnika Białostocka lub Uniwersytet w 
Białymstoku lub obie te jednostki organizacyjne łącznie; 

4. „Wykonawca” – US -Polish Trade Council, z siedzibą w Kalifornii; 

5. „JSLegal” / „Podwykonawca” – Jankowski Stroiński i Partnerzy JSLEGAL Adwokacka 
Spółka Partnerska; 

6. „VDR” / „chmura” – miejsce udostępnienia dokumentów w formie elektronicznej przez 
Zamawiającego; 

7. „Załącznik” – dokument zawierający szczegółowe informacje, udostępniony przez 
Zamawiającego w Chmurze; 

8. „Minister” – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;  

9. „MNiSW” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

10. „KEJN” – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;  

11. „KEN” – Komisja Ewaluacji Nauki;  

12. „NCBR” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

13. „NCN” – Narodowe Centrum Nauki; 

14. „PAN” – Polska Akademia Nauk; 

15.  „WOTT” – Wschodni Ośrodek Transferu Technologii; 

16. „NCES” – Narodowe Centrum Statystyki Edukacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
(eng.: National Center for Educational Statistics); 

17. „POLON” / „POL-on” – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce, o którym mowa w art. 342 ustawy SWN; 

18. „USOS” – Uniwersytecki System Obsługi Studiów – system informatyczny służący do 
zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej; 

19. „ERP” – (eng.: Enterprise Rescource Planning) – oprogramowanie służące 
zintegrowaniu wszystkich procesów zachodzących w jednostce organizacyjnej; 
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20. „ECHE” – (eng.: Erasmus Charter for Higher Education) Karta Erasmus dla Szkolnictwa 
Wyższego; 

21. „MŚP” – sektor małych i średnich przedsiębiorców; 

22. „ustawa SWN” / „PSWN” / „ustawa 2018” – ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85); 

23. „ustawa wprowadzająca 2018” – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z 
późn. zm.);  

24. „ustawa 1958” – stawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 
1973 r. Nr 32, poz. 191); 

25. „ustawa 1982” – ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 1985 
r. Nr 42, poz. 201 z późn. zm.); 

26. „ustawa 1990” – ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
65, poz. 385 z późn. zm.); 

27. „ustawa 2005” – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.); 

28. „ustawa ZFN” – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 87); 

29. „ustawa o UwB” – ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w 
Białymstoku (Dz. U. Nr 102, poz. 642); 

30. „Rozporządzenie PB” – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w 
sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę 
Białostocką (Dz. U. Nr 34, poz. 199); 
 

31. „Rozporządzenie ws. wynagradzania” – Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej; 
 

32. „UOR” – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
351 z późn. zm.); 

 
33. „Federacja” – federacja, o której mowa w art. 165 i n. ustawy SWN; 

 
34. „Połączenie” – połączenie, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy SWN; 
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35. „Jednostki Uczestniczące” – podmioty uczestniczące w Federacji, o których mowa w 
art. 165 ustawy SWN; 

 
36. „UZ” – Uniwersytet Zielonogórski; 

 
37. „PZ” – Politechnika Zielonogórska; 

 
38. „WSP” – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze; 

 
39. „ZUT” – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; 

 
40. „Ranking Perspektywy” – ranking publikowany przez spółkę Perspektywy Press Sp. z 

o.o.;  
 

41. „Liczba N” – Według Konstytucji dla Nauki Liczba N jest obliczana jako średnia liczba 
pracowników podmiotu, prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie. 
Liczba N jest określana na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on. 
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 Wstęp 

 
• Zmieniające się w coraz szybszym tempie zasady edukacji, studiów wyższych i 

kształcenia podyplomowego stawiają nowoczesne uniwersytety przed niespotykanymi 
dotychczas wyzwaniami dydaktycznymi. Zawrotne tempo w tworzeniu nowych 
rozwiązań naukowo-technologicznych idące wespół z coraz głębszym zrozumieniem 
środowiska naturalnego powodują, iż utrzymanie statusu instytucji naukowo-
badawczej wiąże się z nieustanną potrzebą zwiększania efektywności w działaniu i 
innowacyjności w rozwiązywaniu rozpatrywanych problemów.  

 
• Uniwersytety polskie przez ostatnie trzydzieści lat przechodzą okres silnych 

przeobrażeń dążących do przybliżenia ich metod działania do światowych modeli 
przyjętych jako modele sukcesu. Przykładem tych wysiłków mogą być poczynione 
zmiany w finansowaniu badań naukowych (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, i inne), zasad oceniania efektywności zespołów naukowych 
i indywidualnych naukowców, usuwania barier biurokracji z nauki realizowane przez 
kolejne reformy. Ponadto ustawiczny nacisk na zwiększanie innowacyjności (np. wciąż 
postrzegany w świecie jako unikalny program Top 500 Innovators zrealizowany przez 
MNiSW). Jednym z ważnych zadań stojących przed uczelniami akademickimi Polski jest 
konsolidacja ich wysiłków naukowo-badawczych i dydaktycznych, a w wielu 
przypadkach łączenie dwóch lub więcej uczelni w jedną o większym znaczeniu zarówno 
regionalnym, krajowym, a docelowo także światowym.  

 
• Zadaniem postawionym Wykonawcy przez Zamawiającego niniejszy Raport, tj. 

Politechnikę Białostocką, jest analiza celowości i właściwej formy zwiększenia 
współpracy obu przylegających do siebie terytorialnie uczelni, aż po pełne ich 
połączenie dla stworzenia nowej, w pełni zintegrowanej uczelni. Złożoność takiego 
zamówienia wykracza ponad standardowe tabelaryczne zestawienia, analizy SWOT itp. 
Cel wymaga wręcz niezależnego spojrzenia w oparciu o wiedzę fachową i 
doświadczenie zasięgnięte z wielu pól łączących gospodarkę opartą na wiedzy, 
wyzwania naukowo badawcze i kształcenie społeczeństwa przyszłej generacji. Stąd też 
ogromna wdzięczność Zespołu Wykonawców, który został wybrany w trybie przetargu 
nieograniczonego, za możliwość połączenia wiedzy wielu ekspertów polskich i 
amerykańskich z Doliny Krzemowej w tym przede wszystkim z jej kolebki, 
Uniwersytetu Stanforda. Niniejszy Raport jest wynikiem ogromnego wysiłku 
współpracy Zespołu Wykonawcy mającego na celu zintegrowanie jego wiedzy pod 
kątem optymalnego nakierowania istniejących osiągnięć Politechniki Białostockiej i 
Uniwersytetu w Białymstoku oraz ich potencjału dalszego rozwoju. Raport ma na celu 
wskazanie najlepszego modelu współpracy dającego obu Uczelniom szanse nie tylko 
przetrwania przez długie lata, lecz wzrastania w wadze dla regionu i kraju. W wyniku 
analiz obu Uczelni, trendów rozwoju krajowych i międzynarodowych wiodących 
ośrodków naukowo - badawczych, Zespół Wykonujący uznał formę jak najszybszej 
Federacji Uczelni jako obiecującą najlepsze wyniki wysiłków łączenia ich potencjału, a 
w perspektywie strategicznej przejście od Federacji do pełnego połączenia obu Uczelni. 
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• Niniejszy Raport został sporządzony przez następujące grono ekspertów skupionych 
w Zespole Wykonawcy: 

 
o Mr Paul Marca - Associate Vice Provost Stanford University, Dyrektor 

Wykonawczy Stanford Center for Professional Development, posiadający 
szerokie doświadczenie związane z relacjami na styku uczelni wyższej i biznesu, 

  
o dr Piotr Moncarz - Adjunct Professor, Stanford University, współzałożyciel i 

przewodniczący US-Polish Trade Council, dyrektor programu Top 500 
Innovators, Senior Fellow w firmie Exponent, członek NAE USA, 
  

o dr Mike Lepech - Associate Professor, Stanford University, deputy chair of Civil 
and Environmental Engineering, Senior Fellow Woods Institute for the 
Environment at Stanford University, ekspert w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju, 
 

o prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska - Dziekan Wydziału Budownictwa i 
Architektury ZUT w Szczecinie, czynnie zaangażowana w proces powstawania 
ZUT, 

 
o prof. dr hab. Dawid Sześciło - adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD 
Sigma do spraw reform administracji publicznej, ekspert w zakresie nauk o 
administracji, 

 
o dr hab. Krzysztof Dyczkowski - profesor UAM w Poznaniu, ekspert w obszarze 

inteligentnych systemów podejmowania decyzji oraz wdrażania i zarzadzania 
systemami informatycznymi, 

 
o dr inż. Robert Barski - adiunkt Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim, specjalista w zakresie transferu technologii oraz start-upów, 
 
o dr inż. Krzysztof Czerkas - adiunkt WSB w Gdańsku, specjalista w zakresie 

zarządzania strategicznego, analizy finansowej oraz restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, 

 
o mgr inż. Mariusz Tomaka - prezes USPTC Polska, ekspert w zakresie 

informatyki, budowania struktur biznesowych i innowacyjnych technologii, 
 
o mgr Barbara Krupa - Newspaper Digitization Project Manager, Stanford 

University, specjalista z zakresu bibliotekoznawstwa i technologii 
informacyjnych,  

 
o dr Luiza Wyrębkowska - adiunkt MUP w Płocku, radca prawny w kancelarii B2R 

Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy, Adwokacka Spółka Partnerska 
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(dawniej Jankowski Stroiński i Partnerzy JSLegal Adwokacka sp. p.), specjalista z 
zakresu prawa administracyjnego oraz compliance, 

 
o dr Rafał Stroiński, LLM - wykładowca UW w Warszawie z zakresu ekonomicznej 

analizy prawa, adwokat, partner w kancelarii B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba 
i Partnerzy, Adwokacka Spółka Partnerska (dawniej Jankowski Stroiński i 
Partnerzy JSLegal Adwokacka sp. p.), specjalista z zakresu fuzji i przejęć. 
 

• Niniejszy Raport stanowi ekspercką ocenę sytuacji, w której aktualnie znajduje się 
Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku i w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa przedstawia możliwość jej amelioracji. Obejmuje również oszacowanie 
ryzyk związanych z rozważanymi wariantami amelioracji. 

 
• Niniejszy Raport jest efektem przeprowadzonych analiz pozwalających na podjęcie 

decyzji w zakresie ewentualnego wzmocnienia współpracy lub połączenia Politechniki 
Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Raport został przygotowany w oparciu o 
dokumenty udostępnione przez Zamawiającego elektronicznie do dnia 24 lutego 2020 
r. w elektronicznym repozytorium (VDR) oraz o informacje przekazane w trakcie 
spotkań roboczych w dniach 19 grudnia 2019 r. i 18-19 lutego 2020 r. i uzupełnione 
korespondencją e-mail na wskazane przez Wykonawcę adresy. 

 
• Prace prowadzone były zgodnie ze strukturą sformułowaną przez Zamawiającego. 

Przyjęto zasadę czterech kolejnych etapów i powstały cztery Raporty częściowe, które 
ostatecznie zostały scalone w jeden Raport końcowy tj. niniejszy dokument. W 
konsekwencji, tożsame stwierdzenia występują w różnych miejsca połączonego 
Raportu.  

 
• Wnioski i zalecenia jakie przedstawia Wykonawca w Raporcie końcowym zbieżne są ze 

strategią rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego oraz strategią rozwoju 
województwa podlaskiego to jest: 
  
o Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – przygotowaną 

przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, luty 2010 roku; 

o Programem rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015 – 2030 
przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wrzesień 
2015 roku;  

o Strategią rozwoju województwa Podlaskiego stanowiącą Załącznik do Uchwały 
Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego, wrzesień 2013 roku, która 
obejmuje okres do 2020 roku; 

o Strategią rozwoju województwa Podlaskiego do 2030 roku, uchwaloną przez 
Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 kwietnia 2020 roku. 

  
• Zgodnie z przyjętym harmonogramem Wykonawca przygotował cztery samodzielne 

raporty częściowe obejmujące: 
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o Analizę stanu istniejącego - kompleksową inwentaryzację obu uczelni; 
o Identyfikację celów w perspektywie długookresowej (określenie wizji nowej 

jednostki); 
o Wskazanie sposobów i form łączenia się instytucji; 
o Analizę skutków proponowanych rozwiązań wraz z analizą ryzyka. 

  
• Zamawiający przekazał Wykonawcy, w formie elektronicznej 2412 dokumentów (1571 

przekazała PB i 841 przekazał UwB).  
  
• Do powyższych Raportów częściowych Zamawiający przedstawił 371 uwag i opinii. 

Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi uwagami, większość z nich pozwoliła pogłębić 
przedstawioną analizę, pozostałe miały charakter uzupełniający. 

  
• Wykonawca odbył dwie wizyty w siedzibach uczelni w Białymstoku. Wizyty 

obejmowały serię spotkań oraz wizytację obiektów i laboratoriów obu uczelni. 
  
• Wykonawca przeprowadził rozległą analizę “state of the art” tematyki konsolidacji 

instytucji naukowych, szkół wyższych i przedsiębiorstw.  
  
• Wykonawca przeprowadził analizę współpracy i połączeń innych uczelni polskich. 
  
• Wykonawca wziął pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników w innych polskich 

uczelniach zwracając również uwagę na zmiany w uczelniach, które przeszły proces 
połączenia. Przykładowo, Politechnika Warszawska (rok 2018) zatrudnia 5005 
pracowników (w tym pracowników naukowych 2494), AGH zatrudnia 4169 
pracowników (w tym pracowników naukowych 2168), Uniwersytet Warszawski 
zatrudnia 7300 pracowników (w tym pracowników naukowych 3700). Po połączeniu 
Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej powstały 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zatrudnia 2300 pracowników (w tym 
pracowników naukowych 1100). Obecnie Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia 2159 
pracowników, a Politechnika Białostocka zatrudnia 1430 pracowników, a więc razem 
obie Uczelnie zatrudniają ponad 3500 osób.  

  
• Wykonawca przeprowadził 14 indywidualnych wywiadów ze wskazanymi przez 

Zamawiającego pracownikami badawczo-dydaktycznymi, pracownikami administracji 
uczelni, studentami oraz interesariuszami. 

 
•  Wywiady wskazują na lęki i oczekiwania w stosunku do przyszłości uczelni:  

  
o lęki środowisk wewnętrznych uczelni dotyczące nieznanego procesu połączenia 

uczelni i jego wpływu na obecną strefę komfortu tj. bezpieczeństwa zatrudnienia 
i stabilności osiągniętych pozycji. Obawy te szczególnie dotyczą pracowników 
działów administracji;  
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o lęk pracowników, studentów i absolwentów obu uczelni przed utratą wizerunku 
uczelni, z którą się identyfikują;  

 
o oczekiwane są zmiany dotyczące pozycji i funkcjonowania uczelni, które mogą 

być zrealizowane jedynie poprzez zmiany jakościowe np. połączenie uczelni w 
jedną silną jednostkę;  

 
o wyraźne akcentowanie konieczność proaktywnych działań w obszarze 

stosunków międzyludzkich; 
 
o wyraźne akcentowanie nadziei na tworzenie interdyscyplinarnych zespołów w 

nowej połączonej uczelni; 
 
o oczekiwanie powstania dominującej uczelni o istotnym znaczeniu regionalnym, 

ogólnopolskim i zauważalnej w wymiarze międzynarodowym. 
 
• Wykonawca zwraca w niniejszym Raporcie uwagę, że najistotniejszym wyzwaniem 

stojącym przed obiema Uczelniami, są wyzwania natury demograficznej. Na przestrzeni 
ostatnich sześćdziesięciu siedmiu lat, ze współczynnika urodzeń żywych na 1000 
mieszkańców, poziom 29,1 zmniejszył się do poziomu 10,5 w skali roku 2017. 
Odpowiednio zmalała liczba urodzeń żywych ogółem z 793 800 w 1955 roku do 402 
000 w 2017 roku. 

 
• Główne kryteria oceny, którymi kierował się Wykonawca są następujące: 

  
o Oferta dydaktyczna, usługowa i naukowo-badawcza Uniwersytetu w 

Białymstoku i Politechniki Białostockiej; 
o Sąsiedztwo geograficzne;  
o Podobna rola i pozycja w regionie; 
o Pozycja naukowa i systemy administracyjne’ 
o Infrastruktura; 
o Zbliżone wielkości uczelni; 
o Aktualna pozycja w krajowym rankingu (www.ranking.perspektywy.pl): 

  
▪ Politechnika Białostocka plasuje się na pozycji 46, 
▪ Uniwersytet w Białymstoku plasuje się na pozycji 39; 

  
o Możliwości uzyskania statusu uczelni badawczej: 

  
▪ Przed konsolidacją, 
▪ Po konsolidacji. 
  

• Niniejszy Raport zawiera następujące rekomendacje Wykonawcy: 
  

o Scenariusz A “brak zmian” wariant niepolecany  

http://www.ranking.perspektywy.pl/
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▪ W razie braku zmian obie uczelnie będą podlegać zwiększającej się 
marginalizacji i spadkowi znaczenia na tle innych uczelni. 

  
o Scenariusz B “luźna współpraca” wariant niepolecany  

▪ Nie przyniesie istotnych zmian w gradiencie rozwoju każdej z instytucji. 
  
o Scenariusz C “federacja zmierzająca do połączenia” wariant polecany 

▪ Federacja obu uczelni stanowi istotną zmianę, która może prowadzić do 
szybszego rozwoju.  

  
o Scenariusz D “połączenie” wariant niepolecany  

▪ Drastyczna zmiana w krótkim przedziale czasowym może skutkować 
niezadowoleniem poszczególnych zainteresowanych i w efekcie prowadzić 
do niepowodzenia całej konsolidacji. 

 
•  Scenariusz C – Federacja 

 
o Utworzenie połączonych zespołów z obu uczelni, przy zaangażowaniu osób 

zainteresowanych z zewnątrz, w celu doradzania przy przeprowadzaniu 
konsolidacji i przedstawiania propozycji nowych inicjatyw np. nowe spojrzenie 
na nauki o środowisku łączące biologię, budownictwo oraz nauki o środowisku; 

o Utworzenie zespołu doradczego z reprezentacją międzynarodową, która zapewni 
bieżący, neutralny wkład w monitorowanie postępów i doradztwo; 

o Precyzyjna realizacja planów nakierowana na sukces procesu integracji; 
o Wspieranie doktorantów w duchu interdyscyplinarności w celu wzmocnienia 

federacji dzięki innowacyjnym badaniom i studiom doktoranckim; 
o Promocja współpracy i łączenia zespołów i jednostek od samego początku 

procesu integracji; 
o Powołanie wspólnego stowarzyszenia absolwentów; 
o Niepodejmowanie czynności zmierzających do zmiany nazwy w pierwszym roku 

po konsolidacji. Ta kwestia jest kontrowersyjna i niepotrzebna w przypadku 
federacji, może także przynieść niepożądane skutki. 

 
• Istotne wyzwania stojące przed obiema uczelniami (demografia, renoma, fundusze). 
  
• Postrzegana atrakcyjność obu uczelni  

  
o Najlepsi absolwenci miejscowych szkół średnich nie postrzegają żadnej z obu 

uczelni jako uniwersytetów pierwszego wyboru. 
o Absolwenci studiów licencjackich spoza obu uczelni nie postrzegają żadnej z 

uczelni jako pierwszego wyboru pod kątem swoich studiów. 
o Wysiłki podejmowane na bieżąco należy ocenić pozytywnie, jednak brak 

wyraźnej zmiany w sposobie działania będzie skutkował postępującą 
marginalizacją obu uczelni, skutkującą obniżeniem ich atrakcyjności. 
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• Obie uczelnie mają ambicje wzrastać do roli lidera w regionie 
 
o Zmiany organiczne prawdopodobnie nie wygenerują przełomowych rezultatów. 
o Połączenie lub federacja mogą znacząco przyspieszyć wystąpienie skutków 

poczynionych starań. 
  

• Komunikacja jest kluczowym elementem konsolidacji 
 
o Jasna i spójna komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi podczas 

konsolidacji i w kolejnych latach jest niezbędna do ostatecznego sukcesu 
przedsięwzięcia. 

o Komunikaty bieżące powinny informować o planowanych zmianach i ich 
umiejscowieniu w czasie. 

  
• Ryzyka związane z konsolidacją i ich mitygacja  

  
o Utrata poczucia swobody działania w związku z przymusowym charakterem 

wprowadzanej zmiany (top-down kontra bottom-up). 
▪ Uaktywnienie w procesie osób zaangażowanych wewnątrz i na zewnątrz 

uczelni. 
  
o Rozbieżność informacyjna 

▪ Wdrożenie wspólnych reguł przekazywania kompleksowych komunikatów. 
  
o Utrata tożsamości instytucjonalnej 

▪ Komunikowanie odpowiednio zdefiniowanego wizerunku i wizji nowego 
podmiotu jaki ma powstać po okresie funkcjonowania federacji. 

  
o Niepewna poprawa wyników badań 

▪ Wdrożenie kompleksowej strategii zorientowanej na naukę i badania.  
  
o Niepewne korzyści oraz redukcje kosztów związane z ekonomią skali i ekonomią 

zakresu 
▪ Konsekwentne zapobieganie odradzaniu powielających się funkcji 

administracyjnych/wsparcia. 
  
o Niepewne koszty transformacji 

▪ Koncentracja wydatków transformacyjnych na wartości dodanej. 
  
o Lęk pracowników przed utratą ciągłości zatrudnienia lub wynagradzania 

▪ Skorzystanie ze zbliżających się okresów umożliwiających przejście na 
emeryturę wraz z wprowadzeniem programu   dobrowolnych zwolnień i 
wdrożeniem przejrzystej strategii komunikacyjnej. 

  
o Zmiany celów zarządczych lub politycznych 
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▪ Dostosowanie realizacji poszczególnych etapów do bieżącej perspektywy 
regulacyjnej. 

  
o Niezgodność kultur organizacyjnych obu uczelni 

▪ Zaangażowanie w proces federacji osób zainteresowanych wewnątrz i na 
zewnątrz uczelni. 

  
o Niezgodność systemów IT 

▪ Wdrożenie kompleksowego planu integracji systemów IT z odpowiednim 
finansowaniem i właściwymi terminami realizacji. 

  
o Niezgodność wykorzystania obiektów/zasobów i procedur 

▪ Wdrożenie kompleksowego planu wykorzystania obiektów/zasobów 
zgodnie z dostępnym finansowaniem i optymalnymi terminami realizacji. 
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Rozdział I - Analiza stanu istniejącego – 
kompleksowa inwentaryzacja obu uczelni 

 
 

Sekcja I.1 – Analiza finansowa 
 
Sekcja I.1.1  
Ocena kondycji finansowej podmiotów na podstawie danych sprawozdania finansowego: 
bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje, 
analiza zmian kapitału dla obu uniwersytetów. 
 
BILANS: 
 
Aktywa i pasywa 
 
Uniwersytet w Białymstoku: 
 
● Wybrane elementy (aktywa i pasywa) bilansu Uniwersytetu w Białymstoku w latach 

obrachunkowych 2013 – 2018 przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Tabela I.1.1.1.  Wybrane elementy (aktywa i pasywa) bilansu Uniwersytetu w Białymstoku  
w latach 2013 – 2018 [zł] 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Aktywa 
Aktywa trwałe 292 357 908,68 313 572 740,28 318 940 223,51  290 856 044,22  276 807 712,58  260 803 902,72  
Aktywa 
obrotowe 

23 758 551,40 36 331 543,99 45 626 652,26  48 967 434,24  39 618 175,49  44 044 408,44  

Aktywa 
razem: 

316 116 460,08 349 904 284,27 364 566 875,77  339 823 478,46  316 425 888,07  304 848 311,16  

Pasywa 
Kapitał 
(fundusz) 
własny 

115 489 598,57 268 125 763,03 273 425 651,48  270 971 160,31  262 565 717,94  257 605 082,33  

Zobowiązanie I 
rezerwy na 
zobowiązania 

200 626 861,51 81 778 521,24 91 141 224,29  68 852 318,15  53 860 170,13  47 243 228,83  

Pasywa 
razem: 

316 116 460,08 349 904 284,27 364 566 875,77  339 823 478,46  316 425 888,07  304 848 311,16  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Uniwersytetu w Białymstoku 

 
● Wartość aktywów Uniwersytetu w Białymstoku w podziale na aktywa trwałe i aktywa 

obrotowe w latach 2013 – 2018 przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
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Rys. I.1.1.1. Aktywa Uniwersytetu w Białymstoku [zł] 

 
● Wartość pasywów Uniwersytetu w Białymstoku w podziale na kapitał (fundusz) 

własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w latach 2013 – 2018 
przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  

 

 
Rys. I.1.1.2. Pasywa Uniwersytetu w Białymstoku [zł] 
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Politechnika Białostocka: 
 
● Wybrane elementy (aktywa i pasywa) bilansu Politechniki Białostockiej w latach 

obrachunkowych 2013 – 2018 przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Tabela I.1.1.2.  Wybrane elementy (aktywa i pasywa) bilansu Politechniki Białostockiej  
w latach 2013 –2018 [zł] 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Aktywa 
Aktywa trwałe 277 192 407,52 316 599 454,82 374 528 748,50 347 591 077,04 320 969 452,01 296 446 966,17 
Aktywa 
obrotowe 

45 377 491,82 43 534 753,03 23 576 714,84 48 044 304,86 57 082 674,97 69 488 219,71 

Aktywa 
razem: 

322 569 899,34 360 134 207,85 398 105 463,34 395 635 381,90 378 052 126,98 365 933 185,88 

Pasywa 
Kapitał 
(fundusz) 
własny 

260 443 714,88 261 469 915,38 295 621 253,25 294 798 399,21 292 161 869,04 290 436 778,88 

Zobowiązania I 
rezerwy na 
zobowiązania 

62 126 184,46 98 664 292,47 102 484 210,09 100 835 982,89 85 890 257,94 75 496 407,00 

Pasywa 
razem: 

322 569 899,34 360 134 207,85 398 105 463,34 395 635 381,90 378 052 126,98 365 933 185,88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Politechniki Białostockiej  

 
● Wartość aktywów Politechniki Białostockiej w podziale na aktywa trwałe i aktywa 

obrotowe w latach 2013 – 2018 przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
 

 
Rys. I.1.1.3. Aktywa Politechniki Białostockiej [zł] 

 
● Wartość pasywów Politechniki Białostockiej w podziale na kapitał (fundusz) własny 

oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w latach 2013 – 2018 przedstawiono 
graficznie na rysunku poniżej.  
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Rys. I.1.1.4. Pasywa Politechniki Białostockiej [zł] 

 
Wynik finansowy: 
 
Uniwersytet w Białymstoku 
 
● Wynik finansowy netto w złotych Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2013 – 2018 

przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
 

 
Rys. I.1.1.5. Wynik finansowy Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 
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Politechnika Białostocka 
 
• Wynik finansowy netto w złotych Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2013 – 2018 

przedstawiono graficznie na rysunku poniżej. 
 

 
Rys. I.1.1.6. Wynik finansowy netto Politechniki Białostockiej [zł] 

 

 
Porównanie wyników finansowych netto Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki 
Białostockiej w latach 2013 – 2018 
 
• Porównanie wyników finansowych netto Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki 

Białostockiej w latach 2013 – 2018 przedstawiono graficznie na rysunku poniżej. 
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Rys. I.1.1.7. Wyniki finansowe netto Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku w latach 

2013 – 2018 [tys. zł]  

 
 
Przepływy gotówkowe (Cash Flow): 
 
• Porównanie przepływów gotówkowych Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki 

Białostockiej w latach 2013 – 2018, czyli stanu środków pieniężnych na koniec roku 
obrachunkowego, przedstawiono graficznie na rysunku poniżej. 
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Rys. I.1.1.8. Stan środków pieniężnych posiadanych przez obydwie Uczelnie na koniec roku 

obrachunkowego w latach 2013 – 2018 [zł] 

 
Wnioski: 
 
• Porównując dane finansowe obydwu Uczelni za lata 2013 – 2018 można stwierdzić, że: 
 

1. Sumy aktywów i pasywów bilansów obydwu uczelni są zbliżone do siebie 
zarówno pod względem wartości liczbowych, jak i trendu wzrostu lub spadku 
tych sum w analizowanym przedziale czasowym, tj. w latach 2013 – 2018, przy 
czym dane Politechniki Białostockiej wykazują nieco większe wartości 
bezwzględne w stosunku do analogicznych danych Uniwersytetu w Białymstoku 
zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. 

 
2. Wyniki finansowe netto obydwu uczelni oraz ich rozkłady w analizowanym 

przedziale czasowym różnią się w sposób istotny.  
 
3. W analizowanym okresie Politechnika Białostocka generowała co roku dodatni 

wynik finansowy netto w przedziale od ok. +1 729 tys. zł w 2015 roku do ok. 
+3 261 tys. zł w 2017 roku, przy czym największą wartość uzyskano w roku 2018 
w kwocie ok. +4 452 tys. zł w 2018 roku oraz najniższą wartość ok. +34,8 tys. zł w 
2016 roku. 
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4. W analizowanym okresie Uniwersytet w Białymstoku wykazał dwukrotnie 
ujemny wynik finansowy netto – po raz pierwszy na poziomie ok. -3 061 tys. zł na 
koniec 2013 roku oraz po raz drugi na poziomie ok. -1 967 tys. zł na koniec 2017 
roku. Natomiast w pozostałych latach obrachunkowych Uniwersytet wykazywał 
dodatnie wyniki finansowe netto w przedziale od ok. +68 tys. zł w 2018 roku do 
ok. +8 855 tys. zł. w 2015 roku.  

 
5. W analizowanym okresie Politechnika Białostocka generowała co roku w liczbach 

bezwzględnych większy stan gotówki na rachunkach bankowych na koniec roku 
obrachunkowego aniżeli Uniwersytet w Białymstoku. Jednocześnie należy 
zauważyć, że obydwie Uczelnie z roku na rok kumulowały coraz większą 
proporcjonalnie kwotę gotówki, z wyjątkiem roku 2015, kiedy to stan gotówki w 
dyspozycji Politechniki Białostockiej uległ jednorazowemu gwałtownemu 
obniżeniu. Podobna sytuacja, jednakże w dużo mniejszej skali, miała miejsce w 
2017 roku w przypadku Uniwersytetu w Białymstoku.  

 
• Dotacja budżetowa dla uczelni z Ministerstwa zapewnia około 70% niezbędnych 

funduszy na prowadzenie uczelni. Pozostałe 30% musi pochodzić z innych źródeł, w 
tym z dotacji i projektów badawczo-rozwojowych, czesnego studentów i innych źródeł. 
Wymaga to, aby pracownicy działu badań i rozwoju byli w stanie stworzyć wnioski 
projektowe o wysokim wskaźniku powodzenia w pozyskiwaniu finansowania. 

 
• Zmniejsza się liczba kandydatów na studia wyższe. Wynika to z obniżenia się wskaźnika 

urodzeń w kraju w ciągu ostatnich 30 lat (por. Załącznik I.10.1.-A). Poprzez integrację 
może zaistnieć możliwość zwiększenia rozpoznawalności (np. dla nowostworzonego 
wydziału) i atrakcyjności (dla studentów, absolwentów i nowych pracowników 
badawczo-dydaktycznych) zintegrowanej instytucji oraz poprawy skuteczności 
rekrutacji, a także zwiększanie liczby kandydatów na studia. 

 
• Dla budowy kampusu w Wilnie na Litwie, Uniwersytet postanowił stworzyć główne 

centrum kosztowe. Miało to znaczący wpływ na ich ogólną strukturę prezentacji 
kosztów.  

 
 
 
Sekcja I.1.2  
Analiza obecnej subwencji (uprzednio: dotacji) budżetowej dla obu uczelni. 
 
Wprowadzenie 
 
● Przed wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz.U. z 2020r. poz.85), system finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 
funkcjonowały oddzielnie. W dodatku uczelnie, a właściwie podstawowe jednostki 
organizacyjne, czyli np. wydziały, otrzymywały wiele różnych dotacji, które miały 
określone przeznaczenie i rządziły się odrębnymi regułami. Stanowiło to dużą trudność 
w zarządzaniu uczelnią.  
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● Nowa ustawa określiła w sposób kompleksowy zasady finansowania uczelni w Polsce, 

zarówno w zakresie działalności dydaktycznej, jak i naukowej. W 2019 roku po raz 
pierwszy uczelnie oraz instytuty dostały – zamiast wielu dotacji (dotacji podstawowej, 
badań statutowych, badań własnych, badań młodych naukowców) – jedną subwencję, 
która będzie mogła być wydatkowana w elastyczny sposób i zgodny z aktualnymi 
potrzebami.  

 

● Wdrażana reforma nie zmieniła podstawowych zasad dotychczas funkcjonującego 
systemu. I tak, podstawowym źródłem finansowania uczelni pozostały środki budżetu 
państwa. Są one ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego, a także w dziale „szkolnictwo wyższe i nauka”, które zawarte są 
w innych częściach budżetu. Wysokość całego budżetu przeznaczanego na ten cel ustala 
corocznie ustawa budżetowa. 

 
● System finansowania szkół wyższych w Polsce obowiązujący od 2019 roku 

przedstawiono schematycznie na rysunku I.1.2.1. 
 

● W analizowanym okresie (lata 2013 – 2018) działalność obydwu Uczelni była 
finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania ustawowo określone na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 
Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Obydwie Uczelnie otrzymywały dotacje m.in. na zadania 
związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem 
uczelni, w tym na remonty oraz na inne zadania związane z realizacją wyżej 
wymienionych. 
 

● Poniżej przedstawione są wykresy i analiza danych z użyciem nazewnictwa 
pochodzącego z materiałów źródłowych przekazanych przez obie Uczelnie. 
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Źródło: www.eacea.ec.europa.eu 

Rys. I.1.2.1. System finansowania szkół wyższych w Polsce obowiązujący od 2019 roku 

 

 
Źródło: http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf 

Rys. I.1.2.2. Podział subwencji wg algorytmu od 2019 roku 

http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf
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Źródło: http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf 

Rys. I.1.2.3. Podział subwencji wg algorytmu od 2024 roku 

 

 
Źródło: http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf 

Rys. I.1.2.4. Podział subwencji dla uczelni badawczych wg algorytmu od 2024 roku 

http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/uploads/media/Prezentacja_Finansowanie_uczelni_w_swietle_ustawy_2.0.pdf
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Uniwersytet w Białymstoku 
 

● W analizowanym okresie, to jest w latach 2013 – 2018, a więc przed wejściem w życie 
cytowanych powyżej przepisów ustawy, Uniwersytet w Białymstoku otrzymywał trzy 
rodzaje dotacji podmiotowej. 

 
● W poniższej tabeli przedstawione zostały dotacje podmiotowe przeznaczone na 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału badawczego w ramach 
poszczególnych dyscyplin realizowanych w Uniwersytecie w Białymstoku.  

 
Tabela I.1.2.1.  Dotacje podmiotowe na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu  

w Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 

L.p. Jednostka 
Dotacja 

podmiotowa 
w 2013 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2014 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2015 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2016 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2017 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2018 roku 

1 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 316 850,00 433 400,00 530 150,00 598 770,00 580 940,00 566 200,00 

2 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 238 650,00 248 840,00 373 260,00 418 000,00 408 670,00 379 930,00 

3 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 130 640,00 140 710,00 182 920,00 215 290,00 257 390,00 243 030,00 

4 Wydział Prawa 
240 610,00 250 950,00 439 160,00 517 070,00 488 820,00 487 590,00 

5 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 898 190,00 1 594 980,00 1 327 300,00 1 545 310,00 1 502 080,00 1 213 450,00 

6 
Wydział 
Filologiczny 260 420,00 269 060,00 372 090,00 446 690,00 483 880,00 621 320,00 

7 

Wydział 
Ekonomiczno-
Informatyczny 
w Wilnie 0,00 37 590,00 68 470,00 81 720,00 97 800,00 77 680,00 

8 Wydział Fizyki 
590 670,00 506 820,00 430 800,00 475 930,00 475 930,00 479 330,00 

9 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 201 530,00 70 050,00 338 530,00 340 110,00 362 680,00 312 710,00 

10 OGÓŁEM: 2 877 560,00 3 552 400,00 4 062 680,00 4 638 890,00 4 658 190,00 4 381 240,00 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 

 
● Dotacje podmiotowe łącznie na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu w 

Białymstoku w latach 2013 – 2018 przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
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Rys. I.1.2.5. Dotacje podmiotowe łącznie na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu w 

Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 

 
● Cele przeznaczenia wyżej wyszczególnionych dotacji podmiotowych na utrzymanie 

potencjału badawczego Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2013 – 2018 zestawiono 
w tabeli poniżej. 

 
 

Tabela. I.1.2.6.  Cele przeznaczenia dotacji podmiotowych na utrzymanie potencjału  
badawczego w latach 2013 – 2018 

Lp. Jednostka Cel przeznaczenia  

1 
Wydział Historyczno-
Socjologiczny 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin historia, socjologia, archeologia. 

2 
Wydział Pedagogiki i 
Psychologii 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin pedagogika i psychologia 

3 
Wydział Ekonomii i 
Zarządzania 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin ekonomia, finanse i nauki o 
zarządzaniu 

4 Wydział Prawa 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin prawo, nauki o administracji (w 
zakresie prawa administracyjnego) i nauki o polityce 

5 
Wydział Biologiczno-
Chemiczny 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin chemia, biologia, biologia i 
ekologia, geografia, ekologia, ochrona środowiska i biofizyka 

6 Wydział Filologiczny 
finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, filozofia i kulturoznawstwo  

2 877 560,00

3 552 400,00

4 062 680,00

4 638 890,00 4 658 190,00
4 381 240,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r

Dotacja przedmiotowa łącznie [ zł ]
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7 
Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny w 
Wilnie 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin ekonomia, nauki o zarządzaniu, 
informatyka, nauki o polityce 

8 Wydział Fizyki 
finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin fizyka, astronomia 

9 
Wydział Matematyki i 
Informatyki 

finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem potencjału 
badawczego w ramach dyscyplin matematyka, informatyka, 
mechanika, fizyka 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 

 
● W poniższej tabeli przedstawione zostały dotacje celowe przeznaczone na 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadaniami z nimi związanymi, służącym rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach poszczególnych 
dyscyplin w latach 2013 – 2018.  

 
Tabela I.1.2.7.  Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z badaniami 

naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz zadaniami z nimi związanymi, służącym rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach poszczególnych dyscyplin w 

Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 

Jednostka 
Dotacja 

celowa w 
2013 roku 

Dotacja 
celowa w 

2014 roku 

Dotacja 
celowa w 

2015 roku 

Dotacja 
celowa w 

2016 roku 

Dotacja 
celowa w 

2017 roku 

Dotacja 
celowa w 

2018 roku 

Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 67 270,00 105 190,00 61 230,00 69 490,00 73 800,00 83 800,00 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 32 370,00 21 410,00 12 170,00 31 980,00 29 000,00 23 300,00 

Wydział Ekonomii 
i Zarządzania 74 040,00 65 740,00 31 390,00 29 320,00 38 200,00 27 500,00 

Wydział Prawa 
107 750,00 121 220,00 155 710,00 124 380,00 136 900,00 172 300,00 

Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 73 410,00 97 930,00 111 620,00 184 670,00 223 500,00 135 200,00 

Wydział 
Filologiczny 49 500,00 60 300,00 53 440,00 80 630,00 80 700,00 95 500,00 
Wydział 
Ekonomiczno-
Informatyczny w 
Wilnie 0,00 0,00 3 530,00 4 440,00 4 200,00 3 000,00 

Wydział Fizyki 
14 100,00 12 520,00 25 200,00 9 520,00 11 800,00 23 400,00 

Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 22 640,00 5 610,00 4 590,00 13 550,00 13 900,00 7 000,00 

OGÓŁEM: 441 080,00 489 920,00 458 880,00 547 980,00 612 000,00 571 000,00 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
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● Dotacje celowe łącznie na utrzymanie potencjału badawczego2 Uniwersytetu w 

Białymstoku w latach 2013 – 2018 przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
 

 
Rys. I.1.2.6. Dotacje celowe łącznie na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu w 

Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 

 
● Cele przeznaczenia wyżej wyszczególnionych dotacji celowych zestawiono w tabeli 

poniżej. 
 

Tabela. I.1.2.4.  Cele przeznaczenia dotacji celowych w latach 2013 – 2018 

L.p. Jednostka Cel przeznaczenia  

1 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
historia, socjologia, archeologia. 

2 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
pedagogika i psychologia 

3 
Wydział Ekonomii 
i Zarządzania 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu 

4 Wydział Prawa 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego) i nauki o 
polityce 

 
 
2 Zastosowane nazewnictwo jest zgodne z nazewnictwem stosowanym w materiałach źródłowych otrzymanych 

z Uniwersytetu w Białymstoku  
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5 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
chemia, biologia, biologia i ekologia, geografia, ekologia, ochrona środowiska i 
biofizyka 

6 
Wydział 
Filologiczny 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i kulturoznawstwo  

7 

Wydział 
Ekonomiczno-
Informatyczny w 
Wilnie 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
ekonomia, nauki o zarządzaniu, informatyka, nauki o polityce 

8 Wydział Fizyki 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin fizyka, 
astronomia 

9 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

finansowanie wydatków związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach dyscyplin 
matematyka, informatyka, mechanika, fizyka 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 

 

● W poniższej tabeli przedstawione zostały dotacje podmiotowe3 przeznaczone na 
utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w Uniwersytecie w Białymstoku w 
latach 2013 – 2018.  
 

Tabela I.1.2.7.  Dotacje podmiotowe przeznaczone na utrzymanie specjalistycznych urządzeń 
badawczych w Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 

Jednostka 
nr 

SPUB 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2013 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2014 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2015 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2016 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2017 roku 

Dotacja 
podmiotowa 
w 2018 roku 

Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

SPUB-
004 134 800,00 148 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 136 400,00 
SPUB-
017 0,00 0,00 0,00 143 600,00 143 600,00 271 700,00 

Wydział 
Fizyki 

SPUB-
062 0,00 0,00 115 000,00 244 000,00 244 000,00 244 000,00 

OGÓŁEM:   134 800,00 148 000,00 235 000,00 507 600,00 507 600,00 652 100,00 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 

 
● Dotacje podmiotowe łącznie przeznaczone na utrzymanie specjalistycznych urządzeń 

badawczych Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2013 – 2018 przedstawiono 
graficznie na rysunku poniżej.  

 
 
3 Zastosowane nazewnictwo jest zgodne z nazewnictwem stosowanym w materiałach źródłowych otrzymanych 

z Uniwersytetu w Białymstoku 
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Rys. I.1.2.8. Dotacje podmiotowe łącznie na utrzymanie specjalistycznych urządzeń badawczych 

Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 
 

● Cele przeznaczenia wyżej wyszczególnionych dotacji podmiotowych przeznaczonych 
na utrzymanie specjalistycznych urządzeń badawczych Uniwersytetu w Białymstoku 
zestawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela I.1.2.6.  Cele przeznaczenia dotacji podmiotowych przeznaczonych na utrzymanie 

specjalistycznych urządzeń badawczych w Uniwersytecie w Białymstoku w latach  
2013 – 2018 

Jednostka nr SPUB Cel przeznaczenia  

Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

SPUB-004 

lata 2013-2015, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. 
Laboratorium badań molekularnych bakterii owadobójczych o 
potencjalnym zastosowaniu w produkcji biologicznych 
bioinsektycydów, lata 2016-2018 utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego pn. Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej 

SPUB-017 
utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. Centrum 
Syntezy i Analizy BioNanoTechno 

Wydział Fizyki SPUB-062 
utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. Laboratorium 
Femtosekundowych czasowo-przestrzennych badań 
optomanonicznych 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
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Politechnika Białostocka 
 
● Dotacje podmiotowe i celowe, subwencję badawczą oraz inne środki finansowe4 

uzyskane przez Politechnikę Białostocką w latach 2013 – 2018 przedstawiono w tabeli 
poniżej.  

 
 

Tabela I.1.2.7.  Dotacje podmiotowe i celowe, subwencja badawcza oraz inne uzyskane  
środki finansowe 

Rodzaj badań 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Projekty 
badawcze NCN 

2 206 254 1 785 324 1 792 202 2 018 538 2 273 237 2 318 797 

Projekty 
badawcze 
NCBR 

332 590 332 590 623 290 1 038 890 392 000 428 625 

Projekty i 
programy 
MNiSW  

0 0 13 200 114 400 86 630 262 772 

Potencjał na 
utrzymanie 
potencjału 
badawczego/ 
Subwencja 
badawcza 

2 581 510 3 338 040 3 969 170 4 670 960 4 965 580 4 802 670 

Młodzi 
badacze 

350 150 350 130 390 160 460 470 467 700 523 800 

SPUB 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
Prace na 
zamówienie 
podmiotów 
zewnętrznych 

450 733 658 110 802 691 602 115 568 258 670 396 

RAZEM: 7 021 237 7 564 194 8 690 713 10 005 373 9 853 405 10 107 060 
Źródło: Politechnika Białostocka 

 
● Łączną wartość dotacji podmiotowej i celowej, subwencji badawczej oraz innych 

środków finansowych uzyskanych przez Politechnikę Białostocką w latach 2013 – 2018 
przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  

 

 
 
4 Zastosowane nazewnictwo jest zgodne z nazewnictwem stosowanym w materiałach źródłowych otrzymanych 

z Politechniki Białostockiej 
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Rys. I.1.2.9. Łączna wartość dotacji podmiotowej i celowej, subwencji badawczej oraz innych środków 
finansowych uzyskanych przez Politechnikę Białostocką w latach 2013 – 2018 [zł]  

 
 

Analiza porównawcza środków finansowych przyznawanych z budżetu państwa w 
postaci dotacji na działalność dydaktyczną  
 
• Poniżej dokonano porównania wybranych danych związanych z dotacjami 

otrzymanymi z budżetu państwa przez obydwie Uczelnie w latach 2013 – 2018 na 
działalność dydaktyczną. 

 
Uniwersytet w Białymstoku  
 
• W tabeli poniżej – na podstawie danych ze sprawozdań Rektora UwB z wykonania 

planów rzeczowo-finansowych za poszczególne lata obrachunkowe – zestawiono 
wybrane przychody operacyjne, w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa przez 
Uniwersytet w Białymstoku w latach 2013 – 2018. 

 

Tabela I.1.2.8. Wybrane przychody operacyjne z działalności dydaktycznej  
Uniwersytetu w Białymstoku 

 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego  
za poszczególne lata obrachunkowe [tys. zł] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Przychody ogółem z 
działalności 
dydaktycznej 

111451,6 118634,4 124756 117837,9 117697,7 118216,0 

Dotacje z budżetu 
państwa 

79829,9 89956,7 97166,3 97107,3 95023,0 96890,8 

7 021 237
7 564 194

8 690 713
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- w tym dotacja 
podstawowa  

78188,2 88184,5 96151,6 95934,9 93660,8 95243,1 

Opłaty za świadczone 
usług edukacyjnych 

20017,2 19300,0 16302,1 14071,3 14172,7 12752,0 

- w tym na studiach 
niestacjonarnych 

15975,0 15418,8 12821,6 10686,9 9960,4 8920,0 

Pozostałe 11578,1 9377,7 11287,6 6597,7 8902,0 8575,2 
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku  

 

 
Politechnika Białostocka 
 
• W tabeli poniżej – na podstawie danych ze sprawozdań Rektora PB z wykonania planów 

rzeczowo-finansowych za poszczególne lata obrachunkowe – zestawiono wybrane 
przychody operacyjne, w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa przez Uniwersytet 
w Białymstoku w latach 2013 – 2018. 

 
Tabela I.1.2.9.  Wybrane przychody operacyjne z działalności dydaktycznej Politechniki Białostockiej  

 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego  
za poszczególne lata obrachunkowe [tys. zł] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Przychody ogółem z 
działalności 
dydaktycznej 

121470,7 127161,4 134062,5 133156,2 131889,1 136468,8 

Dotacje z budżetu 
państwa 

91093,7 100909,6 110404,0 109887,5 107536,9 104468,4 

- w tym dotacja 
podstawowa  

80984,6 100279,0 109783,7 109281,0 106654,5 103885,9 

Opłaty za świadczone 
usług edukacyjnych 

12631,9 11063,5 10614,4 10712,4 10481,4 11739,5 

- w tym na studiach 
niestacjonarnych 

10474,5 9133,1 9840,5 8963,0 6532,1 6903,1 

Pozostałe 17733,1 15176,3 13032,1 12434,4 13445,0 19472,5 
Źródło: Politechnika Białostocka  

 
• Porównanie przychodów z działalności dydaktycznej – w tym wielkości dotacji z 

budżetu państwa – dla obydwu Uczelni przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
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Rys. I.1.2.10. Porównanie dotacji dydaktycznej dla obydwu Uczelni [tys. zł] 

 

 
Analiza porównawcza środków finansowych przyznawanych z budżetu państwa w 
postaci dotacji na działalność badawczą 
 
• Poniżej dokonano porównania wybranych danych związanych z dotacjami 

otrzymanymi z budżetu państwa przez obydwie Uczelnie w latach 2013 – 2018 na 
działalność badawczą. 

 
Uniwersytet w Białymstoku  
 
• W tabeli poniżej – na podstawie danych ze sprawozdań Rektora UwB z wykonania 

planów rzeczowo-finansowych za poszczególne lata obrachunkowe – zestawiono 
wybrane przychody operacyjne, w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa przez 
Uniwersytet w Białymstoku w latach 2013 – 2018 na działalność badawczą. 

 
Tabela I.1.2.10. Wybrane przychody operacyjne z działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku 

 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego  
za poszczególne lata obrachunkowe [tys. zł] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Przychody ogółem z działalności 
badawczej: 

9145,2 10386,2 11303,6 10102,6 11252,1 15047,2 

- dotacja na finansowanie działalności 
statutowej 

3514,0 3473,6 5405,8 4898,4 5894,2 7751,8 

- środki na realizację projektów 
finansowanych przez NCBR 

1257,1 1796,5 556,9 359,5 41,2 3,3 

- środki na realizację projektów 
finansowanych przez NCN 

3144,8 3375 3782,8 3340,5 3814,8 4973 
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- środki na finansowanie współpracy 
naukowej z zagranicą  

87,5 245,4 173,3 95,2 107,5 47,1 

- środki na realizację programów lub 
przedsięwzięć ustanowionych przez 
ministra właściwego do spraw nauki 

787,6 1224 1105,9 1409,0 1336,3 1917,7 

- pozostałe 204,8 202,1 239,7 0,0 40,5 217,1 

Pozostałe przychody 18416,2 74761,1 23450,7 19460,1 12487,8 16713,9 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku  

 

 
Politechnika Białostocka 
 
• W tabeli poniżej – na podstawie danych ze sprawozdań Rektora PB z wykonania planów 

rzeczowo-finansowych za poszczególne lata obrachunkowe – zestawiono wybrane 
przychody operacyjne, w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa przez Uniwersytet 
w Białymstoku w latach 2013 – 2018 na działalność badawczą. 

 

Tabela I.1.2.11. Wybrane przychody operacyjne z działalności badawczej  
Politechniki Białostockiej [tys. zł] 

 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego  
za poszczególne lata obrachunkowe [tys. zł] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Przychody ogółem z 
działalności badawczej: 

8770,4 9501,1 10271 11003,9 11239,4 12698,9 

- dotacja na finansowanie 
działalności statutowej 

4151,2 4775,9 5115 5877,4 6184,1 5368,6 

- środki na realizację 
projektów finansowanych 
przez NCBR 

949,7 465,9 841 818,5 458,4 551,7 

- środki na realizację 
projektów finansowanych 
przez NCN 

2180,9 2046 1870,4 2115,6 1851,4 2078,1 

- środki na finansowanie 
współpracy naukowej z 
zagranicą  

73,9 38,3 85,1 7,4 31,2 216,8 

- środki na realizację 
programów lub 
przedsięwzięć 
ustanowionych przez 
ministra właściwego do 
spraw nauki 

74,5 235,2 13,1 104,4 112,7 456 

- pozostałe 862,8 1322 1530,4 1465,8 1398,4 2732,7 

Pozostałe przychody 6834,6 9460,2 21284,2 25603,6 1398,4 18490,6 

Źródło: Politechnika Białostocka  

 
• Porównanie przychodów z działalności badawczej – w tym wielkości dotacji z budżetu 

państwa – dla obydwu Uczelni przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
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Rys. I.1.2.11. Porównanie przychodów z działalności badawczej dla obydwu Uczelni [tys. zł] 

 
 
• Porównanie przychodów ze środków na realizację projektów finansowanych przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla obydwu Uczelni przedstawiono 
graficznie na rysunku poniżej.  

 
 

Rys. I.1.2.12 Porównanie przychodów ze środków na realizację projektów finansowanych  
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [tys. zł] 
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• Porównanie przychodów ze środków na realizację projektów finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) dla obydwu Uczelni przedstawiono graficznie na 
rysunku poniżej.  
 

 
 

Rys. I.1.2.13. Porównanie przychodów ze środków na realizację projektów finansowanych  
przez Narodowe Centrum Nauki [tys. zł] 

 
• Porównanie przychodów ze środków na finansowanie współpracy naukowej z 

zagranicą dla obydwu Uczelni przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.  
 

 
 

Rys. I.1.2.14. Porównanie przychodów ze środków na finansowanie współpracy naukowej  
z zagranicą [tys. zł] 
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• Porównanie przychodów ze środków na realizację programów lub przedsięwzięć 

ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki dla obydwu Uczelni 
przedstawiono graficznie na rysunku poniżej. 

 

 
 

Rys. I.1.2.15. Porównanie przychodów ze środków na realizację programów lub przedsięwzięć 
ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki [tys. zł] 

 
Wnioski 
 
• Dokonana powyżej analiza wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa przez 

obydwie uczelnie w latach 2013 – 2018 prowadzi do następujących wniosków:  
 

o Dotacje otrzymane w analizowanym okresie z budżetu państwa przez 
Politechnikę Białostocką na działalność dydaktyczną były każdego roku większe 
aniżeli dotacje na działalność dydaktyczną otrzymane przez Uniwersytet w 
Białymstoku. Procentowo dotacja z budżetu państwa na działalność dydaktyczną 
Politechniki Białostockiej była większa od dotacji Uniwersytetu w Białymstoku i 
wahała się w przedziale od 103% w 2015 roku do 114% w 2013 roku. 
Szczegółowe dane w tym zakresie pokazano w tabeli poniżej. 

 
Tabela I.1.2.12. Dotacje z budżetu państwa na działalność dydaktyczną 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

UwB 79829,9 89956,7 97166,3 97107,3 95023 96890,8 

PB 91093,7 100909,6 110404,0 109887,5 107536,9 104468,4 

PB/UwB 
[%] 

114% 112% 103% 113% 113% 104% 
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• W celu porównania udziału procentowego przychodów obydwu Uczelni z działalności 
badawczej dokonano porównania jednego z elementów tych przychodów, a 
mianowicie wielkości dotacji na finansowanie działalności statutowej. W 
analizowanym okresie dotacja ta w porównaniu Politechniki Białostockiej i 
Uniwersytetu w Białymstoku wahała się w przedziale od 69% w 2018 roku do 137% w 
2014 roku. Wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli poniżej.  

 
Tabela I.1.2.13. Porównanie dotacji z budżetu państwa na działalność badawczą 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

PB 4151,2 4775,9 5115,0 5877,4 6184,1 5368,6 

UwB 3514,0 3473,6 5405,8 4898,4 5894,2 7751,8 

PB/UwB [%] 118% 137% 95% 120% 105% 69% 
 

 
• W analizowanym okresie przychody ze środków na realizację projektów 

finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla obydwu Uczelni 
kształtowały się odmiennie. W latach 2013 – 2014 przychody z tego źródła były w 
Uniwersytecie w Białymstoku większe aniżeli w Politechnice Białostockiej, natomiast 
w latach 2015 – 2018 sytuacja uległa odwróceniu i przychody z tego źródła były w 
Uniwersytecie mniejsze aniżeli w Politechnice Białostockiej. Szczegółowe dane 
liczbowe podano w tabelach powyżej oraz na rys. I.1.2.8. 

 
• Porównanie przychodów ze środków na realizację projektów finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) dla obydwu Uczelni w analizowanym okresie 
pokazuje, że Uniwersytet w Białymstoku generował więcej przychodów z tego tytułu 
aniżeli Politechnika Białostocka. Szczegółowe dane liczbowe podano w tabelach 
powyżej oraz na rys. I.1.2.9. 

 
• Porównanie przychodów ze środków na finansowanie współpracy naukowej z 

zagranicą dla obydwu Uczelni w analizowanym okresie pokazuje, że Uniwersytet w 
Białymstoku generował więcej przychodów z tego tytułu niż Politechnika Białostocka 
w latach 2013 – 2017, natomiast w 2018 roku sytuacja uległa odwróceniu. Szczegółowe 
dane liczbowe podano w tabelach powyżej oraz na rys. I.1.2.10. 

 
• Porównanie przychodów ze środków na realizację programów lub przedsięwzięć 

ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki dla obydwu Uczelni w 
analizowanym okresie pokazuje, że Uniwersytet w Białymstoku generował 
zdecydowanie więcej przychodów z tego tytułu niż Politechnika Białostocka w latach 
2013 – 2018. Szczegółowe dane liczbowe podano w tabelach powyżej oraz na rys. 
I.1.2.11. 

 
• Przeprowadzona analiza potencjału naukowego, kadry oraz składnika studenckiego 

subwencji w poszczególnych dyscyplinach uprawianych na PB i UwB oraz kierunkach 
kształcenia prowadzi do wniosku, iż zmiana sposobu ustalania subwencji nie powinna 
mieć istotnego wpływu, w skali globalnej na jej poziom dla obu Uczelni. Oceniając każdą 
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uczelnię z osobna bardziej prawdopodobny jest dla Uniwersytetu scenariusz 
umiarkowany tzn. przewidywana subwencja będzie o ok. 1% wyższa niż obecnie lub 
nieznacznie niższa tzn. o około 1%. Natomiast w przypadku Politechniki przewidywana 
subwencja może być na dotychczasowym poziomie lub nieco wyższym; zwiększenie 
subwencji w opinii Wykonawcy może kształtować się na poziomie sięgającym 2%.  
Konsolidacja obu Uczelni w opinii Wykonawcy może wywrzeć pozytywny wpływ na 
poziom otrzymanej przez połączoną uczelnię subwencji. Efekt synergii jest związany z 
możliwymi “przepływami kadrowymi” w obszarach niektórych dyscyplin naukowych, 
które mogą skutkować uzyskaniem wyższej kategorii naukowej wybranych dyscyplin 
co w konsekwencji doprowadzi do nieco wyższej subwencji. W opinii Wykonawcy 
wzrost może sięgać 3% w stosunku do połączonych subwencji. W wariancie 
pesymistycznym otrzymana subwencja będzie taka sama jak wynika z sumy obu 
subwencji. 

 
 
Sekcja I.1.3 
Analiza wpływów z dydaktyki odpłatnej (studia niestacjonarne, studia podyplomowe i inne). 
 
I.1.3. Analiza wpływów z dydaktyki odpłatnej  
 
• W analizowanym okresie 2013 – 2018 uczelnie publiczne mogły pobierać opłaty za 

kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich, za powtarzanie określonych zajęć na 
studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu 
niezadowalających wyników w nauce, za prowadzenie studiów w językach obcych, itp. 
Wysokość tych opłat ustalał rektor uczelni publicznej, przy czym opłaty te nie mogły 
przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i 
prowadzenia w danej uczelni wskazanych studiów. Miały one zatem być non-profit.  

 
• Porównanie przychodów Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej w 

analizowanym okresie 2013 – 2018 z działalności dydaktycznej, w tym na studiach 
niestacjonarnych, przedstawiono w tabelach I.1.2.8. (UwB) i I.1.2.9 (PB) powyżej. W 
tabeli poniżej natomiast zestawiono łączne przychody w tys. złotych obydwu Uczelni z 
tytułu pobranych opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych 
w latach 2013 – 2018. 

 
Tabela I.1.3.1. Porównanie przychodów z tytułu opłat za studia niestacjonarne [tys. zł] 

 2013 r.  2014 r.  2015 r.  2016 r.  2017 r.  2018 r.  
[tys. zł]  

PB  4151,2  4775,9  5115,0  5877,4  6184,1  5368,6  
UwB  3514,0  3473,6  5405,8  4898.4  5894,2  7751,8  

PB/UwB 
[%] 

118%  137%  95%  120% 105%  69% 

Źródło: Sprawozdania Rektorów z działalności obydwu Uczelni 
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• Porównanie przychodów obydwu Uczelni z tytułu pobranych opłat za świadczone 
usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w latach 2013 – 2018 przedstawiono 
graficznie na rysunku poniżej. 
 

 
 

Rys. I.1.3.1. Porównanie przychodów z tytułu pobranych opłat za świadczone usługi edukacyjne na 
studiach niestacjonarnych w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 

 
• W podsumowaniu należy stwierdzić, że w analizowanym okresie przychody z tytułu pobranych 

opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych były każdego roku wyższe 
na Uniwersytecie w Białymstoku aniżeli w Politechnice Białostockiej o wartości procentowe 

wahające się w przedziale od 119,2% w 2016 roku do 168,8% w 2014 roku. Szczegółowe 
wyniki tej analizy przedstawiono poniżej.   
 

 
Tabela I.1.3.2  Przychody UwB z tytułu pobranych opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach 

niestacjonarnych (100% = analogiczne przychody PB) 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
UwB/PB [%] 152,5% 168,8% 130,3% 119,2% 152,5% 129,2% 

 
• W analizowanym okresie wielkość łącznych przychodów z tytułu pobieranych opłat 

za świadczone usługi edukacyjne zmniejszała się w liczbach bezwzględnych rok do 
roku na obydwu Uczelniach. 

  



   
 

48 
 

 

 
Sekcja I.1.4 
Analiza przychodów pozadydaktycznych. 
 
 
Wprowadzenie 
 
• Podstawowym źródłem przychodów szkół wyższych w Polsce jest działalność 

dydaktyczna, w ramach której można zidentyfikować dwa główne, dodatnie strumienie 
przepływów pieniężnych, tj. dotację z budżetu państwa i opłaty za zajęcia dydaktyczne. 
W dużej części uczelni otrzymywana dotacja nie wystarczała jednak na pokrycie całości 
kosztów prowadzenia zajęć. Powstający niedobór środków był wówczas finansowany 
przez uczelnie z tzw. przychodów własnych. Osiągane przez uczelnie przychody własne 
były również wykorzystywane do finansowania wydatków, które nie mogły być 
pokrywane z otrzymanej dotacji. 

 
• Celem pozyskania dodatkowych źródeł finansowania uczelnie publiczne starają się o 

uzyskanie dodatkowych środków, zarówno krajowych (rządowych) jak również tzw. 
unijnych. Dodatkowe środki unijne pozyskiwane są zarówno na rozbudowę posiadanej 
infrastruktury (m.in. budowa nowych i remonty istniejących budynków oraz zakupy 
wyposażenia) oraz na prowadzenie zajęć dla studentów (m.in. organizacja studiów 
podyplomowych oraz kursów). 

 
• Wśród dodatkowych dochodów szkół wyższych w Polsce – poza dotacjami z budżetu 

państwa i/lub innych podmiotów zewnętrznych – można wymienić m.in.: 
 
o Przychody z działalność gospodarczej wyodrębnionej, 
o Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, 
o Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, 
o Inne przychody operacyjne, w tym m.in. równowartość rocznych odpisów 

amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
sfinansowanych z dotacji celowych a także otrzymanych nieodpłatnie z innych 
źródeł. 

 
• Poniżej przedstawiona jest analiza danych przekazanych przez Zamawiającego. 
 
Uniwersytet w Białymstoku 
 
• W tabeli poniżej zestawiono przychody w tys. złotych Uniwersytetu w Białymstoku z 

tytułu wyszczególnionych źródeł przychodów poza-dydaktycznych w latach 2013 – 
2018. Cytowane dane pochodzą ze sprawozdań Rektora UwB z wykonania planów 
rzeczowo-finansowych Uczelni za poszczególne lata obrachunkowe. 
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Tabela I.1.4.1.  Przychody z tytułu źródeł poza-dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku  
w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Przychody ogółem z działalności 
gospodarczej wyodrębnionej 0 0 0 0 0 0 
Koszty wytworzenia świadczeń na 
potrzeby własne jednostki 294,7 196,6 149,1 159,2 135,8 154,6 
Pozostałe przychody:  16416,2 74761,1 23478,8 19460,1 12487,8 16713,9 
- przychody ze sprzedaży towarów i usług  28,9 31,7 28,1 28,0 7,4 9,0 
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:  16387,3 74729,6 23450,7 19432,1 12480,4 16704,9 
 - zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych  0 0 9146,5 1706,3 29,1 3758,2 
 - inne pozostałe przychody operacyjne 16387,3 74729,6 14304,2 17725,8 12451,3 12946,7 

Źródło: Sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
• Przychody z tytułu źródeł poza-dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku w latach 

2013 – 2018 przedstawiono graficznie na rysunku poniżej. 
 

 
Rys. I.1.4.1. Przychody Uniwersytetu w Białymstoku z tytułu źródeł poza-dydaktycznych  

w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 
 
 

Politechnika Białostocka 
 
• W tabeli poniżej zestawiono przychody w tys. złotych Politechniki Białostockiej z tytułu 

wyszczególnionych źródeł przychodów poza-dydaktycznych w latach 2013 – 2018. 
Cytowane dane pochodzą ze sprawozdań Rektora PB z wykonania planów rzeczowo-
finansowych Uczelni za poszczególne lata obrachunkowe. Należy nadmienić, iż PB nie 
prowadzi działalności gospodarczej wyodrębnionej 
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Tabela I.1.4.2.  Przychody z tytułu źródeł poza-dydaktycznych Politechniki Białostockiej  
w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Przychody ogółem z 
działalności gospodarczej 
wyodrębnionej 

0 0 0 0 0 0 

Koszty wytworzenia 
świadczeń na potrzeby własne 
jednostki 

1131,7 1292,5 1594,4 1035,8 1094,0 1337,9 

Pozostałe przychody:  6829,3 9460,2 21284,2 25603,6 21798,5 18497,6 
- przychody ze sprzedaży 
towarów i usług  

5,3 20,7 8,8 3,9 8,9 7,0 

- pozostałe przychody 
operacyjne, z tego:  

6829,3 9439,5 21275,4 25599,7 21790,0 18490,6 

 - zysk z tytułu rozchodu 
niefinansowych aktywów 
trwałych  

71,9 17,6 1045,7 2000,8 26,4 43,1 

 - inne pozostałe przychody 
operacyjne 

6757,4 9421,9 20229,7 23598,9 21763,6 18447,5 

Źródło: Sprawozdania Rektora Politechniki Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
 
 
• Przychody z tytułu źródeł poza-dydaktycznych Politechniki Białostockiej w latach 2013 

– 2018 przedstawiono graficznie na rysunku ponizej. 
 

 
 

Rys. I.1.4.2. Przychody Politechniki Białostockiej z tytułu źródeł poza-dydaktycznych  
w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 
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• W tabeli poniżej pokazano udostępnione przez Politechnikę Białostocką dane 
dotyczące przychodów w złotych z tytułu prac zrealizowanych przez tę Uczelnię w 
latach 2013 – 2018 na zamówienie podmiotów zewnętrznych (działalność poza-
dydaktyczna).  

 
Tabela I.1.4.3.  Zestawienie finansowe prac realizowanych na zamówienie  

podmiotów zewnętrznych [zł] 

Jednostka 
organizacyjna 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Wydział 
Architektury 

0 48 804 0 0 0 60 976 

Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

32 345 170 460 58 454 182 504 174 735 20 601 

Wydział 
Elektryczny 

54 766 33 456 90 600 2 654 13 600 470 569 

Instytut / 
Wydział 
Informatyki 

32 940 135 000 8 964 14 698 2 450 30 000 

Wydział 
Mechaniczny 

302 491 198 272 500 327 352 733 223 445 85 400 

Wydział 
Zarządzania  

28 191 68 053 144 346 32 266 154 028 2 850 

Zamiejscowy 
Wydział Leśny 
w Hajnówce 

0 4 065 0  17 260 0 0 

RAZEM 450 733 658 110 802 691 602 115 568 258 670 396 

Źródło: Politechnika Białostocka 

 
• Graficzne przedstawienie przychodów z tytułu prac realizowanych przez Politechnikę 

Białostocką na zamówienie podmiotów zewnętrznych przedstawiono na rysunku 
poniżej.  
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Rys. I.1.4.3. Przychody (wpływy) z tytułu prac realizowanych przez Politechnikę Białostocką na 

zamówienie podmiotów zewnętrznych w latach 2013 – 2018 [zł] 
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o Procentową proporcję przychodów z wymienionych powyżej źródeł poza-

dydaktycznych między Uniwersytetem w Białymstoku a Politechniką Białostocką 
przedstawiono w tabeli poniżej.  

 
Tabela I.1.4.4  Porównanie przychodów ze źródeł poza-dydaktycznych 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

Uniwersytet (UwB)  33098,2 149687,3 47078,6 39051,4 25104,0 33573,4 
Politechnika (PB) 14795,6 20192,2 44154,0 52239,1 44682,5 38326,1 

UwB/PB [%] 223,7% 741,3% 106,6% 74,8% 56,2% 87,6% 

 
 
Sekcja I.1.5 
Analiza wartości realizowanych grantów (w tym środki pozostające w dyspozycji Uczelni). 
 
 

• Na wstępie należy określić, co rozumiemy pod pojęciem „grantów”.  W potocznym 

rozumieniu tego słowa „granty” to wsparcie finansowe (np. dofinansowanie) lub 
pozafinansowe (pomoc innego rodzaju) mające za zadanie realizację określonego celu 

(najczęściej naukowego, artystycznego, edukacyjnego lub społecznego), przyznawane 
w drodze konkursu, głosowania lub na mocy decyzji przez poszczególne państwa, ich 

organy (np. rządy, samorządy lub ich agencje), organizacje międzynarodowe (np. 
UNESCO, Unia Europejska), inne organizacje międzynarodowe, związki wyznaniowe, 

rozmaite fundacje, stowarzyszenia, etc.  

 

• Wiele podmiotów w Polsce (np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja 

Europejska, Fundacja Batorego, etc.) posiada złożone systemy konkursowe 

przyznawania różnego rodzaju grantów. Aby otrzymać grant, należy zazwyczaj 
wcześniej wypełnić odpowiedni wniosek dotyczący oferowanego grantu wraz z 

uzasadnieniem oraz dołączyć do niego inne wymagane dokumenty. Wnioski są 
następnie oceniane według szczegółowych kryteriów. W przypadku otrzymania 

pozytywnej oceny wniosku i przyznaniu grantu, jego realizacja jest szczegółowo 
uregulowana w umowie organizatora grantu z jego beneficjentem.   

 

• Według słownika angielsko-polskiego słowo „grant” (rzeczownik) oznacza m.in. 

dotację.   
 
Dotacje dydaktyczne 
 
Uniwersytet w Białymstoku  

  

• W związku z powyższym do poniższej analizy wykorzystano dane udostępnione w 
Sprawozdaniach Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-
finansowych za lata 2013 – 2018. 



   
 

54 
 

  
• W tabeli poniżej przedstawiono analizę wyników na działalności dydaktycznej 

Uniwersytetu w Białymstoku odnotowanych w latach 2013 – 2018.  
  
• W tabeli umieszczono wielkość przychodów z działalności dydaktycznej 

sfinansowanych z budżetu państwa w postaci dotacji i porównano je z poniesionymi 
przez Uniwersytet w Białymstoku kosztami działalności dydaktycznej związanymi z 
realizacją studiów stacjonarnych, w efekcie czego otrzymano wynik na działalności 
dydaktycznej w ramach studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji. Analizowane 
dane zaznaczono w tabeli “tłustym” drukiem.  

 
Tabela I.1.5.1.  Wyniki na działalności dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku  

w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
 [tys. zł] 
PRZYCHODY 
Przychody ogółem z działalności 
dydaktycznej 

111451,6 118634,4 124756,0 117837. 117697,7 118216,0 

- dotacje z budżetu państwa 79829,9 89956,7 97166,3 97107,3 95023,0 96890,8 
 - w tym dotacja podstawowa  78188,2 88184,5 96151,6 95934,9 93660,8 95243,1 
KOSZTY 
Koszty działalności dydaktycznej 
finansowane z dotacji z budżetu 
państwa 

79829,9 89956,7 97166,3 97107,3 95023,0 96890,8 

Koszty działalności dydaktycznej 
finansowane z przychodów własnych 

44726,9 33130,4 41908,8 95934,9. 37328,0 36985,2 

Koszty działalności dydaktycznej 
ogółem, w tym:  

124556,8 123087,1 139075,1 b.d. 132351,0 133876,0 

- na studiach stacjonarnych 100100,9 104144,6 121290,9 b.d. 120191,1 124930,7 
- na studiach niestacjonarnych  16291,00 15102,0 13211,1 b.d. 9980,0 8945,3 
  
Wynik na działalności 
dydaktycznej 

- 20271,0 - 14187,9 - 24124,6 b.d. - 25168,1 - 28039,9 

 Źródło: Sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-finansowych  
  

• Przeprowadzona analiza pokazała, że w analizowanym okresie 2013 – 2018 przychód 
w postaci dotacji z budżetu państwa nie pokrywał w całości kosztów działalności 
dydaktycznej realizowanej na studiach stacjonarnych, które co do zasady powinny być 
finansowane przez budżet państwa. Ujemny wynik finansowy na tej działalność wahał 
się w granicach od kwoty -14 187,9 tys. zł w 2014 roku do kwoty -28 039,9 tys. zł w 
2018 roku.  

  

Politechnika Białostocka  
  
• W analizie wykorzystano dane udostępnione w Sprawozdaniach Rektora Politechnik 

Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych za lata 2013 – 2018.  
  

• W tabeli poniżej przedstawiono analizę wyników na działalności dydaktycznej 
Politechnik Białostockiej odnotowanych w latach 2013 – 2018.  
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Tabela I.1.5.2.  Wyniki na działalności dydaktycznej Politechniki Białostockiej  

w latach 2013 – 2018 [tys. zł] 

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

 [tys. zł] 
PRZYCHODY 
Przychody ogółem z działalności 
dydaktycznej 

121470,7 127161,4 134062,
5 

133156,2 131889,1 136468,8 

- dotacje z budżetu państwa 91093,7 100909,6 110404,
0 

109887,5 107536,9 104468,4 

 - w tym dotacja podstawowa  80984,6 100279,0 109783,
7 

109281,0 106654,5 103885,9 

KOSZTY 
Koszty działalności dydaktycznej 
finansowane z dotacji z budżetu 
państwa 

90888,1 100909,6 110404,
0 

109887,5 107536,9 104468,4 

Koszty działalności dydaktycznej 
finansowane z przychodów własnych 

36018,5 32524,4 36105,2 42480,6 37072,9 42034,6 

Koszty działalności dydaktycznej 
ogółem, w tym:  

126906,6 133434,0 146509,
2 

152368,1 144609,8 146503,0 

- na studiach stacjonarnych 94911,7 98452,1 102292,
0 

104271,1 99501,6 104730,8 

- na studiach niestacjonarnych  8693,3 8473,7 16665,1 13267,7 12871,0 14556,1 
        
Wynik na działalności 
dydaktycznej 

- 4023,6 2457,5 8112,0 5616,4 8035,3 - 262,4 

Źródło: Sprawozdania Rektora Politechniki Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych 
 

• Przeprowadzona analiza pokazała, że w przedmiotowym okresie 2013 – 2018 
przychód w postaci dotacji z budżetu państwa nie pokrywał w całości kosztów 
działalności dydaktycznej realizowanej na studiach stacjonarnych w 2013 roku i w 
2018 roku. Ujemny wynik finansowy na tej działalność wynosił -4 023,6 tys. zł w 2013 
roku i -262,4 tys. zł w 2018 roku. Natomiast w pozostałych latach analizowanego 
okresu wynik na działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 
był dodatni i wynosił 2 457,5 tys. zł w 2014 roku, 8 112,0 tys. zł w 2015 roku, 5 615,4 
tys. zł w 2016 roku i 8 035,3 tys. zł w 2017 roku. 

 

Zestawienie projektów naukowych realizowanych na podstawie przyznanych grantów  
 

Uniwersytet w Białymstoku 
  

• Uniwersytet w Białymstoku udostępnił Wykonawcy niniejszego Raportu szczegółowe 
dane, które – w zależności od rodzaju otrzymanych i realizowanych grantów na 
projekty naukowe – przedstawiono w tabelach poniżej. 

  
Politechnika Białostocka 

  

• Politechnika Białostocka udostępniła dane związane z treścią niniejszej Sekcji, które – 
w zależności od rodzaju otrzymanych i realizowanych grantów na projekty naukowe – 
przedstawiono w tabelach poniżej. 
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• Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i realizowane 

w latach 2013 – 2019 przedstawiono poniżej w Tabeli I.1.5.3.  
  
• Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 

przedstawiono poniżej w Tabeli I.1.5.4. 
  
• Programy i projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(MNiSW) przedstawiono poniżej w Tabeli I.1.5.5. 
  
• Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – III etap, 

finansowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
przedstawiono poniżej w Tabeli I.1.5.6. 

  
• Inne projekty naukowe finansowane z różnych źródeł, w tym m. in. z Unii Europejskiej, 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programów Operacyjnych 
Województwa Podlaskiego i Województwa Pomorskiego, z inicjatywy wspólnotowej 
Interreg, z inicjatywy CORNET, z programu Erasmus+ oraz z innych źródeł, 
przedstawiono poniżej w Tabeli I.1.5.7. 
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Tabela I.1.5.3.  Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa 
programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

1 2012/05/N/HS4/02055 Foresight jako narzędzie 
doskonalenia zarządzania 
turystyką w regionie 

2013-01-29 2016-01-28 PRELUDIUM; 
edycja 3 

69 040 69 040 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

2 2012/07/B/ST8/04019 Nowe szkła antymonowe o 
mieszanej więźbie nisko- i 
wysoko-fononowej jako 
osnowy do konstrukcji 
włókien aktywnych 

2013-06-25 2016-06-24 OPUS; edycja 4 529 500 529 500 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

3 2012/07/B/ST6/01504 GROSHEC - W kierunku 
procesora metod zbiorów 
przybliżonych 

2013-06-26 2016-10-25 OPUS; edycja 4 388 700 388 700 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

4 2012/07/D/ST6/02454 Kodowanie obrazów i 
wielokanałowych zapisów 
EEG z użyciem adaptacyjnej 
predykcji komponentów 
polifazowych 

2013-10-01 2016-09-30 SONATA; 
edycja 4 

162 500 162 500 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

5 2013/09/B/ST8/02850 Identyfikacja struktur 
przepływu dwufazowego w 
minikanale z 
zastosowaniem metod 
nieliniowej analizy danych 

2014-02-13 2016-02-12 OPUS;  
edycja 5 

317 300 317 300 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa 
programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

6 2013/09/B/ST7/04216 Dodatnie nieliniowe 
systemy sterowania 

2014-02-17 2017-02-16 OPUS;  
edycja 5 

132 600 132 600 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

7 2013/09/N/ST6/04083 Algorytmy ewolucyjne w 
globalnej indukcji drzew 
modelowych 

2014-02-24 2017-02-23 PRELUDIUM; 
edycja 5 

84 850 84 850 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

8 2013/09/D/ST8/03987 Badanie mechanizmów 
wpływających na różnice 
we właściwościach 
luminescencyjnych szkieł i 
wytworzonych z nich 
światłowodów 
domieszkowanych 
lantanowcami 

2014-03-17 2017-03-16 SONATA; 
edycja 5 

444 960 444 960 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

9 2013/11/B/HS4/02138 Opracowanie koncepcji 
modelu systemu 
innowacyjności turystyki 
zdrowotnej 

2014-07-14 2017-01-13 OPUS;  
edycja 6 

197 330 197 330 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

10 2013/11/D/NZ9/02774 Badanie zależności między 
aktywnością 
przeciwdrobnoustrojową a 
prooksydacyjną ekstraktów 
z jabłek oraz wybranych 
roślinnych związków 
fenolowych i ich 
pochodnych 

2014-07-22 2018-07-21 SONATA; 
edycja 6 

399 700 399 700 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 
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PB 

11 2013/11/D/ST8/03428 Wybrane problemy 
termomechaniki 
materiałów o 
właściwościach zależnych 
od temperatury 

2014-08-20 2017-08-19 SONATA; 
edycja 6 

94 550 94 550 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

12 2014/13/N/ST8/03312 Badanie dynamiki 
zalewania dyszy cieczą 
podczas formowania się 
kolumny pęcherzy 

2015-01-28 2018-01-27 PRELUDIUM; 
edycja 7 

107 810 107 810 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

13 2014/13/B/NZ7/02352 Badania nad poprawą 
selektywności i aktywności 
wybranych leków i 
naturalnych związków o 
właściwościach 
przeciwnowotworowych 
pod wpływem 
kompleksowania metalami 

2015-02-04 2018-12-03 OPUS;  
edycja 7 

892 480 892 480 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

14 2014/13/B/ST7/03467 Deskryptorowe układy 
nieliniowe i liniowe 
niecałkowitych rzędów 

2015-02-04 2018-04-03 OPUS;  
edycja 7 

525 940 525 940  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 
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rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 
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zakończenia 
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programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
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realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

15 2014/13/B/HS4/03293 Zarządzanie wydajnością w 
łańcuchu dostaw (SCPM) w 
zakresie parametrów 
określoną formułą 3V. 
Implikacje dla zarządzania 
informacją 

2015-03-16 2018-03-15 OPUS;  
edycja 7 

232 520 80 340 •  Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu; Wydział 
Gospodarki 
Między-
narodowej          
•  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

16 2014/15/B/ST7/05270 Konsensus w systemach 
dynamicznych 
niecałkowitego rzędu oraz 
w systemach na skalach 
czasowych 

2015-07-14 2019-07-13 OPUS;  
edycja 8 

761 800 761 800 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

17 2015/17/N/ST8/03079 Analiza niestabilności 
wrzenia w równoległych 
minikanałach 

2016-02-04 2019-02-03 PRELUDIUM; 
edycja 9 

64 800 64 800 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

18 2015/17/B/NZ9/03581 Badania wpływu 
wybranych metali na 
zmianę właściwości 
antyoksydacyjnych 
związków naturalnych 
występujących w 
produktach żywnościowych 
pochodzenia roślinnego 

2016-02-25 2020-02-24 OPUS;  
edycja 9 

542 920 542 920 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku  

W trakcie 
realizacji 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 
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realizacji 
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Status projektu 
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PB 

19 2015/17/N/ST8/03025 Badania tarcia i zużycia 
stopów implantacyjnych i 
ceramiki korundowej w 
warunkach frettingu 

2016-03-15 2019-03-14 PRELUDIUM; 
edycja 9 

149 984 149 984 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

20 2015/19/N/HS4/02576 Model zarządzania 
technologiami w 
przedsiębiorstwie 
klastrowym 

2016-06-28 2019-06-27 PRELUDIUM; 
edycja 10 

89 600 89 600 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

21 2015/19/N/ST8/03923 Zagadnienia cieplne tarcia 
dla układów warstwa-
podłoże z uwzględnieniem 
termoczułości materiałów 

2016-07-07 2018-07-06 PRELUDIUM; 
edycja 10 

69 760 69 760 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

22 2015/19/D/ST8/00837 Modelowanie numeryczne 
nagrzewania tarciowego w 
układzie hamulcowym z 
uwzględnieniem wzajemnej 
zależności prędkości, 
temperatury i czułości 
termicznej materiałów 

2016-07-11 2019-07-10 SONATA; 
edycja 10 

188 118 188 118 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

23 2016/21/D/ST7/03453 Światłowody ko-
domieszkowane 
lantanowcami i 
nanocząstkami metali 
szlachetnych 

2017-01-19 2020-01-18 SONATA; 
edycja 11 

401 750 401 750  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

W trakcie 
realizacji 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 
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PB 

24 2016/21/B/HS4/02004 Badania komparatywne 
wspólności w płynności na 
rynkach giełdowych Europy 
Środkowo-Wschodniej 

2017-01-23 2020-10-22 OPUS;  
edycja 11 

128 880 128 880 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

25 2016/23/N/HS4/03547 Metodyka analizy 
strategicznej 
przedsiębiorstwa na 
potrzeby integracji 
produktowo-usługowej 

2017-07-11 2020-07-10 PRELUDIUM; 
edycja 12 

99 800 99 800 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

26 2016/23/N/ST8/03523 Wpływ ko-domieszkowania 
lantanowcami szkieł 
bizmutowo-germanowych 
na ich właściwości 
luminescencyjne w zakresie 
2-3 μm 

2017-07-20 2019-07-19 PRELUDIUM; 
edycja 12 

88 800 88 800 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

27 2016/23/B/NZ7/03360 Badania nad składem 
chemicznym i 
mechanizmami działania 
przeciwnowotworowego 
ekstraktów z pączków 
brzozy białej i 
wyizolowanych z nich 
substancji 

2017-08-03 2020-01-02 OPUS;  
edycja 12 

678 042 678 042 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 
(Zamiejscowy 
Wydział Leśny w 
Hajnówce) 

W trakcie 
realizacji 

28 2016/23/N/ST8/03519 Numeryczne modelowanie 
procesu zniszczenia metali 
porowatych na podstawie 
obrazów 
mikrotomograficznych 

2017-08-09 2020-08-08 PRELUDIUM; 
edycja 12 

136 220 136 220 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 
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PB 

29 2016/23/N/ST8/03526 Analizy biomechaniczne 
systemu implantacyjnego 
do bezpośredniego 
połączenia protezy z kością 

2017-08-24 2020-08-23 PRELUDIUM; 
edycja 12 

72 360 72 360 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

30 2016/23/B/ST7/03686 Dyskretne sterowanie typu 
PID zmiennych 
niecałkowitych rzędów 

2017-09-12 2020-09-11 OPUS;  
edycja 12 

728 200 355 130 •  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 
•  Politechnika 
Łódzka; Wydział 
Elektrotechniki, 
Elektroniki, 
Informatyki i 
Automatyki 

W trakcie 
realizacji 

31 2017/01/X/ST8/00595 Badania właściwości 
spektroskopowych ko-
domieszkowanych 
światłowodów 
polimerowych 

2017-10-11 2018-10-10 MINIATURA; 
edycja 1 

43 670 43 670 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

32 2017/01/X/HS4/00857 Efektywność publicznych 
słuzb zatrudniania w Polsce 
- stan rzeczywisty a 
pożądany 

2017-10-28 2018-10-27 MINIATURA; 
edycja 1 

10 292 10 292 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

33 2017/01/ST10/00961 Dynamika składników 
nawozowych w glebie 
nawożonej osadem 
pofermentacyjnym z 
biogazowni rolniczej 

2017-11-09 2018-11-08 MINIATURA; 
edycja 1 

18 700 18 700 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku  

Zakończony - 
Zrealizowany 



   
 

64 
 

L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa 
programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

34 2017/01/X/HS4/00985 Modelowanie zarządzania 
niepewnością w złożonych 
systemach za pomocą 
metodyki foresight 

2017-11-09 2018-11-08 MINIATURA; 
edycja 1 

5 754 5 754 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

35 2017/01/X/HS4/01009 Przywództwo a orientacja 
na klienta w 
przedsiębiorstwie 
innowacyjnym 

2017-11-09 2018-11-08 MINIATURA; 
edycja 1 

36 696 36 696 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

36 2017/01/X/HS4/00962 Umiędzynarodowienie i 
ewaluacja memetycznej 
metodyki zarządzania 
treścią w sieciach 
społecznościowych na 
potrzeby budowania 
wizerunku destynacji 

2017-11-09 2018-11-08 MINIATURA; 
edycja 1 

16 390 16 390 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

37 2017/01/X/ST7/01092 Badania kumulacji 
uszkodzeń zmęczeniowych 
w warunkach obciążeń 
niskocyklowych w tym w 
podwyższonej 
temperaturze 

2017-11-23 2018-11-22 MINIATURA; 
edycja 1 

50 000 50 000 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

38 2017/01/X/ST7/01118 Nowa koncepcja 
modułowego 
bezzałogowego statku 
powietrznego 

2017-11-23 2018-11-22 MINIATURA; 
edycja 1 

47 707 47 707 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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39 2017/01/X/ST8/01221 Badania wymiany ciepła w 
inżektorze dwufazowym 

2017-12-13 2018-12-12 MINIATURA; 
edycja 1 

41 250 41 250 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

40 2017/01/X/ST8/01266 Ciągliwe pękanie 
elementów z karbami w 
złożonym stanie obciążeń 
nieproporcjonalnych 

2017-12-13 2018-12-12 MINIATURA; 
edycja 1 

49 500 49 500 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

41 2017/01/X/ST8/01479 Badanie zależności 
optymalnych parametrów 
kształtu palców chwytaków 
od parametrów i 
ograniczeń narzuconych 
przez zadanie chwytania 

2017-12-23 2018-12-22 MINIATURA; 
edycja 1 

22 000 22 000 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

42 2017/01/ST1/01251 Eksperymentalne badania 
procesu dynamicznej 
stabilizacji wahadła z 
zastosowaniem sterowania 
w pętli sprzężenia 
zwrotnego 

2018-01-04 2019-01-03 MINIATURA; 
edycja 1 

16 940 16 940 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

43 2017/25/N/HS4/02051 Relacyjny model systemu 
kształtowania jakości usług 
kurierskich w branży e-
commerce 

2018-01-12 2021-01-11 PRELUDIUM; 
edycja 13 

93 800 93 800 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

44 2017/25/N/ST8/02444 Badania wymiany ciepła i 
oporów przepływu w 
upakowanym złożu warzyw 
i owoców 

2018-01-19 2020-07-18 PRELUDIUM; 
edycja 13 

96 160 96 160 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 
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45 2017/25/B/ST7/01471 Dodatnie nieliniowe układy 
sterowania na skalach 
czasowych 

2018-01-19 2021-01-18 OPUS;  
edycja 13 

156 000 156 000 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

46 2017/25/N/ST8/02270 Wpływ modyfikacji 
warstwy powierzchniowej 
biomateriałów 
metalicznych na ich 
właściwości eksploatacyjne 

2018-01-19 2021-01-18 PRELUDIUM; 
edycja 13 

125 336 125 336 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

47 2017/25/N/ST6/01849 Metody segmentacji 
obrazów integrujące 
analizę tekstur i modele 
deformowalne 

2018-01-30 2021-01-29 PRELUDIUM; 
edycja 13 

150 200 150 200 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

48 2017/01/X/HS4/02042 Metody analizy i oceny 
modeli biznesu 
przedsiębiorstw 

2018-02-10 2019-02-09 MINIATURA; 
edycja 1 

8 100 8 100 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

49 2017/25/B/ST8/02530 Wpływ ko-domieszkowania 
pierwiastkami ziem 
rzadkich na właściwości 
spektroskopowe szkieł 
fluoroindowych 

2018-02-26 2021-02-25 OPUS;  
edycja 13 

1 250 780 259 840 •  Akademia 
Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława 
Staszica w 
Krakowie; 
Wydział Inżynierii 
Materiałowej i 
Ceramiki 
•  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

W trakcie 
realizacji 
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50 2017/26/D/ST8/00142 Rozwiązanie problemu 
wyznaczania temperatury 
w kontakcie ślizgowym 

2018-03-28 2021-03-27 SONATA; 
edycja 13 

496 300 496 300 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

51 2017/27/B/ST7/02443 Analiza i synteza 
wybranych klas liniowych i 
nieliniowych układów 
rzędu niecałkowitego 

2018-06-12 2021-06-11 OPUS;  
edycja 14 

715 960 715 960 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

W trakcie 
realizacji 

52 2017/27/B/ST8/01249 Nieliniowe modele 
matematyczne i badania 
doświadczalne 
nagrzewania tarciowego 
kolejowego układu 
hamulcowego 

2018-06-26 2021-06-25 OPUS;  
edycja 14 

625 200 625 200 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

53 2017/27/B/ST8/02905 Stabilność 
intensyfikowanego przez 
mikromembranę wrzenia w 
minikanale 

2018-07-17 2021-07-16 OPUS;  
edycja 14 

392 984 392 984 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

54 2018/02/X/ST1/00726 Dyssypacja energii 
odkształcenia plastycznego 
w okolicach 
koncentratorów naprężeń 
występujących w 
materiałach 
kompozytowych 

2018-10-15 2019-10-14 MINIATURA; 
edycja 2 

26 400 26 400 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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55 2018/02/X/ST8/01228 Anizotropia rozwoju 
uszkodzeń zmęczeniowych 
stopów tytanu Ti6Al4V 
otrzymywanych za pomocą 
druku 3D 

2018-11-03 2019-11-02 MINIATURA; 
edycja 2 

42 416 42 416 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

56 2018/02/X/HS4/01227 Jakość relacji w procesie 
wspierania 
przedsiębiorczości 
akademickiej 

2018-11-03 2019-11-02 MINIATURA; 
edycja 2 

10 715 10 715 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

57 2018/02/X/HS4/01735 Wpływ foresightowej 
dojrzałości kompetencyjnej 
na oburęczność 
organizacyjną 

2018-11-03 2019-11-02 MINIATURA; 
edycja 2 

35 530 35 530 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

58 2018/02/X/ST8/02000 Hybrydowa metoda Rough 
— DEA obiektywizacji 
oceny technologii w 
projektach foresight 

2018-12-20 2019-12-19 MINIATURA; 
edycja 2 

14 562 14 562 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

59 2018/02/X/ST7/02086 Predykcyjna regulacja 
przekształtnika AC/DC z 
filtrem LCL oraz 
dodatkowym sprzężeniem 
zwrotnym 

2018-12-20 2019-12-19 MINIATURA; 
edycja 2 

13 449 13 449 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

60 2018/29/N/ST8/01672 Badanie trójwymiarowych 
trajektorii ruchu pęcherzy 
gazowych w cieczy 

2019-01-21 2022-01-20 PRELUDIUM; 
edycja 15 

136 840 136 840 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa 
programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

61 2018/29/B/ST8/00697 Modelowanie kumulacji 
uszkodzeń i pękania 
materiałów 
konstrukcyjnych w 
warunkach złożonych 
obciążeń zmęczeniowych, 
także z uwzględnieniem 
predeformacji pełzaniowej 
oraz podwyższonej 
temperatury 

2019-01-21 2022-01-20 OPUS;  
edycja 15 

823 120 823 120 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

62 2018/29/B/NZ9/01997 Badania zależności między 
strukturą molekularną a 
aktywnością biologiczną 
związków pochodzenia 
naturalnego o 
potencjalnym działaniu 
konserwującym i ich 
kompleksów z metalami 

2019-02-21 2022-02-20 OPUS;  
edycja 15 

922 500 570 640 •  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku  
 •  Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

63 2018/02/X/ST7/02504 Predykcyjne sterowanie 
wielopoziomowym 
przekształtnikiem ANPC ze 
zredukowaną ilością 
obliczeń 

2019-03-15 2020-03-14 MINIATURA; 
edycja 2 

13 449 13 449 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

W trakcie 
realizacji 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa 
programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

64 2018/31/B/NZ7/03083 Nowe pochodne roślinnych 
kwasów karboksylowych 
jako aktywne składniki 
biopreparatów 
bezpiecznych dla człowieka 
i środowiska naturalnego 

2019-06-28 2022-06-27 OPUS;  
edycja 16 

957 800 637 000 •  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku  
•  Instytut 
Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-
Spożywczego im. 
prof. Wacława 
Dąbrowskiego 

W trakcie 
realizacji 

65 2018/31/N/ST8/02888 Włókna szklane 
domieszkowane 
lantanowcami o 
hybrydowych 
właściwościach 
bioaktywnych i 
sensorowych 

2019-07-11 2022-07-10 PRELUDIUM; 
edycja 16 

192 600 192 600 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

66 2018/31/D/ST8/00890 Materiały kompozytowe o 
osnowie metalicznej z 
naturalnym wypełniaczem 

2019-07-24 2022-07-23 SONATA; 
edycja 14 

417 300 417 300 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

67 2019/03/X/HS4/00715 Gerontechnologia - 
potencjał akceptacji 
technologii poprawiających 
jakość życia osób starszych 

2019-11-22 2020-11-21 MINIATURA; 
edycja 3 

49 500 49 500 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 
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L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa 
programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla 
PB 

68 2019/03/X/ST8/01495 Analiza wpływu 
hydrodynamicznych sił 
ścinających na mechanizm 
przemian azotu podczas 
naturalnej granulacji 
kłaczkowatego osadu 
czynnego 

2019-12-19 2020-12-18 MINIATURA; 
edycja 3 

34 386 34 386 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

W trakcie 
realizacji 

69 2019/03/X/ST8/01505 Metoda identyfikacji 
uszkodzeń wału w trakcie 
pracy maszyny wirnikowej 
na podstawie autorskiego 
modelu diagnostycznego w 
postaci różnicy przesunięć 
fazowych sygnałów 

2019-12-19 2020-12-18 MINIATURA; 
edycja 3 

48 400 48 400 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

70 2019/03/X/ST8/00794 Poprodukcyjne odpady 
zielarskie jako surowce do 
produkcji biopaliwa 

2019-12-19 2020-12-18 MINIATURA; 
edycja 3 

49 940 49 940 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

W trakcie 
realizacji 

71 2019/03/X/HS4/01540 Uwarunkowania jakości 
relacji biznesowych w 
percepcji przedstawicieli 
firm innowacyjnych w 
dobie Przemysłu 4.0. 

2019-12-19 2020-12-18 MINIATURA; 
edycja 3 

33 008 33 008 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

Źródło: Politechnika Białostocka  
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Tabela I.1.5.4.   Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczę

-cia 
realizacji 
projektu 

Termin 

zakończe
-nia 

Instytucja 

finansując
a 

Nazwa  
programu 

Budżet (zł) 
Instytucja/                  

Jednostka 
realizująca 

Status 
projektu 

ogółem 
wg. 

decyzji 

w tym 
dla PB 

 INNOTECH-K3/ 
/IN3/14/226445/NCBR/14 

Wysokosprawny 
przekształtnik 
rezonansowy DC-DC 
do zasilaczy 
plazmowych 

2014-07-01 2017-05-30 •  środki 
Komisji 
Europejskiej 
•  budżet - 
NCBR 
•  środki 
przedsię-
biorstw 
krajowych 

Program  
INNOTECH 

1 062 786 368 130 • TRUMPF 
HUETTINGER Sp. z 
o.o. 
• Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Elektryczny 

Zakończony – 
Zrealizowany 

PBS3/A2/20/2015 Innowacyjne 
hybrydowe zbrojenie 
kompozytowe FRP do 
konstrukcji 
infrastrukturalnych o 
podwyższonej 
trwałości   

18.12.2015 30.09.2018 •  budżet - 
NCBR 

Program  
Badań  
Stosowanych  

1 035 250 320 000 •  Politechnika 
Warszawska; 
Wydział Inżynierii 
Lądowej 
•  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o Środowisku 
 •  Polprek S.A. 

Zakończony – 
Zrealizowany 
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TECHMATSTRATEG1/ 
/347040/17/NCBR/2018 

Bezpieczna, 
proekologiczna 
poroelastyczna 
nawierzchnia 
drogowa 

2018-05-01 2021-04-30 budżet - NCBR Inny program 
(TECHMAT-
STRATEG) 

6 163 670 330 007 •  Politechnika 
Gdańska; Wydział 
Mechaniczny 
•  Firma 
Budowlano-
Drogowa MTM S.A. 
•  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o Środowisku 
•  Politechnika 
Gdańska; Wydział 
Inżynierii Lądowej i 
Środowiska 

W trakcie 
realizacji 
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STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015 Stworzenie 
referencyjnego 
modelu Diagnostyki 
Personalizowanej 
Guzów 
Nowotworowych w 
oparciu o analizę 
heterogenności guza 
z wykorzystaniem 
biomarkerów 
genomowych, 
transkryptomu i 
metabolomu oraz 
badań obrazowych 
PET/MRI jako 
narzędzia do 
wdrażania i 
monitorowania 
terapii 
zindywidualizowanej. 
Akronim: MOBIT.  

2015-12-01 2018-11-30 •  budżet - 
NCBR 
•  środki 
własne 

STRATEGMED 18 905 505 1 410 000 •  Uniwersytet 
Medyczny w 
Białymstoku; 
Wydział Lekarski z 
Oddziałem 
Stomatologii i 
Oddziałem 
Nauczania w Języku 
Angielskim 
•  Instytut Rozrodu 
Zwierząt i Badań 
Żywności Polskiej 
Akademii Nauk 
•  Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Informatyki 
•  Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny w 
Białymstoku 
•  Uniwersytet 
Medyczny im. 
Karola 
Marcinkowskiego w 
Poznaniu; Wydział 
Lekarski I 
•  Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny w 
Olsztynie 

Zakończony - 
Zrealizowany 

Źródło: Politechnika Białostocka    
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Tabela I.1.5.5.   Projekty i programy naukowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

L.p. Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa programu 
Środki 

finansowe 
ogółem (PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

1 DI2014 023344 Autonomiczna 
współpraca 
robota kołowego z 
robotem latającym 

2015-09-01 2018-11-30 Program 
"Diamentowy 
Grant"; konkurs 44 

199 100,00 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

2 8/DW/2017/01/1 Doktorat 
wdrożeniowy 

25.09.2017 2021-10-31 Doktorat 
wdrożeniowy 

682 080,00 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

3 0002/DW/2018/02 Doktorat 
wdrożeniowy 

01.10.2018 2021-10-31 Doktorat 
wdrożeniowy 

511 560,00 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

W trakcie 
realizacji 

4 0264/DLG/2018/10 Horyzonty 
przyszłości 

31.10.2018 30.10.2020 Program Ministra 
DIALOG 

347 594,40 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział Inżynierii 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

5 DWD/3/31/2019 Doktorat 
wdrożeniowy 

01.10.2019 2021-10-31 Doktorat 
wdrożeniowy 

1 015 897,12 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku 

W trakcie 
realizacji 
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6 6/E357/SPUB/MSK/2019 Utrzymanie 
Miejskiej Sieci 
Komputerowej 
BIAMAN w 
Białymstoku 

01.01.2019 31.12.2021 Finansowanie 
kosztów związanych 
z utrzymaniem 
specjalnej 
infrastruktury 
informatycznej 

3 972 000,00 Politechnika 
Białostocka; 
Centrum 
Komputero-wych 
Sieci Rozległych 

W trakcie 
realizacji 

Źródło: Politechnika Białostocka  
 
 

Tabela I.1.5.6.    Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" finansowany przez  
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

Numer 
projektu 

Tytuł projektu 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Nazwa programu 

Środki finansowe (PLN) 
Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 
Status projektu 

ogółem w tym dla PB 

III.P.17 Półprzewodnikowe 
emitery 
promieniowania do 
zastosowania w 
kształtowaniu 
bezpieczeństwa na 
stanowiskach pracy 

2014-01-01 2016-12-31 Inny program 
(Program wieloletni 
"Poprawa 
bezpieczeństwa i 
warunków pracy" - 
III etap) 

375 120,00 375 120,00 Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Elektryczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

Źródło: Politechnika Białostocka  
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Tabela I.1.5.7.   Inne projekty naukowe finansowane z różnych źródeł 

Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIR.04.01.04- 
-00-0025/16 

Badania aplikacyjne w 
obszarze technologii 
nawigacji, sterowania, 
komunikacji i wymiany 
danych pomiędzy 
autonomicznymi statkiem 
pływającym i statkiem 
powietrznym 

2017-06-01 2020-05-31  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Inteligentny 
Rozwój) 

10341337     •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 
    •  FUNDACJA 
BEZPIECZEŃSTWA 
ŻEGLUGI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Informatyki 
    •  SUP4NAV sp. z o.o. 
    •  UpLogic Sp. z o.o. 

W trakcie 
realizacji 

UBR/WBiIŚ/ 
/5/2018 

Badanie procesu peletowania 
trocin używanych przez 
firmę ZPD PANBAH Marek 
Jankowski z wykorzystaniem 
dodatków lepiszczowych, w 
celu opracowania technologii 
produkcji peletu. 

2018-09-17 2018-10-31  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

WND-RPPD. 
01.01.00-20- 
-015/12 

Badanie skuteczności 
aktywnych i pasywnych 
metod poprawy 
efektywności energetycznej 
infrastruktury z 
wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii 

2014-06-04 2015-10-31  
    •  środki UE 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa 
Podlaskiego) 

18514643   •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Architektury 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Elektryczny 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

PPI/APM/2018/ 
/1/0003 

BUT InterAcademic 
Partnerships 

2018-12-01 2020-11-30  
    •  inna (NAWA) 

Inne programy Inny program 
(Program 
Akademickie 
Partnerstwa 
Międzynarodowe) 

      •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

Call 2019  
Round 1 KA2 

Development and 
Introduction of a 
Communication 
Competencies Model for 
Enhancing and Maintaining a 
Business Mentor Network. 
DICCMEM 

2019-10-01 2020-09-30  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Erasmus +) 

687462,5  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

#R041  
GoSmart BSR 

GoSmart BSR - Strengthening 
smart specialisation by 
fostering transnational 
cooperation 

2017-05-25 2020-09-30  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Interreg Baltic Sea 
Region Programme 
2014-2020) 

7467045,5  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

0264/DLG/2018 Horyzonty Przyszłości 2018-10-31 2020-10-30  
    •  budżet - 
MNiSW 

Projekt finansowany 
przez ministra 
właściwego do spraw 
nauki 

DIALOG 839934  
    •  Instytut 
Technologii 
Eksploatacji 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

RPZP.01.01.00- 
-32-0009/18-00 

Innowacyjne badania 
zintegrowania budynków 
mieszkalnych typu "ZEB" z 
założeniami budownictwa 
zrównowazonego na terenie 
Europy Wschodniej- 
technologia systemowego 
budownictwa 
zrównowazonego 
drewnianego do budowy 
typu ZEOZ 
"Zeroenergetyczny obiekt 
zrównoważony 

2019-09-01 2019-10-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

103320  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

2018-1-RO01- 
-KA204-049325 

Leadership for mid level 
menagers 

2018-10-01 2020-01-31  
    •  inna 
(Narodowa 
Agencja Erasmus 
+ Rumunia, 
Agentia Nationala 
pentru Programe 
Comuniatare in 
Domeniul 
Educatiei si 
Formarii 
Profesionale, 
Ministerui 
Educatiei 
Nationale 
Rumunia) 

Inne programy Inny program 
(Erasmus+ 
Programme Key 
Action 2, 
Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices ) 

53660  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

LT-PL-1R-048 LT - PL cooperation platform 
supporting newly established 
business and promoting 
entrepreneurship (tytuł w 
jęz. polskim: Polsko - 
Litewska platforma 
współpracy wspierająca 
nowe firmy i promująca 
przedsiębiorczość) 

2017-02-01 2018-07-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program Interreg 
V-A Litwa-Polska 
2014-2020) 

328950,51  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

#100MARA Mobility and Asscessibility in 
Rural Areas – New 
Approaches for Developing 

2019-04-01 2021-06-30  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Interreg Baltic Sea 
Region 2014-2020) 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

POIR.01.02.00- 
-00-0072/16 

Modularny system 
obserwacyjno-inspekcyjny 
oparty na latającej platformie 
wielowirnikowej zasilanej ze 
stacji naziemnej. 

2017-03-27 2019-12-30  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Inne projekty 
badawcze i badawczo-
rozwojowe 
realizowane w kraju, 
w konsorcjach lub na 
zlecenie krajowych 
bądź 
międzynarodowych 
podmiotów 
gospodarczych 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego (z 
wyłączeniem 
projektów 
inwestycyjnych) 

861013,79  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Elektryczny 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

685931 NANO2ALL - Nanotechnology 
Mutual Learning Action Plan 
For Transparent And 
Responsible Understanding 
Of Science And Technology 

2015-09-01 2019-02-28  
    •  środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w ramach 
programu ramowego 
Unii Europejskiej 

Projekty 
realizowane w 
ramach Horyzont 
2020 (ERC, działanie 
Research & 
Innovation Action, 
Innovation Action, 
działania Marie 
Skłodowskiej-Curie) 

123836,07  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

CORNET  
26/03/2019 

Nowoczesne kompozyty o 
osnowie metalicznej 
wzmacniane naturalnymi 
okrzemkami 

2019-08-27 2021-04-30  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt realizowany w 
ramach 
międzynarodowego 
programu, inicjatywy 
lub przedsięwzięcia 
badawczego 

Inny program 
(CORNET) 

744754,98  
    •  Politechnika 
Białostocka 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

539369-LLP-1- 
-2013-1-ES- 
-ERASMUS-ENW 

OIKOnet. A global 
multidisciplinary network on 
housing research and 
learning 

2013-10-01 2016-09-30  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Lifelong Learnig 
Programme, 
ERASMUS, Jean 
Monnet) 

62820,64  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Architektury 

Zakończony - 
Zrealizowany 

- Opracowania metodyki 
szybkiej kontroli jakości 
zasypek wykopów 
wąskoprzestrzennych i 
zasypek budowli 
infrastruktury podziemnej, 
wykonywanych z gruntów 
spoistych, zagęszczanych za 
pomocą zagęszczarek 
hydraulicznych MTS. 

2018-05-23 2018-10-24  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa 
Podlaskiego 2014-
2020) 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

UBR/WM/4/2018 Opracowanie dwóch 
prototypów układów 
chłodniczych 
wykorzystujących ciepło 
odpadowe o mocy cieplnej 
napędowej 600kW i 200kw 
dostosowanych do 
temperatury wody lodowej i 
chłodzenia 
wysokotemperaturowego 

2018-05-30 2021-12-31  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

1476000  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIR.02.03.02- 
-20-0001/17 

Opracowanie nowego 
produktu w zakresie 
opracowania systemu 
szalunkowego do wykonania 
stropów żelbetowych. 

2017-06-01 2018-02-28  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Inne projekty 
badawcze i badawczo-
rozwojowe 
realizowane w kraju, 
w konsorcjach lub na 
zlecenie krajowych 
bądź 
międzynarodowych 
podmiotów 
gospodarczych 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego (z 
wyłączeniem 
projektów 
inwestycyjnych) 

297660  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIR.04.02.00- 
-30-A005/18 

PIONIER-LAB – Krajowa 
Platforma Integracji 
Infrastruktur Badawczych z 
Ekosystemami Innowacji 

2018-01-01 2023-12-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

525691453  
    •  Instytut Chemii 
Bioorganicznej 
Polskiej Akademii 
Nauk 
    •  AKADEMICKIE 
CENTRUM 
KOMPUTEROWE 
CYFRONET AGH 
    •  Instytut Uprawy 
Nawożenia i 
Gleboznawstwa - 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
    •  Naukowa i 
Akademicka Sieć 
Komputerowa - 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Częstochowska; 
Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Gdańska; Wydział 
Elektroniki, 
Telekomunikacji i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Koszalińska; Wydział 
Elektroniki i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Łódzka; Wydział 
Elektrotechniki, 
Elektroniki, 
Informatyki i 
Automatyki 
    •  Politechnika 
Rzeszowska im. 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

Ignacego 
Łukasiewicza; Wydział 
Elektrotechniki i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Świętokrzyska; 
Wydział 
Elektrotechniki, 
Automatyki i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Wrocławska; Wydział 
Informatyki i 
Zarządzania 
    •  Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie; Wydział 
Matematyki, Fizyki i 
Informatyki 
    •  Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w 
Toruniu; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 
    •  Uniwersytet 
Opolski; Wydział 
Matematyki, Fizyki i 
Informatyki 
    •  Uniwersytet 
Technologiczno-
Humanistyczny im. 
Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu; Wydział 
Informatyki i 
Matematyki 
    •  Uniwersytet 
Technologiczno-
Przyrodniczy im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w 
Bydgoszczy; Wydział 
Telekomunikacji, 
Informatyki i 
Elektrotechniki 
    •  Uniwersytet 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 
    •  Uniwersytet 
Warszawski; 
Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania 
Matematycznego i 
Komputerowego 
    •  Uniwersytet 
Zielonogórski; 
Wydział Informatyki, 
Elektrotechniki i 
Automatyki 
    •  
Zachodniopomorski 
Uniwersytet 
Technologiczny w 
Szczecinie; Wydział 
Informatyki 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

WND-RPPD.01.02. 
01-20-012319-00 

Platforma optymalizacji 
energetycznej oświetlenia 
publicznego” realizowanego 
w ramach umowy o 
dofinansowanie 

2019-06-25 2021-08-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa 
Podlaskiego 2014 - 
2020) 

3243804  
    •  Verity Innovations 
spółka z o. o. 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Elektryczny 

W trakcie 
realizacji 

WND-POWR.02.04. 
00-00-0003/15 

Podlaskie otwarte na 
młodych 

2016-04-01 2016-12-31  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój) 

148370  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIR.04.02.00-00-
B001/18 

PRACE-Współpraca w 
zakresie zaawansowanych 
obliczeń w Europie - PRACE 
LAB 

2018-12-01 2023-12-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

215026000  
    •  Instytut Chemii 
Bioorganicznej 
Polskiej Akademii 
Nauk 
    •  Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w 
Krakowie 
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Częstochowska; 
Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Gdańska; Wydział 
Elektroniki, 
Telekomunikacji i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Łódzka; Wydział 
Elektrotechniki, 
Elektroniki, 
Informatyki i 
Automatyki 
    •  Politechnika 
Świętokrzyska; 
Wydział 
Elektrotechniki, 
Automatyki i 
Informatyki 
    •  Politechnika 
Wrocławska; Wydział 
Informatyki i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

PPI/PRO/2018/ 
/1/00010/U/001 

Program PROM - 
Międzynarodowa wymiana 
stypendialna doktorantów i 
kadry akademickiej 

2018-10-01 2019-06-30  
    •  inna (NAWA) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program PROM) 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

MNiSW/2014/ 
/DIR/378/GPII 

Projekt robota mobilnego 
(łazika marsjańskiego) na 
zawody University Rover 
Challenge 2015 

2014-09-17 2015-09-16  
    •  budżet - 
MNiSW 

Inne programy Inny program 
(Generacja 
Przyszłości edycja 
2) 

275000  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

POKL.08.02.01-20-
117/12-00 

Prototyp inteligentnego 
manipulatora do 
bezwykopowego 
serwisowania elementów 
infrastruktury sieci wodno-
kanalizacyjnych 

2013-04-01 2014-11-30  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzki) 

397700,13  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

UBR/WBiIŚ/2/2018 Przeprowadzenie badań 
rozwojowych 3 
innowacyjnych produktów i 
jednego innowacyjnego 
znacząco ulepszonego 
wyrobu w rusztowaniach 
stosowanych w 
budownictwie w ramach 
bonu na innowacje. 

2018-06-01 2018-06-22  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

RPMA.01.02.00-14-
8004/17 

Przeprowadzenie badań 
rozwojowych trzech 
innowacyjnych produktów i 
jednego innowacyjnego 
znacząco ulepszonego 
wyrobu w rusztowaniach 
stosowanych w 
budownictwie w ramach 
bonu na innowacje 

2018-06-01 2018-06-22  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

116850  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

POIR.02.03.02-20-
0001/16 

Realizacja systemu 
automatycznego 
rozpoznawanie cech 
istniejacych produktów 
medycznych z tekstowych 
źródeł opisujących ich 
właściwości 

2016-12-01 2018-05-24  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Inne projekty 
badawcze i badawczo-
rozwojowe 
realizowane w kraju, 
w konsorcjach lub na 
zlecenie krajowych 
bądź 
międzynarodowych 
podmiotów 
gospodarczych 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego (z 
wyłączeniem 
projektów 
inwestycyjnych) 

484128  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIG.02.03.00.0-
110/13 

Realizacja w MAN-ach usług 
krytycznych o wysokim 
poziomie niezawodności 
(MAN-HA) 

2013-11-01 2015-12-31  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 

23503909     •  Instytut Chemii 
Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk 
    •  Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie; 
Akademickie Centrum 
Komputerowe CYFRONET 
AGH 
    •  Instytut Uprawy 
Nawożenia i 
Gleboznawstwa - 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
    •  Naukowa i 
Akademicka Sieć 
Komputerowa - 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
    •  Politechnika 
Białostocka 
    •  Politechnika 
Częstochowska; Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i 
Informatyki 
    •  Politechnika Gdańska 
    •  Politechnika 
Koszalińska 
    •  Politechnika Łódzka 
    •  Politechnika 
Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza 
    •  Politechnika 
Świętokrzyska; Wydział 
Zarządzania i 
Modelowania 
Komputerowego 
    •  Politechnika 
Wrocławska 
    •  Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie 
    •  Uniwersytet Mikołaja 
Koper-nika w Toruniu 
    •  Uniwersytet Opolski 
    •  Uniwersytet 
Technologiczno-
Humanistyczny im. 
Kazimierza Pułaskiego w 
Radomiu 
    •  Uniwersytet 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

Technologiczno-
Przyrodniczy im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w 
Bydgoszczy 
    •  Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 
    •  Uniwersytet 
Warszawski; 
Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania 
Matematycznego i 
Komputerowego 
    •  Uniwersytet 
Zielonogórski 
    •  Zachodnio-pomorski 
Uniwersytet 
Technologiczny w 
Szczecinie 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

1459504 Study of Species Interactions 
in a Unique Ecosystem, 
Bialowieza Forest in Poland 

2015-07-01 2017-08-31  
    •  inne środki 
zagraniczne 

Projekt finansowany 
przez zagraniczną 
instytucję publiczną, 
powołaną w celu 
wspierania 
działalności naukowej 
lub badawczo-
rozwojowej 

Projekty NSF w USA 0     •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 
    •  Politechnika 
Białostocka; 
Zamiejscowy Wydział 
Leśny w Hajnówce 

W trakcie 
realizacji 

POIR.04.01.02-00-
0122/16 

System sensorowy w 
pojazdach do rozpoznania 
stanu po wypadku z 
transmisją informacji do 
punktu przyjmowania 
zgłoszeń eCall 

2017-03-16 2019-04-30  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Inteligentny 
Rozwój) 

3916692  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Informatyki 
    •  DGT sp. z o. o. 

W trakcie 
realizacji 

POIR.01.01.01-00-
1056/17-00 

System SmartBRAKE -
Inteligentny System 
Asekuracji i Trasy roweru 

2018-11-05 2020-10-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

915782,6  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

RPPM.01.01.01-22-
0041/17-00 

Technologia hybrydowych 
układów chłodniczych dla 
systemów klimatyzacji 

2019-03-08 2021-03-07  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa 
Pomorskiego 2014-
2020) 

1845000  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

RPPM.01.01.01-22-
0067/16-00 

Technologia węzła wydechu 
dla silników spalinowych 
małych i średnich jednostek, 
pływających 

2016-06-14 2020-05-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa 
Pomorskiego 2014-
2020) 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

POIR.04.01.02-00-
0135/16 

Technologia węzła wydechu 
dla silników spalinowych 
małych i średnich jednostek 
pływających 

2017-01-01 2020-01-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 
    •  budżet - 
NCBR 
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Inteligentny 
Rozwój) 

6476247,4  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 
    •  Marine Projects 
Ltd. Sp. z o.o. 

W trakcie 
realizacji 

601089-EPP-1-2018-
1-RO-EPPKA2-KA 

The FoF-Designer: Digital 
Design Skills for Factories of 
the Future (DigiFoF) 

2019-01-01 2021-12-31  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Erasmus + 
Programme - Key 
Action 2 (KA2) - 
Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices) 

4110000  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 



   
 

95 
 

Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIR.01.01.01-00-
1911/15 

Triffid-produkt przyszłości 
Klastra Obrobki Metali KKK. 
White Hill synergia 
kooperacji w obszarze B + R. 

2016-10-28 2019-03-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Inne projekty 
badawcze i badawczo-
rozwojowe 
realizowane w kraju, 
w konsorcjach lub na 
zlecenie krajowych 
bądź 
międzynarodowych 
podmiotów 
gospodarczych 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego (z 
wyłączeniem 
projektów 
inwestycyjnych) 

485850  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

UBR/WBiIŚ/1/ 
/2018 

Usługa badawcza i 
sporządzenie raportu z 
przeprowadzonych badań 
przemysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych zawierający 
zalecenia dot. metodyki 
przeprowadzania odbioru 
technicznego robót ziemnych 
w zakresie spełniania 
kryteriów zagęszczenia lub n 
nośności gruntów spositych 

2018-05-23 2018-10-24  
    •  środki UE 
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyny 
Województwa 
Podlaskiego2014-
2020) 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

UBR/WBiIŚ/4/ 
/2017 

Usługa badawczo - 
rozwojowa polegająca n 
opracowaniu nowego 
produktu w zakresie 
opracowania systemu 
szalunkowego do wykonani 
stropów zelbetowych. 

2017-06-01 2018-02-28  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

UBR/WM/6/2017 Usługi badawcze zlecone 
przez Marine Projects LTD. 

2016-04-14 2020-05-31  
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa 
Pomorskiego 2014-
2020) 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

POIR.03.02.02-00-
0397/16-00 

Wdrożenie nowej technologii 
produkcji peletu opałowego 

2018-09-17 2018-10-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

3075  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

3/IITPB/2017 Weryfikacja polowa 
kompozycji roślinnej do 
profilaktyki i leczenia zgnilca 
złośliwego pszczół 

2017-10-02 2018-08-31  
    •  środki UE 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program (PO 
Inteligentny 
Rozwój) 

85000  
    •  Politechnika 
Białostocka; 
Zamiejscowy Wydział 
Leśny w Hajnówce 

Zakończony - 
Zrealizowany 

UBR/WBiIŚ/3/ 
/2018 

Wykonane prac badawczych 
w zakresie opracowania 
innowacyjnych 
drobnowymiarowych 
wyrobów betonowo-
geopolimerowych 
wykonanych w technologii 
wibroprasowania. 

2018-06-11 2019-09-30  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

   
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

W trakcie 
realizacji 
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Numer projektu Tytuł projektu 

Data 
rozpo-
częcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończe-

nia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj projektu Nazwa programu 

Środki 
finansowe 

ogółem 
(PLN) 

Instytucja/                  
Jednostka 

realizująca 

Status 
projektu 

POIR.02.03.02-22-
0002/18 

Wykonanie prac badawczych 
w zakresie opracowania 
innowacyjnych 
drobnowymiarowych 
wyrobów betonowo-
geopolimerowych 
wykonanych w technologii 
wibroprasowania 

2018-06-11 2019-09-30  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

309960  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Budownictwa i Nauk o 
Środowisku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

UBR/WM/6/2018 Wykonanie usług 
badawczych i rozwojowych 
w ramach projektu System 
SmartBrake - Inteligentny 
system Asekuracji i Trasy 
Roweru 

2018-11-05 2020-10-31  
    •  Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 
    •  środki 
przedsiębiorstw 
krajowych 

Projekt o charakterze 
badawczym 
finansowany w 
ramach programu 
operacyjnego 

Projekt Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

915782,6  
    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 
Mechaniczny 

W trakcie 
realizacji 

575842-EPP-1-2016-
1-PL-EPPKA2-KA 

Becoming Future-ORiented 
Entrepreneurs in universities 
and companies – beFORE 

2017-01-01 2019-12-31  
    •  środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(ERASMUS+) 

3 105 076  
    •  Instytut 
Technologii 
Eksploatacji 

    •  Politechnika 
Białostocka; Wydział 

Inżynierii Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

3/W16/POIG/BI/ 
/2013 

Broker Innowacji 2013-09-25 2015-09-30  
    •  budżet - 
MNiSW 

Projekt w ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 

Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka) 

191 770  
    •  Politechnika 

Białostocka; Wydział 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 
  

Źródło: Politechnika Białostocka 
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 Tabela I.1.5.8.   Projekty naukowe finansowane ze źródeł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
L.p. Numer 

projektu 
Tytuł projektu Data 

rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj 
projektu 

Nazwa 
programu 

Środki 
finansowe 
ogółem (PLN) 

Instytucja/Jed
nostka 
realizująca 

Status 
projektu 

6 N 
N104057438 

Biblia 
Ostrogska i 
XVIII-wieczna 
Ewangelia 
klasztoru w 
Jabłecznej - 
cerkiewno-
słowiańskie 
zabytki 
redakcji 
ruskiej 

2010-03-18 2014-03-17  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(38 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

35 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Filologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

7 N N304 
606038 

Dysjunkcja 
zasięgu 
geograficzneg
o a 
różnorodność 
genetyczna 
Malaxis 
monophyllos 
w Europie. 

2010-03-23 2013-06-22  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 38 

137 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

8 N N519 
579538 

Opracowanie i 
zastosowanie 
bezelemento
wej metody 
rozwiązywania 
złożonych 
trójwymiarow
ych zagadnień 
brzegowych. 

2010-03-24 2013-03-23  
    •  inna 
(Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 38 

158 680,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

9 N N304 
375938 

Zasoby, 
dynamika i 
biodostępność 
związków 
węgla 
organicznego 
wód rzecznych 

2010-04-02 2013-04-01  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 

268 500,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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a relacje 
między 
biomasą 
glonów, 
bakterii i 
grzybów 
wodnych 

2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 38 

10 N N304 
390838 

Inwazja 
genomu sarny 
syberyjskiej 
(Capreolus 
pygargus) do 
genomu sarny 
europejskiej 
(C. capreolus) 
na terenie 
Polski. 

2010-04-02 2013-04-01  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 38 

249 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

11 N N304 
362038 

Związek 
między 
zróżnicowanie
m tempa 
metabolizmu i 
wskaźników 
odporności 
niespecyficzne
j a 
przeżywalnośc
ią w 
naturalnej 
populacji 
nornika 
północnego 
Microtus 
oeconomus 

2010-04-13 2013-04-12  
    •  inna 
(MniSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 38 

150 630,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

12 N N304 
352238 

Eemska 
historia 
roślinności 
Polski w 
oparciu o 
mapy 
izopolowe. 

2010-04-27 2014-04-26  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 

170 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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nauki); 
konkurs 38 

13 NN106210738 Kompetencje 
do 
komunikacji 
międzykulturo
wej w 
aspekcie 
tradycyjnej 
kulturowości 
regionu i 
procesów 
migracyjnych 

2010-05-07 2013-05-06  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(38 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

84 500,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

14 N N304 
335439 

Rola poligamii 
w ekspansji 
wierzby 
czarniawej 
Salix 
myrsinifolia 

2010-09-09 2013-06-08  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 39 

166 900,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

15 N N204 
546939 

Metody 
otrzymywania 
wolnych od 
amin 
enolanów i ich 
zastosowanie 
w syntezie. 

2010-09-15 2013-09-14  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 39 

275 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

18 N N304 
335639 

Wpływ 
polimorfizmu 
genów szlaku 
przemian 
kwasów 
tłuszczowych 
na profil 
lipidowy i 
indeks 
peroksydacji 

2010-09-20 2013-09-19  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 

150 450,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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błon 
komórkowych 
oraz tempo 
metabolizmu 
podstawoweg
o u myszy 
laboratoryjnej 

nauki); 
konkurs 39 

19 N N110 
238639 

Cywilnoprawn
a ochrona 
wizerunku 
osób 
powszechnie 
znanych w 
świetle 
Europejskiej 
Konwencji 
Praw 
Człowieka i w 
prawie 
prywatnym 

2010-09-28 2013-09-27  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(39 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

59 900,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

20 N N204 
177639 

Eksperymental
na i 
teoretyczna 
korelacja 
struktury 
witaminy E i 
jej 
pochodnych z 
właściwościa
mi 
chiralooptyczn
ymi. 

2010-09-29 2014-01-28  
    •  inna 
(MNiSW) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 39 

255 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

23 N N110 
189540 

Prawo karno-
administracyjn
e Polski 
Ludowej 
(1951-1971) 

2011-05-04 2015-05-03  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(40 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

28 200,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

36 NN106419340 Międzykulturo
wa edukacja 
nieformalna w 
Polsce na 
przykładzie 
działalności 
organizacji 
pozarządowyc
h 

2011-05-23 2013-09-22  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(40 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów) 

22 240,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 



   
 

102 
 

63 11H 11 
005280 

Cenzura 
wobec 
literatury 
polskiej w 
latach 1945-
1989 

2012-02-01 2017-01-31  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(Narodowy 
Program 
Rozwoju 
Humanistyki) 

800 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Filologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

67 2011/03/B/HS
6/03480 

Działalność 
kulturalno-
oświatowa 
Karaimów w 
Drugiej 
Rzeczypospolit
ej 

2012-08-02 2015-02-01  
    •  inna 
(MNiSW) 

Inne programy Inny program 
(OPUS 2) 

26 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

158 POWR.03.01.0
0-00-C040/16-
00 

Kryminalne 
zagadki 
Kampusu UwB 

2017-08-01 2019-06-30  
    •  budżet - 
MNiSW 
     •  budżet - 
NCBR 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój) 

227 478,56 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

212 POWR.03.05.0
0-00-Z218/18 

Nowoczesny 
Uniwersytet 
szansą na 
rozwój 
przyszłych 
kadr regionu 

2019-04-01 2023-03-31  
    •  budżet - 
MNiSW 
     • środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój) 

10 496 298,50 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
Tabela I.1.5.9.   Projekty naukowe finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

L.p. Numer 
projektu 

Tytuł projektu Data 
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj 
projektu 

Nazwa 
programu 

Środki 
finansowe 
ogółem (PLN) 

Instytucja/Jed
nostka 
realizująca 

Status 
projektu 

59 O ROB 0022 
01/ID/22/3 

Opracowanie 
systemu 
wykrywania 
zagrożeń 
bezpieczeństw
a osób 
niewidomych i 
słabowidzącyc
h ze 
szczególnym 
uwzględnienie
m ruchu 
drogowego. 
Aspekty 

2011-12-28 2014-06-27  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju) 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju 

Projekt w 
zakresie 
badań 
naukowych 
lub prac 
rozwojowych 
na rzecz 
obronności i 
bezpieczeństw
a państwa 

3 400 000,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 
     •  
Akademia 
Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława 
Staszica w 
Krakowie 
     •  Future 
Voice System 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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prawno-
kryminologicz
ne i 
technologiczn
e 

Sp. z o.o. 
     •  Wyższa 
Szkoła Technik 
Komputerowy
ch i 
Telekomunika
cji w Kielcach 

60 O ROB 0021 
01/ID/21/2 

Nowoczesne 
technologie 
dla/w procesie 
karnym i ich 
wykorzystanie 
- aspekty 
techniczne, 
kryminalistycz
ne, 
kryminologicz
ne i prawne 

2011-12-28 2014-06-27  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju) 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju 

Projekt w 
zakresie 
badań 
naukowych 
lub prac 
rozwojowych 
na rzecz 
obronności i 
bezpieczeństw
a państwa 

6 900 000,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 
     •  
Akademia 
Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława 
Staszica w 
Krakowie 
     •  PPBW Sp. 
z o.o. 
     •  
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna im. 
Jarosława 
Dąbrowskiego 

Zakończony - 
Zrealizowany 

74 OROB/0003/0
3/001 

Opracowanie i 
stworzenie 
systemu 
zarządzania 
informacją na 
potrzeby 
Centrum ds. 
Uprowadzeń 

2012-12-19 2017-04-18  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju 

Projekt w 
zakresie 
badań 
naukowych 
lub prac 
rozwojowych 
na rzecz 
obronności i 
bezpieczeństw
a państwa 

9 756 279,00 
zł  

    •  Wyższa 
Szkoła Policji 
w Szczytnie; 
Wydział 
Bezpieczeństw
a 
Wewnętrzneg
o 
     •  Enigma 
Systemy 
Ochrony 
Informacji Sp. 
z o.o. 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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92 DOBR-
BIO4/068/131
87/2013 

Infrastruktura 
i urządzenia 
oraz 
procedury 
techniczno-
prawne 
związane z 
zabezpieczeni
em i 
przechowywa
niem tzw. 
trudnych 
dowodów 
procesowych 

2013-12-20 2016-12-19  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju 

Projekt w 
zakresie 
badań 
naukowych 
lub prac 
rozwojowych 
na rzecz 
obronności i 
bezpieczeństw
a państwa 

4 200 000,00 
zł  

    •  Wyższa 
Szkoła Policji 
w Szczytnie; 
Wydział 
Policyjnych 
Nauk 
Stosowanych 
     •  
Przedsiębiorst
wo Sprzętu 
Ochronnego 
"MASKPOL" S. 
A. 
     •  Sieć 
Badawcza 
Łukasiewicz - 
Przemysłowy 
Instytut 
Automatyki i 
Pomiarów 
PIAP 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 
     •  
Wojskowy 
Instytut 
Chemii i 
Radiometrii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

93 DOBR-
BIO4/055/131
27/2013 

SIC-Modułowy 
wielozadanio
wy System 
Identyfikacji 
Cudzoziemcó
w wraz z 
modułem 
analizy ryzyka 
ofiar 
przestępstwa 
handlu ludźmi 

2013-12-23 2017-04-22  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju 

Projekt w 
zakresie 
badań 
naukowych 
lub prac 
rozwojowych 
na rzecz 
obronności i 
bezpieczeństw
a państwa 

3 700 000,00 
zł  

    •  Instytut 
Nauk 
Prawnych 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Medcore 
Sp. z o.o. 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

98 IS-
1/039/NCBR/2
014 

Pilotażowe 
wdrożenie 
modelu 
"Community 
Court" w 

2014-03-01 2016-04-30  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 

Program 
Innowacje 
Społeczne 

844 170,00 zł  
    •  
Uniwersytet 
Mikołaja 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Polsce jako 
instytucjonaln
ego pomostu 
pomiędzy 
wymiarem 
sprawiedliwoś
ci, organami 
samorządowy
mi i 
organizacjami 
społecznymi 
ułatwiającego 
realizację 
sprawiedliwoś
ci naprawczej 
w praktyce. 

Badań i 
Rozwoju 

Kopernika w 
Toruniu; 
Wydział 
Humanistyczn
y (A) 
     •  Fundacja 
Court Watch 
Polska 
     •  
Uniwersytet 
Gdański; 
Wydział Nauk 
Społecznych 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

102 PP3/W-68/D-
787/2014 

Wsparcie 
komercjalizacji 
i 
patentowania 
w trybie EPC 
sposobu 
pomiaru 
jednorodności 
materiału 
przewodząceg
o prąd 
elektryczny 

2014-04-03 2015-12-28  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Badań i 
Rozwoju 

Program 
"Patent Plus - 
wsparcie 
patentowania 
wynalazków" 

106 640,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

159 POWR.03.01.0
0-00-K350/16-
00 

Kuźnia 
Kompetencji 
studentów 
Wydziałów 
Biologiczno-
Chemicznego 
oraz 
Matematyki i 
Informatyki 
Uniwersytetu 
w Białymstoku 

2017-08-01 2020-07-31  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 2014-
2020) 

2 162 171,22 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

160 POWR.03.01.0
0-00-K296/16-
00 

Kuźnia 
Kompetencji 
studentów 
Wydziałów 
Ekonomii i 
Zarządzania 
oraz Prawa 

2017-08-01 2020-07-31  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 2014-
2020) 

2 450 577,69 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 
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Uniwersytetu 
w Białymstoku 

161 POWR.03.01.0
0-00-K349/16-
00 

Kuźnia 
Kompetencji 
studentów 
Wydziałów 
Historyczno-
Socjologiczneg
o, 
Filologicznego 
oraz 
Pedagogiki i 
Psychologii 
Uniwersytetu 
w Białymstoku 

2017-08-01 2020-07-31  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 2014-
2020) 

1 489 174,11 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

162 POWR.03.01.0
0-00-N157/16-
00 

Chemia 
Kryminalistycz
na i Sądowa - 
nowy kierunek 
UwB "szyty" 
na miarę 
potrzeb 
społeczno-
gospodarczych 

2017-08-01 2019-09-30  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 2014-
2020) 

825 341,93 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Zrealizowany 

164 POWR.03.01.0
0-00-EF20/16 

Filozoficzne 
forum 
aktywności 
społecznej 
Uniwersytetu 
w Białymstoku 

2017-08-14 2019-07-12  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 2014-
2020) 

90 877,50 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

178 347200 Opracowanie 
wysokowydajn
ej i 
bezodpadowej 
technologii 
wytwarzania 
nanokompozy
tów 
magnetycznie 
miękkich dla 
wysokoczęstot
liwościowego 
przetwarzania 
dużych mocy 

2018-01-02 2021-01-01  
    •  budżet - 
NCBR 

Projekt 
strategiczny 
lub sektorowy 
oraz inny 
projekt 
krajowy 
realizowany w 
konsorcjum 
naukowym 

 7 594 055,00 
zł  

    •  Sieć 
Badawcza 
Łukasiewicz - 
Instytut Metali 
Nieżelaznych 
     •  
Akademia 
Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława 
Staszica w 
Krakowie; 
Wydział 
Elektrotechnik
i, Automatyki, 

W trakcie 
realizacji 
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Informatyki i 
Inżynierii 
Biomedycznej 
     •  ENEL - PC 
Sp. z o.o. 
     •  FluxCom 
Jakość Energii 
Elektrycznej 
Mirosław 
Łukiewski 
     •  Instytut 
Metalurgii i 
Inżynierii 
Materiałowej 
im. Aleksandra 
Krupkowskieg
o Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Politechnika 
Warszawska; 
Wydział 
Inżynierii 
Materiałowej 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
Tabela I.1.5.10.   Projekty naukowe finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki 

L.p. Numer 
projektu 

Tytuł projektu Data 
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj 
projektu 

Nazwa 
programu 

Środki 
finansowe 
ogółem (PLN) 

Instytucja/Jed
nostka 
realizująca 

Status 
projektu 

3 623/N-
VIRGO/09/201
0/0 

Uczestnictwo 
zespołu 
POLGRAW w 
obserwatoriu
m fal 
grawitacyjnyc
h VIRGO 

2010-01-12 2014-07-11  
    •  budżet - 
NCN 

Inne programy Inny program 
(VIRGO) 

2 116 787,00 
zł  

    •  Instytut 
Matematyczny 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Centrum 
Astronomiczn
e im. Mikołaja 
Kopernika 
Polskiej 
Akademii 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Nauk 
     •  
Narodowe 
Centrum 
Badań 
Jądrowych 
     •  
Uniwersytet 
Warszawski; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet 
Zielonogórski; 
Wydział Fizyki 
i Astronomii 

24 N N108 
204440 

Elity 
Narodowej 
Demokracji w 
województwie 
białostockim 
(1919-1939) 

2011-05-04 2015-05-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

47 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

25 N N108 
204040 

Życie 
społeczno-
polityczne 
emigracji 
rosyjskiej w 
Polsce w 
okresie 
międzywojenn
ym 

2011-05-04 2015-06-08  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

58 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Niezrealizowa
ny 

26 N N108 
205040 

Stanisław 
Żółkiewski. 
Studium 
regalizmu 

2011-05-04 2014-05-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 

68 300,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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właściwego do 
spraw nauki 

na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

27 N N302 
656640 

Wybrane 
plazmidy 
entomopatog
ennego 
szczepu 
Bacillus 
thuringiensis 
IS5056 – 
stworzenie 
podstaw pod 
produkcję 
bioinsektycyd
ów. 

2011-05-06 2014-05-05  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

235 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

28 N N113 
345540 

Wpływ 
kryzysu 
gospodarczeg
o na systemy 
finansowe 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(na 
przykładzie 
największych 
miast w 
Polsce) 

2011-05-06 2014-01-05  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Nauki) 

Inne programy Inny program 
(40 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

48 960,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

29 N N304 
280540 

Naturalne i 
antropogenicz
ne zmiany 
środowiska 
przyrodniczeg
o rejonu 
jeziora Salęt 
(Pojezierze 
Mrągowskie) 
w środkowym 
i młodszym 
holocenie 

2011-05-11 2014-07-10  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

197 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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30 N N304 
280940 

Użytkowanie 
przestrzeni i 
skład diety 
łosia w dolinie 
Biebrzy – 
model 
oddziaływania 
dużego 
roślinożercy 
na 
zbiorowiska 
leśne Polski 

2011-05-12 2015-05-11  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

431 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

32 N N304 
281140 

Struktura 
genetyczna 
oraz transfer 
genów w 
wybranych 
populacjach 
Bacillus cereus 
sensu lato z 
północno-
wschodniej 
Polski. 

2011-05-16 2014-05-15  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

235 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

33 N N116 
479940 

Podział 
społeczny i 
polityczny w 
Polsce. Analiza 
etnosondażow
a 

2011-05-19 2013-05-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

90 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

34 N N116 
480040 

Sztuka 
społeczna w 
Polsce. 
Badanie 
jakościowe 

2011-05-20 2013-12-19  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
promotorski 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 

25 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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nauki); 
konkurs 40 

35 N N304 
280840 

Stres 
oksydacyjny a 
koszty 
reprodukcji u 
małych 
ssaków 

2011-05-23 2014-05-22  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 
2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

162 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

37 N N110 
189040 

Mały ruch 
graniczny na 
polskim 
odcinku 
zawnętrznej 
granicy Unii 
Europejskiej 

2011-05-24 2014-05-23  
    •  inna 
(NCN) 

Inne programy Inny program 
(40 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

135 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

38 NN108204340 "Alfurkan 
tatarski" - 
edycja źródła 
do dziejów 
Tatarów 
Wielkiego 
Księstwa 
Litewskiego 

2011-05-27 2013-05-26  
    •  inna 
(NCN) 

Inne programy Inny program 
(40 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

33 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

39 N N112 
384840 

Szacunek 
pozaśrodowisk
owych 
korzyści i 
kosztów 
zewnętrznych 
modernizacji 
systemów 
energetycznyc
h na poziomie 
lokalnym 

2011-05-27 2015-05-26  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Nauki) 

Inne programy Inny program 
(40 konkurs 
wniosków o 
finansowanie 
projektów 
badawczych) 

236 040,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

40 N N108 
204640 

Osiemnastowi
eczne Wilno - 
miasto wielu 
religii i 
narodów 

2011-05-31 2014-12-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
finansowany 
przez ministra 
właściwego do 
spraw nauki 

Projekt 
badawczy 
własny 
(finansowany 
na podstawie 
ustawy z 8 
października 

55 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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2004r. o 
zasadach 
finansowania 
nauki); 
konkurs 40 

41 2011/01/D/ST
1/04112 

Struktury C*-
algebr 
zadanych 
przez relacje, 
spektralne i 
ergodyczne 
własności 
operatorów 
generujących 
układy 
dynamiczne. 

2011-12-01 2014-11-30  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Nauki) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 1 

52 170,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

42 2011/01/B/ST
1/05137 

Dyskretyzacje 
układów 
dynamicznych 
zachowujące 
całki ruchu 

2011-12-01 2014-01-31  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
1 

55 900,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

43 2011/01/B/HS
4/02878 

Tax 
expenditures 
jako narzędzie 
transparentne
j polityki 
fiskalnej - 
definicja, 
szacowanie i 
ocena 

2011-12-01 2014-11-30  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Nauki) 

Inne programy Inny program 
(OPUS 1) 

67 080,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

44 2011/01/B/ST
1/03838 

Analiza 
konstrukcji i 
struktur 
związanych z 
badaniem 
układów C*-
dynamicznych. 

2011-12-01 2014-11-30  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Nauki) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
1 

295 290,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

45 2011/01/N/NZ
8/02009 

Ryzyko 
otyłości i 
zespołu 
metaboliczneg
o u myszy 
selekcjonowan
ych na wysoki 
poziom BMR i 

2011-12-08 2014-12-14  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 1 

161 200,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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myszy 
selekcjonowan
ych na wysoką 
wydolność 
tlenową 

46 2011/01/B/HS
5/02599 

Stosowanie 
instytucji 
rozprawy 
przez organy 
administracji 
publicznej w 
postępowaniu 
podatkowym 

2011-12-08 2014-04-07  
    •  inna 
(NCN) 

Inne programy Inny program 
(OPUS 1) 

43 140,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

47 2011/01/B/HS
5/01091 

Wpływ 
regulacji 
dotyczących 
udzielania 
pomocy 
publicznej na 
stanowienie i 
stosowanie 
prawa 
podatkowego 
w Polsce 

2011-12-08 2014-06-07  
    •  inna 
(NCN) 

Inne programy Inny program 
(OPUS 1) 

110 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

48 2011/01/B/NZ
8/01756 

Zmienność 
markerów 
molekularnych 
i analiza 
rozrodu w 
populacjach 
reliktowych 
gatunków 
brzóz Betula 
humilis Schrk. 
i B. nana L 

2011-12-08 2014-12-07  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
1 

201 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

49 2011/01/B/HS
5/03357 

Roczność i 
wieloletniość 
w finansach 
publicznych 

2011-12-08 2014-06-07  
    •  inna 
(NCN) 

Inne programy Inny program 
(OPUS 1) 

246 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

50 2011/01/B/NZ
8/01721 

Wpływ 
zróżnicowania 
tempa 
metabolizmu 
podstawoweg
o na ilość i 
jakość mleka 

2011-12-09 2013-12-08  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
1 

180 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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produkowane
go przez 
myszy 
laboratoryjne. 

Biologiczno-
Chemiczny 

52 2011/01/B/ST
2/05125 

Badanie 
własności 
kondensatu 
Bosego-
Einsteina w 
niezerowych 
temperaturac
h 

2011-12-12 2013-12-11  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
1 

169 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

53 2011/01/N/NZ
9/01768 

Zawartość 
koenzymu 
Q10 i kwasu 
liponowego w 
wybranych 
produktach 
spożywczych 
oraz 
oszacowanie 
ich dziennego 
pobrania 

2011-12-13 2016-02-12  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 1 

188 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

54 2011/01/D/ST
5/05098 

Synteza 
rotorów 
molekularnych 
na bazie 
steroidów 

2011-12-13 2014-12-12  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 1 

250 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Niezrealizowa
ny 

55 2011/01/N/ST
5/05512 

Synteza 
nowych 
katalizatorów 
metatezy ze 
zmodyfikowan
ymi 
karbenowymi 
ligandami N-
heterocykliczn
ymi 

2011-12-15 2013-12-14  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 1 

85 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

Zakończony - 
Niezrealizowa
ny 

56 2011/01/B/HS
5/02605 

Środki karne 
jako 
instrument 
polityki 
kryminalnej 

2011-12-19 2013-12-18  
    •  inna 
(NCN) 

Inne programy Inny program 
(OPUS 1) 

54 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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66 2011/02/A/ST
5/00459 

Zastosowanie 
metatezy 
olefin w 
chemii 
produktów 
naturalnych 

2012-05-31 2016-05-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MAESTRO; 
edycja 1 

1 000 000,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

68 2011/03/N/ST
3/02408 

Badanie 
magnetycznyc
h przejść 
fazowych 
indukowanych 
przez 
naświetlanie 
jonami Ga w 
nanostruktura
ch Pt/Co/Pt 

2012-08-07 2014-02-06  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 2 

135 060,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

69 2011/03/B/HS
4/03857 

Modelowanie 
i 
wspomaganie 
słabo 
ustrukturyzow
anych 
problemów 
negocjacyjnyc
h 

2012-08-17 2016-02-16  
    •  inna 
(Narodowe 
Centrum 
Nauki) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
1 

381 120,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

70 2011/03/B/NZ
8/02835 

Bacillus cereus 
sensu lato - 
sześć 
odrębnych czy 
jeden 
polimorficzny 
gatunek 
bakterii 

2012-08-22 2016-08-21  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
2 

245 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

72 2012/04/S/HS
5/00338 

Publicznopraw
ny i 
prywatnopraw
ny konflikt 
interesów na 
przykładzie 
Europejskiej 
Sieci 
Ekologicznej 
Natura 2000 

2012-10-01 2015-09-30  
    •  inna 
(NCN) 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

FUGA; edycja 
1 

396 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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75 2012/05/B/NZ
8/00958 

Oddziaływanie 
auksyn, 
brassinosteroi
dów i 
cytokinin na 
glony z 
rodzaju 
Scenedesmus 
traktowane 
ołowiem 

2013-01-24 2016-04-23  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
3 

270 085,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

76 2012/05/B/HS
3/03844 

Akta synodów 
prowincjonaln
ych Jednoty 
Litewskiej 
1638 - 1655. 
Przygotowanie 
edycji źródła 

2013-01-25 2016-07-24  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
3 

32 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

77 2012/05/N/HS
6/04037 

Funkcja 
społeczna 
szkół 
salezjańskich 
w Okręgu 
Szkolnym 
Wileńskim w 
okresie 
Drugiej 
Rzeczypospolit
ej 

2013-01-29 2016-01-28  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 3 

54 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

78 2012/05/E/ST
5/03800 

Nanocebulki 
węglowe jako 
nowa matryca 
do materiałów 
gromadzących 
ładunek 
elektryczny 
oraz układów 
fotowoltaiczny
ch - synteza i 
charakterystyk
a właściwości 
fizykochemicz
nych 

2013-01-30 2018-01-29  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA BIS 1 178 720,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

79 2012/05/N/ST
5/01479 

Nowe 
nanokompozy
ty na bazie 
tlenku 
tytanu(IV) i 

2013-02-01 2016-01-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 

PRELUDIUM; 
edycja 3 

149 808,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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pochodnych 
fulerenu jako 
fotoaktywne 
katalizatory 

Centrum 
Nauki 

Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

84 2012/05/N/HS
5/02527 

Prawne 
instrumenty 
równoważenia 
finansów 
publicznych - 
wnioski dla 
Polski z 
doświadczeń 
zagranicznych 

2013-04-08 2016-04-07  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 3 

89 440,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

85 2012/06/M/ST
3/00475 

Modyfikacja 
magnetycznyc
h właściwości 
ultracienkich 
struktur z 
wykorzystanie
m 
promieniowan
ia 
elektromagnet
ycznego w 
szerokim 
zakresie 
spektralnym 

2013-05-07 2017-01-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

HARMONIA; 
edycja 3 

1 630 850,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  Instytut 
Fizyki Polskiej 
Akademii 
Nauk 

Zakończony - 
Zrealizowany 

86 2013/01/ASPE
RA/ST9/00001 

Współpraca, 
badania i 
rozwój na 
rzecz 
Teleskopu 
Einsteina 

2013-06-04 2017-06-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

Inny program 
(PER ASPERA 
AD ASTRA) 

1 299 923,00 
zł  

    •  
Uniwersytet 
Warszawski; 
Wydział Fizyki 
     •  Centrum 
Astronomiczn
e im. Mikołaja 
Kopernika 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Instytut 
Matematyczny 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Politechnika 
Warszawska; 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Wydział 
Elektroniki i 
Technik 
Informacyjnyc
h 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet 
Zielonogórski; 
Wydział Fizyki 
i Astronomii 

87 2012/07/N/NZ
9/00972 

Mechanizmy 
dostosowawcz
e owsa (Avena 
sativa L.) do 
warunków 
niedoboru 
fosforanów w 
podłożu 

2013-06-17 2017-12-16  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 4 

149 520,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

88 2012/07/N/ST
6/02147 

Algorytmy 
poprawy 
czytelności 
rozumowań w 
systemie 
naturalnej 
dedukcji 

2013-07-08 2017-01-07  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 4 

98 340,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

89 2012/07/B/HS
2/00292 

Literatura 
polsko-
tatarska po 
1918 roku 

2013-09-02 2016-09-01  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
4 

204 563,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Filologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

90 2012/07/B/ST
4/01581 

Nowoczesne 
metody 
badania 
specjacji 
chromu w 
próbkach 
środowiskowy
ch 
wykorzystując
e selektywne 
materiały 

2013-09-03 2016-12-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
4 

339 940,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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sorpcyjne z 
odwzorowany
mi jonami 
chromu 

91 2013/08/S/HS
3/00508 

"Gdyby nie ci 
Polacy... 
Historia 
narodu 
litewskiego 
czy Litewskiej 
SRR? Polska i 
Polacy w 
wizjach 
dziejów Litwy 
(1960-2009)" 
Wyobrażenia 
Polski i 
Polaków w 
wizjach 
historii Litwy 
w okresie 
sowieckim i w 
niepodległej 
Litwie. Analiza 
źródeł: pism 
okazjonalnych 
(rocznice, 
ważne 
wydarzenia), 
propagandow
ych, 
periodyków 
podziemnych 
(do 1988), 
historiografii, 
publicystyki 
historycznej. 
Kwestia relacji 
nacjonalizm-
komunizm i jej 
znaczenie dla 
obrazowania 
historii na 
Litwie 
sowieckiej. 

2013-10-01 2015-09-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

FUGA; edycja 
2 

285 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 



   
 

120 
 

95 2013/09/B/HS
1/01994 

Polemika 
Gassendiego z 
Descartes'em - 
badania na 
podstawie 
tekstów 
źródłowych 
wraz z 
przekładem 
trzech tekstów 
na język 
polski. 

2014-02-13 2017-02-12  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
5 

186 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Filologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

96 2013/09/N/NZ
8/03209 

Polimorfizm 
genetyczny 
środowiskowy
ch izolatów 
Bacillus cereus 
i Bacillus 
thuringiensis 
syntetyzującyc
h melaninę 

2014-02-18 2016-02-17  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 5 

99 918,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

97 2013/09/B/NZ
1/01880 

Enzymologia 
strukturalna 
hydrolazy S-
adenozylo-L-
homocysteiny: 
poszukiwania 
nowych celów 
strukturalnych 
dla 
selektywnych 
inhibitorów 

2014-02-24 2018-02-23  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
5 

502 065,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

99 2013/09/N/ST
10/02544 

Odcieki ze 
składowisk 
odpadów 
komunalnych 
jako 
potencjalne 
źródło 
zanieczyszczen
ia środowiska 
wodnego 
związkami 
endokrynnie 
czynnymi. 

2014-03-03 2018-03-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 5 

149 760,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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100 2013/09/B/ST
3/02669 

Koherentne 
wzbudzanie 
spinów 
femtosekundo
wymi 
impulsami 
światła w 
magnetycznyc
h 
heterostruktur
ach 
metal/dielektr
yk 

2014-03-05 2017-03-04  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
5 

659 240,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 

101 2013/09/B/NZ
8/03350 

Rola 
wielokierunko
wej presji 
selekcyjnej w 
ewolucji 
strategii 
oszustwa 
pokarmowego 
u storczyków z 
rodzaju 
Dactylorhiza 

2014-03-07 2018-03-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
5 

561 100,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

105 2013/11/N/HS
4/03327 

Ewolucja 
systemu 
nadzoru 
korporacyjneg
o w Rosji 

2014-08-20 2016-10-19  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 6 

65 490,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 

106 2013/11/N/NZ
6/02567 

Charakterysty
ka profili 
białkowych 
Malassezia 
pachydermatis 
w aspekcie 
diagnostyki z 
wykorzystanie
m 
elektroforezy 
dwukierunko
wej 

2014-08-22 2017-08-21  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 6 

100 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

108 2013/11/B/HS
5/04119 

Standard 
ochrony 
prawa do 
milczenia w 

2014-08-27 2018-02-26  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 

OPUS; edycja 
6 

67 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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procesie 
karnym 

Narodowe 
Centrum 
Nauki 

Białymstoku; 
Wydział Prawa 

109 2013/11/B/HS
2/02546 

Elzenbergowie
. Trzy 
pokolenia 
twórców 
kultury, nauki, 
historii. 

2014-08-27 2018-12-26  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
6 

100 620,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Filologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

110 2014/12/T/ST
5/00118 

Otrzymywanie 
i zastosowanie 
nowych 
nanokompozy
tów na bazie 
pochodnych 
fulerenu C60 i 
tlenku tytanu 
jako 
potencjalnych 
fotokatalizator
ów 

2014-10-01 2016-09-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

ETIUDA; 
edycja 2 

98 540,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

111 2014/12/S/HS
5/00370 

Modele 
legitymizacji 
przywództwa 
państwowego 
na obszarze 
Wspólnoty 
Niepodległych 
Państw. 

2014-10-01 2017-09-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

FUGA; edycja 
3 

461 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

113 2014/13/N/ST
5/01563 

Tworzenie 
nowych 
materiałów na 
bazie 
nanorurek 
węglowych i 
polimerów z 
odwzorowany
mi jonami 
metali (CNT-
IIP) 

2015-01-26 2019-08-25  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 7 

150 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

114 2014/13/N/ST
5/00568 

Nanocząstki 
wielowarstwo
we 
modyfikowan
e związkami 
fosforowymi 

2015-01-27 2018-01-26  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 

PRELUDIUM; 
edycja 7 

149 998,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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Centrum 
Nauki 

Biologiczno-
Chemiczny 

115 2014/13/B/NZ
7/02280 

Badania nad 
działaniem na 
wybrane 
czynniki 
etiologiczne 
bakteriozy 
pszczoły 
miodnej 
ekstraktów 
roślinnych 
oraz nad 
zależnością ich 
aktywności od 
składu 
chemicznego. 

2015-02-05 2017-02-04  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
7 

618 820,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

116 2014/13/N/HS
4/02870 

Tax 
expenditures 
jako forma 
publicznego 
wsparcia 
przedsiębiorst
w w Polsce 

2015-02-06 2020-10-05  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 7 

89 850,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

117 2014/13/D/HS
5/02010 

Uwarunkowan
ia reelekcji 
egzekutywy 
gminnej po 
2002 roku w 
Polsce. 

2015-02-23 2018-06-22  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 7 

150 120,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

118 UMO-
2014/13/B/ST
5/01834 

Wpływ 
struktury i 
domieszkowa
nia 
wielowarstwo
wych układów 
ferromagnety
k / wczesny 
metal 
przejściowy na 
ich 
właściwości 
magnetostaty
czne i 

2015-03-06 2018-09-05  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
7 

1 110 060,00 
zł  

    •  Instytut 
Fizyki Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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magnetotrans
portowe 

119 2014/13/D/ST
5/02871 

Synteza i 
zastosowanie 
nowych 
katalizatorów 
poliaminowyc
h w homo- i 
heterogeniczn
ych reakcjach 
C-H utleniania. 

2015-03-13 2018-09-12  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 7 

348 805,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

120 2014/14/M/ST
9/00707 

Udział Polski w 
projekcie 
Advanced 
Virgo 

2015-06-03 2018-10-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

HARMONIA; 
edycja 6 

1 955 187,00 
zł  

    •  Instytut 
Matematyczny 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Centrum 
Astronomiczn
e im. Mikołaja 
Kopernika 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Narodowe 
Centrum 
Badań 
Jądrowych 
     •  
Uniwersytet 
Warszawski; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet 
Zielonogórski; 
Wydział Fizyki 
i Astronomii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

122 2014/15/D/HS
5/02684 

Budżetowanie 
partycypacyjn
e - sukces czy 
kryzys 
demokracji 

2015-08-07 2019-08-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 

SONATA; 
edycja 8 

274 490,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 



   
 

125 
 

lokalnej? 
Studium 
prawnoporów
nawcze 

Centrum 
Nauki 

123 2014/15/B/HS
5/02689 

Czy polski 
model 
postępowania 
odwoławczeg
o w sprawach 
karnych jest 
rzetelny ? 

2015-08-07 2019-08-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
8 

314 080,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

124 2014/15/B/NZ
8/00244 

Stres 
oksydacyjny 
podczas 
termogenezy 
u myszy 
laboratoryjnyc
h o 
genetycznie 
zróżnicowany
m poziomie 
metabolizmu 
maksymalneg
o i 
podstawoweg
o: rola białka 
UCP1 

2015-08-07 2019-02-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
8 

686 980,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

127 2014/15/B/ST
4/04641 

Nowe 
metodyki 
analityczne w 
analizie 
specjacyjnej 
nanosrebra i 
nanozłota 

2015-09-04 2019-11-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
8 

451 660,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

128 2014/15/N/HS
5/02688 

Porwania 
rodzicielskie w 
świetle 
polskiego 
orzecznictwa 
karnego - 
aspekty 
prawne i 
kryminologicz
ne 

2015-09-18 2017-09-17  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 8 

96 048,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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129 2014/15/B/ST
5/04695 

Enancjoselekt
ywna reakcja 
retro-aza-
Michaela z 
polimerowymi 
reagentami i 
w układzie 
przepływowy
m do 
asymetrycznej 
syntezy 8-
członowych 
pierścieni 
karbocykliczny
ch 

2015-09-30 2019-09-29  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
8 

676 890,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

131 2015/17/N/HS
6/02900 

Zasoby 
odpornościow
e młodzieży 
nieprzystosow
anej 
społecznie 

2016-02-01 2019-01-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 9 

81 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

132 2015/17/B/ST
5/02892 

Synteza 
alkaloidów 
Solanum i ich 
analogów ze 
steroidowych 
sapogenin 

2016-02-11 2019-02-10  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
9 

945 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

133 2015/17/N/HS
4/02108 

Transfer 
technologii a 
przewaga 
konkurencyjna 
przedsiębiorst
w w Polsce 

2016-02-24 2020-07-23  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 9 

97 442,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

134 2015/17/B/NZ
8/02484 

Wielkość 
mózgu oraz 
zdolności 
kognitywne 
myszy 
laboratoryjnyc
h 
selekcjonowan
ych na 
zróżnicowane 

2016-03-01 2018-08-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
9 

415 470,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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tempo 
metabolizmu 
podstawoweg
o lub 
maksymalneg
o. 

135 2015/17/N/ST
5/03916 

Nowe 
katalizatory 
metatezy 
olefin 
zawierające 
grupę nitrową 
w ligandzie N-
heterocykliczn
ym 

2016-03-16 2019-09-15  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 9 

150 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

136 2015/17/N/NZ
9/03646 

Ocena 
prozdrowotny
ch właściwości 
homogenatu 
czerwiu 
trutowego 
pszczoły 
miodnej 

2016-03-24 2019-12-23  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 9 

132 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

139 2015/19/B/HS
3/01947 

Polacy i osoby 
polskiego 
pochodzenia z 
Królestwa 
Polskiego w 
armii i flocie 
rosyjskiej w 
latach 1914-
1915. Skala 
uczestnictwa, 
piastowane 
funkcje, udział 
w wojnie i 
poniesione 
straty. 

2016-06-03 2021-06-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
10 

339 308,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

140 2015/19/B/NZ
8/03944 

Dynamika 
pangenomu i 
proteomu 
wybranych 
przedstawiciel
i Bacillus 
cereus sensu 
lato ze 
środowiska 

2016-07-04 2020-07-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
10 

598 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 
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pierwotnego i 
zmienionego 
antropologicz
nie 

141 2015/19/D/ST
6/01473 

Emulator 
środowiska 
systemu Mizar 
w systemie 
Isabelle jako 
narzędzie 
umożliwiające 
niezależną 
weryfikację 
bazy MML 

2016-07-20 2020-03-19  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 10 

170 440,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

142 2015/19/D/HS
1/02426 

Czym jest 
myślenie 
obrazami? 

2016-09-01 2020-08-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 10 

248 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 
     •  
Uniwersytet 
Warszawski; 
Wydział 
Filozofii i 
Socjologii 

W trakcie 
realizacji 

143 2016/20/S/ST
5/00371 

Nanocebulki 
węglowe/nan
orurki 
polianilinowe - 
nanokompozy
t dla 
superkondens
atorów i 
bioczujników 

2016-10-01 2019-01-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

FUGA; edycja 
5 

440 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

144 2016/20/T/HS
4/00412 

Tax 
expenditures 
jako forma 
publicznego 
wsparcia 
przedsiębiorst
w w Polsce 

2016-10-01 2017-09-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

ETIUDA; 
edycja 4 

102 700,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

145 2016/21/B/ST
5/02496 

Materiały 
elektroaktywn
e o strukturze 

2017-01-19 2021-01-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 

OPUS; edycja 
11 

780 095,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 

W trakcie 
realizacji 
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mezoporowat
ej w 
urzadzeniach 
magazynujący
ch energię 
elektryczną 

przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

147 2016/21/B/HS
4/01583 

Wspomaganie 
negocjacji 
dwustronnych 
z 
uwzględnienie
m myślenia 
heurystyczneg
o oraz 
ograniczeń 
poznawczych 
negocjatorów 

2017-02-22 2020-02-21  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
11 

260 351,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

148 2016/21/B/ST
5/01365 

Nowe 
wrażliwe na 
bodźce 
kopolimery do 
kontrolowane
go 
dostarczania 
leków. 

2017-02-23 2020-02-22  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
11 

766 930,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

149 2016/21/B/NZ
8/02491 

Kompromis 
między opieką 
rodzicielską a 
odpowiedzią 
immunologicz
ną u myszy 
laboratoryjnyc
h 
selekcjonowan
ych w 
kierunku 
zróżnicowania 
BMR: test 
hipotezy o 
ograniczeniac
h w utracie 
ciepła 

2017-02-27 2020-02-26  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
11 

905 746,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

150 2016/21/N/HS
3/03177 

Rynek 
nieruchomości 
Starej i Nowej 
Warszawy w 
okresie 

2017-03-03 2019-09-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 

PRELUDIUM; 
edycja 11 

76 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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późnego 
średniowiecza 

Centrum 
Nauki 

Historyczno-
Socjologiczny 

151 2016/21/N/ST
5/01316 

Nowe 
nanocząstki o 
właściwościac
h 
superparamag
netycznych 
jako 
heterogeniczn
e katalizatory 
palladowe do 
reakcji 
prowadzonych 
w wodzie. 

2017-03-15 2020-03-14  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 11 

126 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

152 2016/21/B/NZ
8/00434 

Mechanizmy 
wpływające na 
przepływ 
materii i 
energii od 
fitoplanktonu 
do 
zooplanktonu 
w 
ekosystemach 
słodkowodnyc
h. 

2017-03-23 2020-03-22  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
11 

838 506,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

153 2016/22/M/ST
3/00471 

Dynamika 
magnetyzacji 
w 
mikrodrutach 
amorficznych 

2017-05-09 2020-05-08  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

HARMONIA; 
edycja 8 

382 200,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  
Akademia 
Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława 
Staszica w 
Krakowie; 
Wydział Fizyki 
i Informatyki 
Stosowanej 

W trakcie 
realizacji 

154 UMO-
2016/22/M/ST
9/00583 

Polski wkład w 
przygotowanie 
i 
przeprowadze
nie programu 

2017-06-20 2020-06-19  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 

HARMONIA; 
edycja 8 

1 497 080,00 
zł  

    •  
Uniwersytet 
Jagielloński w 

W trakcie 
realizacji 
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badawczego 
projektu CTA 
w pierwszej 
fazie działania 

Centrum 
Nauki 

Krakowie; 
Wydział Fizyki, 
Astronomii i 
Informatyki 
Stosowanej 
     •  
Akademia 
Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława 
Staszica w 
Krakowie 
     •  Centrum 
Astronomiczn
e im. Mikołaja 
Kopernika 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Centrum 
Badań 
Kosmicznych 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Instytut 
Fizyki 
Jądrowej im. 
Henryka 
Niewodniczań
skiego Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Narodowe 
Centrum 
Badań 
Jądrowych 
     •  
Politechnika 
Warszawska; 
Wydział 
Elektroniki i 
Technik 
Informacyjnyc
h 
     •  
Uniwersytet 
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Łódzki; 
Wydział Fizyki 
i Informatyki 
Stosowanej 
     •  
Uniwersytet 
Mikołaja 
Kopernika w 
Toruniu; 
Wydział Fizyki, 
Astronomii i 
Informatyki 
Stosowanej 
     •  
Uniwersytet 
Warszawski; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet 
Zielonogórski; 
Wydział Fizyki 
i Astronomii 

155 2016/23/D/HS
3/03210 

Rewolucja 
militarna jako 
czynnik 
modernizacyjn
y skarbowości 
i organizacji 
państwa 
polsko-
litewskiego na 
tle 
europejskim 

2017-07-07 2020-07-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 12 

364 900,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

156 2016/23/D/NZ
8/03518 

Różnice w 
enzymatyczny
m systemie 
chitynolityczn
ym szczepów 
Bacillus cereus 
sensu lato 
jako 
konsekwencja 
adaptacji do 

2017-07-11 2020-07-10  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 12 

372 125,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 
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ekologicznie 
odrębnych 
środowisk 

157 2016/23/B/HS
3/03050 

Religijne 
uwarunkowan
ia przemian 
gospodarczych 
i 
demograficzny
ch w okresie 
preindustrialn
ym na 
przykładzie 
Rzeczypospolit
ej Obojga 
Narodów 

2017-07-13 2020-07-12  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
12 

599 200,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

165 DEC-
2017/01/X/ST
6/00012 

Rozwój 
interaktywneg
o dowodzenia 
twierdzeń w 
systemie 
Mizar 

2017-08-18 2018-08-17  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

14 830,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

166 DEC-
2017/01/X/NZ
9/00009 

Identyfikacja 
pozycji 
rodzajowej i 
gatunkowej 
autochtoniczn
ej mikroflory 
ryzobiowej 
starej hałdy 
cynkowo-
ołowiowej w 
południowej 
Polsce w 
kontekście 
ryzoremediacji 

2017-09-01 2018-08-31  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 500,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

167 DEC-
2017/01/X/NZ
1/00175 

Ocena 
antyagregacyj
nej aktywności 
tanin 
względem 
alfa-
synukleiny 

2017-09-02 2018-09-01  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

42 350,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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168 2016/23/N/NZ
8/03054 

Identyfikacja 
czynników 
odpowiedzialn
ych za niską 
efektywność 
rozmnażania 
płciowego w 
marginalnych 
populacjach 
brzozy niskiej 
Betula humilis 
Schrk. 

2017-09-07 2019-09-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM 99 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

171 2017/24/T/ST
5/00214 

Nowe 
katalizatory 
metaloorganic
zne 
immobilizowa
ne na 
nanocząstkach 
magnetycznyc
h 

2017-10-02 2019-03-01  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

ETIUDA; 
edycja 5 

117 940,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

172 DEC-
2017/01/X/ST
8/00534 

Optymalizacja 
i identyfikacja 
kształtu w 
sprężysto-
plastycznych 
zagadnieniach 
brzegowych z 
wykorzystanie
m 
parametryczn
ego układu 
równań 
całkowych 
(PURC) oraz 
wybranych 
algorytmów 
rojowych 

2017-10-03 2018-10-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

16 007,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

173 DEC-
2017/01/X/NZ
8/01059 

Czy 
różnorodność 
gatunkowa 
mykoplankton
u zależy od 
typu 
troficznego 
stratyfikowany
ch termicznie 

2017-11-09 2018-11-08  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 940,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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wód 
limnicznych? 

174 DEC-
2017/01/X/NZ
8/01081 

Jedno czy 
wiele? Córka 
czy syn? 
Kluczowe 
decyzje 
Latibulus 
argiolus, 
parazytoida 
socjalnych os 
klecanek 
Polistes 
nimpha 

2017-11-09 2019-04-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 819,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

175 DEC-
2017/01/X/NZ
8/01151 

Wpływ 
eutrofizacji i 
humifikacji 
jezior na 
transfer 
węgla, azotu i 
fosforu w 
pelagicznych 
sieciach 
troficznych 

2017-11-23 2018-11-22  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

20 014,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

176 DEC-
2017/01/X/NZ
1/01178 

Określenie 
mechanizmów 
synergistyczne
go działania 
oksytiaminy i 
ketokonazolu 
względem 
oportunistycz
nych 
drożdżaków 
Malassezia 
pachydermatis 

2017-12-07 2018-12-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 500,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

177 DEC-
2017/01/X/NZ
8/01426 

Czy modraszek 
orion 
(Scolitantides 
orion) ma 
szansę 
pozostać w 
faunie Polski? 
- analiza 
genetyczna 
populacji 

2017-12-23 2018-12-22  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 995,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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zagrożonych 
wyginięciem 

179 2016/23/G/ST
3/04196 

Dynamika 
ściany 
domenowej i 
właściwości 
magnetycznej 
tekstury w 
warstwach 
magnetycznyc
h z 
oddziaływanie
m typu 
Dzyaloshinskii-
Moriya 

2018-01-10 2021-01-09  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

BEETHOVEN 
CLASSIC; 
edycja 2 

1 124 230,00 
zł  

    •  Instytut 
Katalizy i 
Fizykochemii 
Powierzchni 
im. Jerzego 
Habera 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

W trakcie 
realizacji 

180 2017/25/B/ST
4/02662 

Charakterysty
ka 
oddziaływań 
pomiędzy, 
zatopionymi w 
Bałtyku, 
bojowymi 
środkami 
trującymi a 
wodą za 
pomocą 
badań 
eksperymental
nych oraz 
obliczeń z 
pierwszych 
zasad. 

2018-01-12 2021-01-11  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
13 

579 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

181 2017/25/B/ST
5/01414 

Synteza 
porowatych 
materiałów 
nanokompozy
towych, ich 
właściwości 
fizykochemicz
ne oraz 
zastosowanie 
w 
elektrochemii 

2018-01-19 2021-01-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
13 

1 193 880,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 
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182 DEC-
2017/01/X/ST
4/01760 

Polimery 
zdolne do 
jednoczesneg
o wydzielania 
jonów metali z 
grupy 
platynowców 

2018-01-25 2019-01-24  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 481,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

183 DEC-
2017/01/NZ8/
02091 

Wykorzystanie 
telemetrii GPS 
do oceny 
biologicznej 
jakości 
krajobrazu 
rolniczego - 
integracja 
polskich i 
estońskich 
danych 
przestrzennyc
h 

2018-02-10 2019-02-09  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

29 007,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

184 DEC-
2017/01/X/NZ
8/01843 

Czy cytokinina 
trans-zeatyna 
indukuje 
mechanizmy 
obronne w 
kulturach 
jednokomórko
wej zielenicy 
Scenedesmus 
quadricauda 
narażonej na 
kadm? 

2018-02-10 2019-02-09  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

49 987,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

186 2017/25/B/HS
3/02015 

Liga Kobiet w 
ternie. 
Działalność 
organizacji i 
realia jej 
funkcjonowani
a na szczeblu 
regionalnym i 
lokalnym w 
rzeczywistości 
Polski Ludowej 
(1945-1989) 

2018-03-01 2021-02-28  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
13 

595 280,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 
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187 2017/25/B/ST
3/01305 

Ultraszybka 
dynamika w 
magnetoplaz
monicznych 
strukturach 
periodycznych 

2018-04-04 2021-04-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
13 

1 155 000,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

W trakcie 
realizacji 

190 2017/26/M/ST
9/00978 

Astronomia fal 
grawitacyjnyc
h: udział 
zespłu 
Polgraw w 
projektach 
Advanced 
Virgo i 
Advanced 
LIGO 

2018-05-08 2021-05-07  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

HARMONIA; 
edycja 9 

1 497 860,00 
zł  

    •  Instytut 
Matematyczny 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  Centrum 
Astronomiczn
e im. Mikołaja 
Kopernika 
Polskiej 
Akademii 
Nauk 
     •  
Narodowe 
Centrum 
Badań 
Jądrowych 
     •  
Uniwersytet 
Warszawski; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 
     •  
Uniwersytet 
Zielonogórski; 
Wydział Fizyki 
i Astronomii 

W trakcie 
realizacji 

192 2017/27/B/HS
1/02089 

Nieprzejrzysto
ść, 
rytualizacja, 
niepokój: 
Poznawcze 
podstawy 
rytuału 

2018-06-13 2021-06-12  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
14 

587 300,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 
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193 2017/27/N/ST
5/02888 

Synteza i 
charakterystyk
a 
fizykochemicz
na 
samoorganizuj
ących się 
kopolimerów 
oraz ich 
potencjalne 
zastosowanie 
w 
organicznych 
ogniwach 
fotowoltaiczny
ch 

2018-06-20 2021-06-19  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 14 

204 600,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

194 2017/27/B/NZ
8/02242 

Plastyczność 
neuronalna 
myszy 
laboratoryjnyc
h 
selekcjonowan
ych na 
zróżnicowane 
tempo 
metabolizmu 
podstawoweg
o lub 
maksymalneg
o 

2018-06-26 2021-06-25  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
14 

725 960,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

195 DEC-
2018/02/X/NZ
8/00083 

Wpływ 
temperatury i 
zawartości 
tlenu w 
wodzie na 
tempo 
procesów 
życiowych 
ektotermów 
zbudowanych 
z różnej 
wielkości 
komórek na 
przykładzie 
modelowego 
gatunku ryb 
Danio rerio 

2018-08-16 2019-08-15  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

48 360,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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196 2017/27/L/HS
3/03242 

Zdolności 
finansowe 
państw 
jagiellońskich 
w XVI wieku 
na tle 
prównawczym 

2018-10-01 2021-09-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

DAINA; edycja 
1 

967 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

197 2018/28/C/ST
5/00308 

Syntetyczne 
antyferromag
netyki z 
anizotropią 
prostopadłą 
oraz 
oddziaływanie
m 
Dzyaloshinskii-
Moriya 

2018-10-04 2021-10-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATINA; 
edycja 2 

909 092,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

W trakcie 
realizacji 

198 2018/02/X/ST
6/00880 

Integracja 
grafowych 
modeli danych 

2018-10-15 2019-10-14  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

14 140,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

199 2018/02/X/HS
3/01643 

Życie religijne 
dwudziestowi
ecznych 
polskich 
ludowych 
wizjonerek w 
świetle 
zgromadzonyc
h danych 
zastanych 

2018-11-03 2019-11-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 1 

7 320,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

200 DEC-
2018/02/X/NZ
8/01177 

Molekularne 
testy 
diagnostyczne 
do 
identyfikacji 
gatunków 
pasożytów 
wewnętrznych 
łosia (Alces 
alces) 

2018-11-03 2019-11-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

49 995,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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201 DEC-
2018/02/X/NZ
9/01428 

Zmiany w 
proteomie 
nasion 
podczas 
kiełkowania w 
odpowiedzi na 
zanieczyszczen
ia jonami 
ołowiu 

2018-11-03 2019-11-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

49 995,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

202 DEC-
2018/02/X/ST
5/01464 

Polimery 
tworzone z 
udziałam 
fulerenów 
oraz metali 
przejściowych 
jako sorbenty 
wodoru 

2018-11-03 2019-11-02  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

440 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

203 DEC- 
2018/02/X/HS
6/02300 

Proces 
(re)adaptacji 
społecznej 
polskich 
migrantów w 
Londynie w 
obliczu Brexitu 
- zmiana i 
redefinicja 
statusu 
społecznego z 
perspektywy 
wewnątrzgrup
owej 

2018-12-19 2019-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

19 437,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

204 DEC-
2018/02/X/ST
4/02153 

Wpływ kwasu 
cynamonoweg
o i jego 
hydroksypoch
odnych na 
właściwości 
elektryczne 
układów 
modelujących 
błony 
biologiczne 
oraz linii 
komórkowych 
glejaka 
wielopostacio
wego 

2018-12-20 2019-12-19  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

49 028,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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206 2018/29/B/HS
3/01023 

Nie tylko 
sarmatyzm. 
Dzieje 
mityczne i 
fantazje w 
skandynawski
ej 
historiografii 
nowożytnej 

2019-02-04 2022-02-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
15 

345 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

207 2018/29/B/NZ
9/01997 

Badania 
zależności 
między 
strukturą 
molekularną a 
aktywnością 
biologiczną 
związków 
pochodzenia 
naturalnego o 
potencjalnym 
działaniu 
konserwujący
m i ich 
kompleksów z 
metalami 

2019-02-21 2022-02-20  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
15 

922 500,00 zł  
    •  
Politechnika 
Białostocka; 
Wydział 
Budownictwa i 
Nauk o 
Środowisku  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

208 2018/02/X/ST
6/02571 

Zastosowanie 
zaawansowan
ych metod 
uczenia 
maszynowego 
w badaniu 
transkryptów 
RNA raka 
przełyku. 

2019-03-16 2020-03-15  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

12 196,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

W trakcie 
realizacji 

209 2018/02/X/HS
5/02898 

Wyjazd 
konferencyjny
: Works in 
Progress 
Intellectual 
Property 2019 
(WPIP) 
Colloquium, 
University of 
Huston Law 
Center, Texas, 
US; tytuł 
referatu: 

2019-03-30 2020-03-29  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

9 891,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

W trakcie 
realizacji 
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Copyright 
exhaustion in 
the digital 
environment - 
the EU and 
international 
perspective 

210 2018/02/X/HS
5/02984 

Wpływ 
orzecznictwa 
hiszpańskiego 
Trybunału 
Konstytucyjne
go na status 
prawny 
Katalonii 

2019-03-30 2020-03-29  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

15 346,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

W trakcie 
realizacji 

213 2018/02/X/HS
5/03367 

Prezentacja 
wstępnych 
wyników 
badań 
prawnoporów
nawczych w 
zakresie 
zbiorowego 
dochodzenia 
roszczeń 
konsumentów 
o naprawienie 
szkody 
wyrządzonej 
praktykami 
antykonkuren
cyjnymi na XIV 
Konferencji 
Akademickieg
o 
Stowarzyszeni
a Prawa 
Konkurencji 
(ASCOLA) 

2019-04-24 2020-04-23  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 2 

5 559,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

W trakcie 
realizacji 

214 2018/30/E/NZ
1/00729 

Hamowanie 
aktywności 
hydrolazy S-
adenozylo-L-
homocysteiny 
z 
Pseudomonas 
aeruginosa 

2019-04-30 2024-04-29  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA BIS; 
edycja 8 

3 181 200,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 
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poprzez 
wpływ na 
dynamikę 
enzymu 

215 2018/31/N/HS
4/02333 

Model 
wyborów 
mieszkaniowy
ch w cyklu 
życia 
gospodarstwa 
domowego 

2019-06-21 2021-06-20  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 16 

86 989,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

216 2018/31/D/HS
3/00904 

Nierówności 
ekonomiczne 
w 
Rzeczpospolit
ej Obojga 
Narodów i ich 
społeczno-
polityczne 
konsekwencje 

2019-06-28 2022-06-27  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATA; 
edycja 14 

337 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

217 2018/31/B/HS
5/01730 

Czy 
negocjowanie 
podatków jest 
sprawiedliwe? 
Alternatywne 
metody 
rozwiązywania 
sporów 
podatkowych 
w świetle 
standardów 
konstytucyjny
ch 

2019-07-01 2022-06-30  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
16 

110 084,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

W trakcie 
realizacji 

218 2018/31/B/HS
3/00846 

Społeczne i 
gospodarcze 
znaczenie 
obozów i 
garnizonów 
wojskowych w 
państwie 
polsko-
litewskim 
(XVI-XVIII 
wiek) 

2019-07-09 2022-07-08  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
16 

743 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 
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219 2018/31/N/HS
3/02187 

Mała epoka 
lodowcowa a 
kryzys 
gospodarczy w 
Polsce 
wczesnonowo
żytnej 

2019-07-24 2022-07-23  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

PRELUDIUM; 
edycja 16 

142 800,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

W trakcie 
realizacji 

221 2019/32/C/NZ
8/00523 

Akustyczne 
oszustwo - czy 
motyle brzmią 
jak pszczoły 
lub osy, które 
morfologicznie 
przypominają, 
by zwieść 
drapieżców? 

2019-10-04 2022-10-03  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

SONATINA 591 986,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

222 2018/31/B/ST
3/00279 

Obrazowanie 
oddziaływań 
nadsubtelnych 
w 
spektrometrii 
mössbauerow
skiej 

2019-10-21 2022-10-20  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
16 

1 217 630,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

W trakcie 
realizacji 

223 2019/03/X/NZ
8/00242 

Zgromadzenie 
materiału 
genetycznego 
pochodzącego 
z grzybów 
wyhodowanyc
h z wód 
rzecznych o 
zróżnicowanej 
zawartości i 
pochodzeniu 
materii 
organicznej 

2019-11-07 2020-11-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

47 058,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

W trakcie 
realizacji 

224 450840 Model 
upadłości 
konsumenckie
j małżonków 

2019-11-07 2020-11-06  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

13 640,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

W trakcie 
realizacji 

225 2019/03/X/HS
6/00592 

Poszukiwanie 
czynników 
warunkującyc
h 

2019-11-22 2020-11-21  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 

MINIATURA; 
edycja 3 

9 449,00 zł  
    •  

W trakcie 
realizacji 
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wykorzystywa
nie wyników 
badań 
naukowych 
przez 
nauczycieli do 
doskonalenia 
ich praktyki 
zawodowej z 
perspektywy 
teorii 
planowanego 
zachowania - 
ocena 
operacjonaliza
cji i sposobu 
pomiaru 
zmiennych 

Narodowe 
Centrum 
Nauki 

Uniwersytet w 
Białymstoku 

226 2018/31/B/NZ
8/01505 

Zmienność 
wielkości 
komórek i 
tempa 
metabolizmu 
jako 
wyjaśnienie 
paradoksu 
Peto 

2019-12-09 2022-12-08  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

OPUS; edycja 
16 

449 170,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

227 2019/03/X/HS
4/01747 

Heurystyka 
dostępności w 
wycenie 
warunkowej 
dóbr 
środowiskowy
ch 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

26 400,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

228 2019/03/X/HS
4/01006 

Możliwości 
zastosowania 
metody SEM-
PLS do 
badania 
zależności 
między 
kapitałem 
ludzkim, 
kapitałem 
społecznym, 
międzynarodo
wym 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

10 732,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 
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transferem 
technologii a 
inteligentnym 
rozwojem 
krajów Unii 
Europejskiej – 
wyjazd 
konsultacyjny 

229 2019/03/X/NZ
1/01527 

Analiza zmian 
strukturalnych 
błon 
Staphylococcu
s aureus 
wywołanych 
taninami jako 
mechanizm 
ich 
antybakteryjn
ej aktywności. 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

49 709,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

230 2019/03/X/HS
6/01629 

Rola dóbr 
statusowych 
w rywalizacji o 
pozycję w 
hierarchii 
społecznej w 
perspektywie 
odmiennych 
warunków 
ekonomicznyc
h i modeli 
społeczeństw 
na podstawie 
wstępnych 
badań 
porównawczy
ch w Polsce, 
Rosji i Danii. 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

39 153,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

231 2019/03/X/HS
6/01872 

Zagraniczne 
migracje z 
województwa 
podlaskiego w 
dekadzie 
1980. 
Społeczne i 
ekonomiczne 
konsekwencje 
dla 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

37 483,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 
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migrujących i 
nie-
migrujących 
mieszkańców 
województwa. 

232 DEC-
2019/03/X/ST
4/02089 

Ocena 
mozliwości 
zastosowania 
modyfikowan
ej polipirolem 
i 
cyklodekstryn
ami elektrody 
diamentowej 
domieszkowa
nej borem w 
analizie 
wybranych 
związków o 
właściowości 
przeciwgrzybic
znych 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

44 008,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

233 DEC-
2019/03/X/ST
10/01959 

Czy 
najmniejsza 
roslina swiata 
pomoże 
rozwiązać 
wielki 
problem? 
Badania 
wstepne nad 
mozliwością 
wykorzystania 
wolffia arrhiza 
do 
oczyszczania 
wód ze 
związków 
zaburzających 
równowagę 
hormonalną 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

47 630,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

234 DEC-
2019/03/X/ST
3/01500 

Badania 
wielowarstwo
wych układów 
ferromagnety
k/półprzewod
nik metodami 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 

MINIATURA; 
edycja 3 

30 030,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 
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ultraszybkiej 
dynamiki 
magnetyzacji 

Centrum 
Nauki 

235 DEC-
2019/03/X/ST
4/02063 

Struktury 
wieloskładniko
wych 
kryształów 
wybranych 
aminokwasów 
i 
heteroaromat
ycznych 
kwasów 
karboksylowyc
h - 
zastosowanie 
krystografii 
kwantowej 

2019-12-19 2020-12-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3 

49 999,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

236 DEC-
2019/03/X/ST
10/01114 

Modelowanie 
REVEALS w 
rekonstrukcji 
dynamiki 
holoceńskiej 
migracji 
świerka na 
obszarze 
Polski 

2020-01-19 2021-01-18  
    •  budżet - 
NCN 

Projekt 
naukowy 
finansowany 
przez 
Narodowe 
Centrum 
Nauki 

MINIATURA; 
edycja 3   

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
Tabela I.1.5.11.   Inne projekty naukowe finansowane z różnych źródeł  

L.p. Numer 
projektu 

Tytuł projektu Data 
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

Instytucja 
finansująca 

Rodzaj 
projektu 

Nazwa 
programu 

Środki 
finansowe 
ogółem (PLN) 

Instytucja/Jed
nostka 
realizująca 

Status 
projektu 

21 JUST/2010/DA
P3/AG/1226 

Mind the Gap 2011-03-01 2013-02-28  
    •  inna 
(Komisja 
Europejska) 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(DAPHNE III) 

139 164,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

65 TEAM/2011-
8/4 

Statics and 
dynamics of 
magnonic and 
magnetophoni
c crystals 

2012-05-01 2015-12-31  
    •  inna 
(Fundacja na 
rzecz Nauki 
Polskiej) 

Inne programy Inny program 
(Program 
TEAM) 

1 847 000,00 
zł  

    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Fizyki 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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73 531211-LLP-
2012-DE-KA2-
KA2MP 

Smart 
Educational 
Autonomy 
through 
Guided 
Language 
Learning. The 
online 
platform for 
guided 
language 
exchange/SEA
GULL 

2012-11-01 2015-10-31  
    •  inna 
(Komisja 
Europejska) 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(LLP-
COMENIUS) 

43 592,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Filologiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 

94 539899-LLP-1-
2013-1-IT-
LEONARDO-
LMP 

MUSic 
performing 
and creative 
Arts 
professions 
involved in 
healthcare: a 
portal for VET 
promotion 
and mutual 
recognition of 
profile – 
MUSA 

2014-01-01 2016-06-30  
    •  środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Leonardo da 
Vinci) 

60 463,69 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

112 JUST/2013/DA
P/AG/5713 

SNaP- Special 
needs and 
protection 
orders 

2014-10-01 2016-09-30  
    •  środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(DAPHNE III) 

108 925,43 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii 

Zakończony - 
Zrealizowany 

121 609528 - STI Endemic plant 
species of 
Central Asia as 
a source of 
biologically 
active 
compounds 
useful in 
medicine 

2015-07-13 2016-07-12  
    •  środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w 
ramach 
programu 
ramowego 
Unii 
Europejskiej 

Projekty 
realizowane w 
ramach 
Horyzont 2020 
(ERC, działanie 
Research & 
Innovation 
Action, 
Innovation 
Action, 
działania 
Marie 
Skłodowskiej-
Curie) 

42 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Biologiczno-
Chemiczny 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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126 564651-EPP-1-
2015-1-SK-
EPPJMO-
NETWORK 

Sustainable 
Land 
Management 
in Europe - 
SULANET 

2015-09-01 2018-08-31  
    •  środki 
Komisji 
Europejskiej 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Jean Monnet 
Networks 
(ERASMUS+)) 

106 025,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

138 1 NO-AUTism! 
Kształcenie i 
rozwój 
personalny 
doktoranta z 
autyzmem - 
status quo i 
interdyscyplin
arna 
optymalizacja 
perspektyw 
społecznych i 
zawodowych 

2016-05-17 2018-07-31  
    •  krajowe 
prywatne 
instytucje 
niekomercyjne 

Inne programy Inny program 
(Santander 
Universidades) 

50 000,00 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

W trakcie 
realizacji 

163 70-FWD VRAPE wizyta 
przedstawiciel
i instytucji z 
Norwegii w 
Polsce 

2017-08-07 2017-10-15  
    •  inne 
środki 
zagraniczne 

Projekt 
finansowany 
przez 
zagraniczną 
instytucję 
publiczną, 
powołaną w 
celu 
wspierania 
działalności 
naukowej lub 
badawczo-
rozwojowej 

Inny program 
(Polsko-
Norweska 
Współpraca 
Badawcza) 

5 376,63 zł  
    •  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział Prawa 

Zakończony - 
Zrealizowany 

188 ROR-II/KSOW-
N-13/2018 

Analiza 
opłacalności 
produkcji i 
dystrybucji 
produktów 
ekologicznych 
w 
województwie 
podlaskim z 
wykorzystanie
m wybranych 
modeli 
krótkich 

2018-04-15 2018-10-31  
środki Komisji 
Europejskiej 

Projekt o 
charakterze 
badawczym 
finansowany 
w ramach 
programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-
2020) 

27 216,00 zł  
 Uniwersytet 
w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

Zakończony - 
Zrealizowany 
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łańcuchów 
dostaw 

189 TEAM/2017-
4/40 

„Innovative 
technology of 
cold ultrafast 
photo-
magnetic 
recording and 
novel 
approach to 
ultrafast opto-
spintronics” 

2018-05-01 2021-04-30  
Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR) 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Inteligentny 
Rozwój 2014-
2020) 

3 300 000,00 
zł  

 
Uniwersytet w 
Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

211 ROR-II/KSOW-
N-15/2019 

Czynniki 
sukcesu 
współpracy 
rolników 
województwa 
podlaskiego w 
ramach 
grupproducen
tów 

2019-04-01 2019-10-31  
środki Komisji 
Europejskiej 

Projekt o 
charakterze 
badawczym 
finansowany 
w ramach 
programu 
operacyjnego 

Inny program 
(Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-
2020) 

49 522,00 zł  
Uniwersytet w 
Białymstoku; 
Wydział 
Ekonomii i 
Zarządzania 

W trakcie 
realizacji 

220 2019-1-PL01-
KA203-065091 

SOCIAL 
PROFESSIONS 
FOR 
SUPPORTING 
YOUTH IN A 
EUROPEAN 
SOLIDARITY 
CONTEXT - SP 
Young 

2019-10-01 2022-08-31  
środki Komisji 
Europejskiej 

Projekt w 
ramach 
programu Unii 
Europejskiej 

Inny program 
(ERASMUS+) 

1 026 706,50 
zł 

 
 Uniwersytet 
w Białymstoku 

W trakcie 
realizacji 

237 MNiSW/209/1
56/DIR   

Inkubator 
Innowacyjnośc
i 2.0 

01.02.2019 31.03.2020  
   inne (UE) 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Inteligentny 
Rozwój 2014-
2020) 

Inny program 
(Program 
Operacyjny 
Inteligentny 
Rozwój 2014-
2020) - 
Inkubator 
Innowacyjnośc
i 2.0 

1223000 Instytut 
Innowacji i 
Technologii 
Sp. z o.o. 
Politechniki 
Białostockiej, 
Uniwersytet 
Medyczny w 
Białymstoku, 
Uniwersytet w 
Białymstoku  

W trakcie 
realizacji 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
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Wniosek: 
Przedstawione powyżej dane w sposób obiektywny i przekonujący pokazują, że Politechnika 
Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku w sposób racjonalny wykorzystują posiadany 
potencjał naukowy, dysponując środkami finansowymi pozyskiwanymi z różnych źródeł na 
naukę i szkolnictwo wyższe.  

 
 

 
Sekcja I.1.6 
Ocena struktury wydatków i przychodów. 
 
 
Wprowadzenie 
 
• Ze względu na źródła finansowania przychody uczelni publicznych należy podzielić na: 

przychody budżetowe (dotacyjne), przychody pozabudżetowe (w tym opłaty za usługi 
edukacyjne, przychody z działalności finansowej i gospodarczej oraz inne).  

     

• Na działalność operacyjną szkół wyższych składa się: działalność dydaktyczna, 
działalność badawcza, wydzielona (wyodrębniona) działalność gospodarcza oraz 
sprzedaż towarów i usług, a także działalność pozostała. Wyróżnione rodzaje 
działalności uczelni wyższej wraz z ich definicjami podano poniżej.  

 
Tabela I.1.6.1. Rodzaje działalności uczelni wyższej wraz z ich definicjami 

Pojęcie Definicja 
Podstawowa 
działalność operacyjna 

Działalność obejmująca działalność dydaktyczną, badawczą 
oraz działalność wyodrębnioną gospodarczo. 

Działalność 
dydaktyczna 

Kształcenie studentów oraz rozwój kadr naukowych, a także 
prace naukowe i twórcze niezbędne do prowadzenia procesu 
dydaktycznego 

Działalność badawcza Działalność związana z pracami koncepcyjnymi i tworzeniem 
nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów. 

Pozostała działalność 
dydaktyczna  

Studia podyplomowe, kursy dokształcające. 

Działalność 
gospodarcza 
wyodrębniona 

Działalność prowadzona przez wydzieloną organizacyjnie 
jednostkę uczelni publicznej. 

      
• Przychody z działalności dydaktycznej obejmowały: 

     

o Dotacje z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów i 
doktorantów.  

o Środki na finansowania zadań związanych ze stworzeniem studentom i 
doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego 
udziału w procesie kształcenia. 
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o Dotację projakościową.  
o Środki ministerialne na finansowanie zadań w dziedzinie nauczania lub 

kształcenia kadr naukowych.  
o Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 

przeznaczone na działalność dydaktyczną.  
o Odpłatności i opłaty, w tym: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na 

studiach i studiach doktoranckich, prowadzonych w trybie niestacjonarnym, 
opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za 
wydanie dyplomu, świadectwa i innego dokumentu związanego z tokiem studiów, 
odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych, opłaty za powtarzanie 
przedmiotów, opłaty za drugi kierunek studiów i inne, na które pozwala ustawa 
prawo o szkolnictwie wyższym. 

o Przychody ze sprzedaży mienia oraz opłaty za korzystanie z własnego mienia 
przez osoby trzecie w formie najmu, dzierżawy lub innej umowy.  

o Przychody z działalności kulturalnej.  
o Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.  
o Środki budżetowe na nagrody właściwego ministra. 

 
• Przychody z działalności badawczej obejmowały w szczególności: 
 

o Środki na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, uzyskane ze środków 
przewidzianych w budżecie państwa na naukę.  

o Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 
przeznaczone na działalność badawczą.  

o Odpłatności za usługi badawcze.  
o Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, przeznaczone na działalność 

badawczą.  
 

• Przychody wyodrębnionej działalności gospodarczej były zazwyczaj przychodami ze 
sprzedaży usług tej działalności. 

 
• Należy podkreślić, że w stanie prawnym obowiązującym w okresie podlegającym 

analizie (lata 2013 – 2018) wszystkie przychody uczelni publicznych, niezależnie od ich 
źródła pochodzenia, musiały być wydatkowane zgodnie z zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi. Oznaczało to, że przychody te nie mogły być wydatkowane w 
sposób dowolny, bowiem ustawa o finansach publicznych przewidywała szereg 
rygorów w sposobie ich wydatkowania. 

 
Uniwersytet w Białymstoku 
 
Analiza przychodów Uniwersytetu w Białymstoku 
 
• W pierwszej kolejności dokonano analizy struktury przychodów z działalności 

dydaktycznej, badawczej oraz pozostałych przychodów, co ilustruje Tabela I.1.6.2. 
poniżej. 
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Tabela I.1.6.2.  Struktura przychodów Uniwersytetu w Białymstoku [tys. zł.] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

Działalność dydaktyczna 111451,6 118634,4 124756,0 b.d. 117697,7 118216,0 

Działalność naukowo-
badawcza 

9145,2 10386,2 11303,6 10050,9 11252,1 15047,2 

Pozostałe przychody 16416,2 74761,1 23450,7 b.d. 12487,8 16713,9 

Ogółem pozycje 
wyszczególnione powyżej 

137013,0 203781,7 159510,3 b.d. 141437,6 149977,1 

Przychody z działalności 
operacyjnej ogółem  

137307,7 203978,3 159687,5 154629,5 141573,4 150133,7 

Źródło: Sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
 
• Następnie dokonano analizy struktury przychodów z działalności operacyjnej w latach 

2013 – 2018 w ujęciu procentowym. 
  

Tabela I.1.6.3.  Struktura przychodów Uniwersytetu w Białymstoku [%] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[%] 

Działalność 
dydaktyczna 

81,2% 58,2% 78,1% b.d. 83,1% 78,7% 

Działalność 
naukowo-badawcza 

6,7% 5,1% 7,1% 6,5% 7,9% 10,0% 

Pozostałe 
przychody 

12,0% 36,7% 14,7% b.d. 8,8% 11,1% 

Ogółem pozycje 
wyszczególnione 
powyżej 

99,8% 99,9% 99,9% b.d. 99,9% 99,9% 

Przychody z 
działalności 
operacyjnej ogółem  

100% 100% 100% b.d. 100% 100% 

Źródło: Sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
 
Analiza kosztów Uniwersytetu w Białymstoku 
 
• Działalność szkół wyższych to nie tylko pozyskiwanie środków na realizację przyjętych 

misji i celów działalności. Istotnym zagadnieniem jest zwrócenie uwagi na wartość i 
strukturę kosztów. 

 
• W tabeli poniżej dokonano analizy struktury kosztów operacyjnych Uniwersytetu w 

Białymstoku. 
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Tabela I.1.6.4. Struktura kosztów Uniwersytetu w Białymstoku [tys. zł.] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

Koszty działalności 
operacyjnej 

140884,2 209667,5 150527,4 b.d. 144066,3 150058,8 

Ogółem koszty 
własne podstawowej 
działalności 
operacyjnej  

133702,0 133473,3 150378,7 b.d. 143603,1 148923,2 

Koszty działalności 
dydaktycznej ogółem 

124556,8 123087,1 139075,1 b.d. 132351,0 133876,0 

Koszty działalności 
badawczej ogółem 

9145,2 10386,2 11303,6 10050,9 11252,1 15047,2 

Pozostałe koszty  7182,2 76194,2 148,7 b.d. 463,2 1135,6 
Źródło: Sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
• Następnie dokonano analizy struktury kosztów działalności operacyjnej w latach 2013 

– 2018 w ujęciu procentowym. 
 

Tabela I.1.6.5. Struktura kosztów Uniwersytetu w Białymstoku [%] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[%] 

Koszty działalności 
operacyjnej 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ogółem koszty 
własne 
podstawowej 
działalności 
operacyjnej 

94,9% 63,6% 99,9% b.d. 99,7% 99,2% 

Koszty działalności 
dydaktycznej 
ogółem 

88,4% 58,7% 92,4% b.d. 91,9% 89,2% 

Koszty działalności 
badawczej ogółem  

6,5% 4,6% 7,5% b.d. 7,8% 10,0% 

Pozostałe koszty 5,1% 36,3% 0,1% b.d. 0,3% 0,8% 
Źródło: Sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z wykonania planów rzeczowo-finansowych 
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Politechnika Białostocka 
 
Analiza przychodów Politechniki Białostockiej 
 
• W pierwszej kolejności dokonano analizy struktury przychodów z działalności 

dydaktycznej, badawczej oraz pozostałych przychodów, co ilustruje Tabela I.1.6.6. 
poniżej. 

 
Tabela I.1.6.6. Struktura przychodów Politechniki Białostockiej [tys. zł] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

Działalność dydaktyczna 121470,7 127161,4 134062,5 133156,2 131889,1 136468,8 
Działalność naukowo-badawcza 8770,4 9 501,1 10271,0 11003,9 11239,4 12698,9 
Pozostałe przychody 6834,6 9 460,2 21284,2 25603,6 21798,5 18497,6 
Ogółem pozycje wyszczególnione 
powyżej 

137075,7 146122,7 165617,7 169763,7 164927,0 167665,3 

Przychody z działalności 
operacyjnej ogółem  

138207,4 147415,2 167212,1 170799,5 166021,0 169003,2 

Źródło: Sprawozdania Rektora Politechniki Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych 
 

 
• Następnie dokonano analizy struktury przychodów z działalności operacyjnej w latach 

2013 – 2018 w ujęciu procentowym. 
 

Tabela I.1.6.7. Struktura przychodów Politechniki Białostockiej [%] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[%] 

Działalność 
dydaktyczna 

87,9% 86,3% 80,2% 78,0% 79,4% 80,7% 

Działalność 
naukowo-badawcza 

6,3% 6,4% 6,1% 6,4% 6,8% 7,5% 

Pozostałe 
przychody 

4,9% 6,4% 12,7% 15,0% 13,1% 10,9% 

Ogółem pozycje 
wyszczególnione 
powyżej 

99,2% 99,1% 99,0% 99,4% 99,3% 99,2% 

Przychody z 
działalności 
operacyjnej ogółem  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Sprawozdania Rektora Politechniki Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
Analiza kosztów Politechniki Białostockiej 
 
• W tabeli poniżej dokonano analizy struktury kosztów operacyjnych Politechniki 

Białostockiej.  
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Tabela I.1.6.8. Struktura kosztów Politechniki Białostockiej [tys. zł.] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[tys. zł] 

Koszty działalności 
operacyjnej 

135857,1 144 812,6 165659,7 171082,5  163032,0 165236,1 

Ogółem koszty 
własne podstawowej 
działalności 
operacyjnej 

135664,2 144 246,6 161432,9 169881,4 161981,3 164985,0 

Koszty działalności 
dydaktycznej ogółem 

126906,6 133 434,0 146509,2 152368,1 144609,8 146503,0 

Koszty działalności 
badawczej ogółem 

8757,6 10 812,6 14923,7 17513,3 17371,5 18482,0 

Pozostałe koszty 192,9 566,0 4226,8 1201,1 1050,7 251,1 

Źródło: Sprawozdania Rektora Politechniki Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
• Następnie dokonano analizy struktury kosztów działalności operacyjnej Politechniki 

Białostockiej w latach 2013 – 2018 w ujęciu procentowym. 
 

Tabela I.1.6.9. Struktura kosztów Politechniki Białostockiej [%] 

Wyszczególnienie 
Rok 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
[%] 

Koszty działalności 
operacyjnej 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ogółem koszty 
własne 
podstawowej 
działalności 
operacyjnej 

99,9% 99,6% 97,4% 99,3% 99,4% 99,8% 

Koszty działalności 
dydaktycznej 
ogółem 

93,4% 92,1% 88,4% 89,1% 88,7% 88,6% 

Koszty działalności 
badawczej ogółem 

6,5% 7,5% 9,0% 10,2% 10,7% 11,2% 

Pozostałe koszty 0,1% 0,4% 2,6% 0,7% 0,6% 0,2% 
Źródło: Sprawozdania Rektora Politechniki Białostockiej z wykonania planów rzeczowo-finansowych 

 
 
Wnioski 

 
• Dokonany powyżej przegląd i analiza struktury przychodów w obydwu Uczelniach w 

latach 2013 – 2018 prowadzi do następujących wniosków:  
 

o Dotacja budżetowa przeznaczona na działalność dydaktyczną w strukturze 
przychodów obydwu Uczelni stanowiła największą pozycję przychodową w 
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analizowanym okresie 2013 – 2018, jednakże uległa ona w tym okresie 
procentowo niewielkiemu obniżeniu. 
 

o W przypadku Uniwersytetu w Białymstoku dotacja budżetowa na działalność 
dydaktyczną w 2013 roku wynosiła około 81% łącznych przychodów (z 
wyjątkiem 2014 roku, kiedy spadła do około 58%). W 2018 roku osiągnęła ona 
wielkość około 79% łącznych przychodów UwB.  

 
o W przypadku Politechniki w Białymstoku dotacja budżetowa na działalność 

dydaktyczną stanowiła około 88% łącznych przychodów. W 2018 roku osiągnęła 
ona wielkość około 81% łącznych przychodów PB.  
 

o Przychody z działalności naukowo-badawczej w analizowanym okresie wahały 
się procentowo w przypadku Uniwersytetu w Białymstoku w przedziale od około 
5,1% w 2014 roku do 10,0% łącznych przychodów w 2018 roku, wykazując w 
ostatnich dwóch latach analizowanego okresu (2017 r. – 2018 r.) tendencje 
wzrostową.  

 
o W przypadku Politechniki Białostockiej przychody z działalności naukowo-

badawczej w analizowanym okresie utrzymywały się w stosunku do łącznych 
przychodów na stabilnym poziomie w przedziale {6,1% ¸ 6,8%} w latach 2013 – 
2017, osiągając poziom około 7,5% łącznych przychodów w 2018 roku.  

 
o Pozostałe przychody w obydwu Uczelniach nie odgrywały w analizowanym 

okresie istotnego znaczenia.  
 

• Dokonany powyżej przegląd i analiza struktury kosztów w obydwu Uczelniach w latach 
2013 – 2018 prowadzi do następujących wniosków:  

 
o Koszty działalność dydaktycznej ogółem w strukturze kosztów działalności 

operacyjnej obydwu Uczelni stanowiły największą pozycję kosztową w 
analizowanym okresie 2013 – 2018.  
 

o W przypadku Uniwersytetu w Białymstoku koszty działalności dydaktycznej 
wykazywały procentowo stabilność w stosunku do ogółu kosztów operacyjnych i 
wahały się na poziomie {90,4% ± 2,0%} kosztów działalności operacyjnej, tj. od 
88,4 % w 2013 roku do 92,4% w 2015 roku. Wyjątek stanowił 2014 rok, kiedy 
poziom kosztów dydaktycznych w stosunku do kosztów działalności operacyjnej 
spadł do poziomu 58,7%. 
 

o W przypadku Politechniki Białostockiej koszty działalności dydaktycznej w 
stosunku do kosztów działalności operacyjnej wykazywały procentowo 
stabilność w stosunku do ogółu kosztów operacyjnych i wahały się na poziomie 
od 88,4 % w 2015 roku do 93,4% w 2013 roku.  
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o W przypadku Uniwersytetu w Białymstoku koszty działalności badawczej ogółem 
wahały się procentowo w stosunku do ogółu kosztów operacyjnych od 6,5% w 
2013 roku do 10,0% w 2018 roku. Wyjątek stanowił 2014 rok, kiedy poziom 
kosztów działalności badawczej ogółem w stosunku do kosztów działalności 
operacyjnej spadł do poziomu 4,6%. 
 

o W przypadku Politechniki Białostockiej w analizowanym okresie koszty 
działalności badawczej w stosunku do kosztów działalności operacyjnej 
systematycznie wzrastały z roku na rok. Podczas gdy w 2013 roku wynosiły one 
6,5%, to w 2018 roku wzrosły do 11,2%.  
 

o Pozostałe koszty w obydwu Uczelniach nie odgrywały w analizowanym okresie 
istotnego znaczenia, z wyjątkiem 2014 roku, kiedy to jednorazowo w 
Uniwersytecie w Białymstoku odnotowano ich wielkość na poziomie około 36%. 

 
 
Sekcja I.1.7 
Analiza obciążeń finansowych zaległych. 
 
 
• Tytuł tej sekcji, określony przez Zamawiającego, nie jest jednoznaczny. Również dane 

źródłowe, otrzymane od obydwu Uczelni, nie są spójne. W związku z powyższym w 
sekcji ten wykorzystane zostaną dane i informacje w formie udostępnionej przez 
obydwie Uczelnie.  

 
• W ramach zamykania roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe 

obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizacyjnych należność, które są obarczone 
istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że należności te mogą nie przynieść w 
przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych i dlatego na dzień bilansowy należy 
urealnić ich wartość.  

 
• Należności wycenia się w księgach rachunkowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy 

w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności zgodnie z art. 28 ust. 
1 pkt 7 ustawy o rachunkowości (UOR). Wartość należności, których ściągalność jest 
wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35 b 
UOR. 
 

• Przy zastosowaniu tej metody należności przyporządkowuje się do grup ustalonych 
według okresu ich przeterminowania i określa procentowy wskaźnik ryzyka 
nieściągalności należności w każdej grupie. Wskaźniki procentowe do wyliczenia 
odpisu powinny być ustalane w każdej jednostce odrębnie, czasem nawet różnie dla 
poszczególnych rodzajów należności, w zależności od tego, jak kształtuje się ich 
faktyczna ściągalność. 
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Uniwersytet w Białymstoku 
 
• Odpisy aktualizacyjne należności na koniec kolejnych lat obrotowych dokonanych 

przez Uniwersytet w Białymstoku w latach 2013 - 2018 przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Tabela I.1.7.1.  Odpisy aktualizacyjne należności na koniec lat obrotowych dokonane przez 
Uniwersytet w Białymstoku w latach 2013 – 2018 [zł] 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Odpisy na 
należności od 
studentów za 
usługi edukacyjne 

 1 074 357,47   -   -   -   -  518 207,59  

Odpisy na 
pozostałe 
należności 

 102 838 585,52  96 515 452,15  90 256 186,09  83 570 738,93  78 907 648,89  5 726 047,16  

Razem  103 912 942,99  96 515 452,15  90 256 186,09  83 570 738,93  78 907 648,89  6 244 254,75  

  

Największe pozycje w ramach pozostałych, wyżej nie wyszczególnionych, to: 
 

Mostostal  94 200 737,28  88 415 478,82  82 597 947,18  77 175 248,41   71 896 026,00  177 012,02  

Polbud 8 634 194,69  8 098 506,45   7 575 133,32  6 136 332,39   6 739 833,32  5 214 756,40  

Razem 102 834 931,97  96 513 985,27  90 173 080,50  83 311 580,80   78 635 859,32  5 391 768,42  
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 

 
Politechnika Białostocka 
 
• Wartości bilansowe należności długoterminowych, tj. dłuższych niż rok, Politechniki 

Białostockiej w okresie 2013 – 2018 według stanu na ostatni dzień roku 
obrachunkowego przedstawiono w tabeli poniżej.  

 
Tabela I.1.7.2. Wartości bilansowe należności długoterminowych Politechniki Białostockiej w okresie 

2013 – 2018 według stanu na ostatni dzień roku obrachunkowego 

Tytuł należności 
długoterminowej 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość bilansowa należności długoterminowych [zł] 

Zwroty stypendiów 
naukowych 
rozłożone na raty 

10 648,00 14 428,80 - - - - 

Inne rozrachunki z 
tytułu zabezpieczeń i 
wadiów 

- 9 102,00 16 061,35 16 698,72 16 698,72 71 496,11 

Razem: 10 648,00 23 530,80 16 061,35 16 698,72 16 698,72 71 496,11 
Źródło: Politechnika Białostocka 

 
 

• Wartości bilansowe (saldo bilansu) należności krótkoterminowych, tj. do 12 miesięcy, 
Politechniki Białostockiej w okresie 2013 – 2018 według stanu na ostatni dzień roku 
obrachunkowego przedstawiono w tabeli poniżej.  
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Tabela I.1.7.3.  Wartości bilansowe należności krótkoterminowych Politechniki Białostockiej  

w okresie 2013 – 2018 według stanu na ostatni dzień roku obrachunkowego 

Tytuł należności 
długoterminowej 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość bilansowa należności krótkoterminowych [zł] 

Z tytułu dostaw i 
usług  

733 826,25 1 905 478,81 2 288 896,05 2 085 011,32 2 745 614,73 2 196 839,09 

Z tytułu 
podatków, dotacji, 
ceł, ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

330 306,00 641 364,00 352 665,88 2 920,00 2 810,00 2,00 

Inne należności  2 270 791,18 1 765 565,75 1 718 093,75 1 842 907,57 1 677 461,30  1 540 875,66 

Należności 
dochodzone na 
drodze sądowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 735,10 

Razem: 3 334 923,43 4 312 408,56 4 359 655,68 3 930 838,89 4 425 886,03 4 028 451,85 
Źródło: Politechnika Białostocka 

 
Wniosek:  
 
● Na podstawie udostępnionych danych źródłowych można jedynie stwierdzić, że 

obydwie Uczelnie prowadzą kontrolę okresu regulowania należności od momentu ich 
powstania do momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu danej należności 
zgodnie z przyjętymi politykami rachunkowości oraz w zgodzie z ogólnie 
obowiązującymi zasadami.  
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Sekcja I.2 – Analiza nieruchomości i majątku 
 
Sekcja I.2.1 Status prawny nieruchomości 
 
Status prawny nieruchomości Politechniki Białostockiej 
 

Tabela I.2.1.1. Status prawny nieruchomości PB 

LP 
 

TYP NAZWA 
WŁASNA 

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA 

GRUNTU 

DOKUMENT NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

TYTUŁ 
PRAWNY 

ADRES 
NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

UWAGI 

1.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/1 
 

1.7861 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 16 

(7 642,10 m2) 
Biblioteka, sale 
dydaktyczne, biuro 

W księdze wieczystej 
widnieje 
Zwierzyniecka 14,16 a 
w systemie POLON 14. 

2.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/2 

0,4189 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 

 Brak ulicy w 
księdze wieczystej 

3.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/4 

0,0338 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

4.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/5 

0,0611 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 14. 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej  

5.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/6 

0,3880 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Świerkowa 

  

6.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/7 

0,0166 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Świerkowa 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

7.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/8 

0,2531 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Świerkowa 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 
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8.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/9 

3,0638 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 45 E, 
Zwierzyniecka 10, 6, 
8. 

Wiejska 45E 
(18 218,44 m2)-
Wydział Budownictwa i 
Nauk o Środowisku – 
sale dydaktyczne, 
laboratoria, siłownia, 
biuro 
 
Zwierzyniecka 10 
(4 138,00 m2)- Klub 
studenci, biura, 
warsztat, stacja trafo, 
śmietnik 
CBD -840,90 m2 
Budynek odpadów – 
104,00 m2 
Zwierzyniecka 6 
(5 050,00 m2)– Dom 
Studenta nr 4, biuro 
 
Zwierzyniecka 8 
(5050,00 m2) – Dom 
studenta nr 3 

W POLONIE jest tylko 
Wiejska 45 E. 

9.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/10 

0,2260 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

10.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/11 

1,4971 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 
12,14 

Zwierzyniecka bn 
(1 300, 00 m2) – garaż 
podziemny 
Zwierzyniecka 12 
(5 050,00 m2) – Dom 
Studenta nr 2, biuro 
 
Zwierzyniecka 14 
(5 050, 00 m2) – Dom 
Studenta nr 1, biuro 

 

11.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/12 

0,0835 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok  

  

12.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 12/14 

6,7794  BI1B/00166691/9  Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 45A 

Wydział Elektryczny – 
sale dydaktyczne, 
laboratoria, biuro 

Brak dokumentu 
potwierdzającego 
tytuł prawny 
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13.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 13/1 

0,1509 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 4 

Hotel Asystenta – 
mieszkania, biura 

 

14.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 13/2 

0,0546 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok  

  

15.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 13/3 

0,0703 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 

  

16.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/13 

0,0667 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok  

  

17.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/18 

2,5290 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Przekąska, 
Wiejska 41 

Hala Widowiskowo- 
Sportowa -sale 
sportowe, biuro 

W POLONIE jest tylko 
ul. Wiejska 

18.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/19 

0,0127 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Zwierzyniecka 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

19.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/20 

0,0634 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

 W POLONIE brak ulicy 

20.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/21 

0,1191 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska  

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

21.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/23 

0,1344 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

22.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/24 

4,8496 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

Wydział Informatyki – 
sale dydaktyczne, 
laboratoria, Rektorat, 
biura 

Brak ulicy w księdze 
wieczystej 



   
 

166 
 

Wydział Mechaniczny – 
sale dydaktyczne, 
laboratoria, biuro 

23.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/25 

0,2439 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

24.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/26 

0,0314 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

25.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/27 

0,0018 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

BI1B/00166691/9 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

26.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/28 

0,2010 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Świerkowa 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

27.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/29 

0,0711 Decyzja Wojewody 
Podlaskiego 
WG.IV.MA.77201-1/09 z 
dnia 28.07.2009 r.  

 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

 Brak ulicy w księdze 
wieczystej 

28.  działka GRUNT 
DZIAŁKA 
NR 31/33 

3,4719   własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok  

 BRAK DOKUMENTU 
POTWIERDZAJĄCEGO 
TYTUŁ PRAWNY 

29.  działka GRUNT-
WIEJSKA 
33/2 

0,0077 ha Umowa sprzedaży z 
31.12.2010 r. akt notarialny, 
repertorium A nr 
5236/2010 

BI1B/00127126/3 własność Polska, woj. 
Podlaskie, pow. 
Białystok, gm. 
Białystok, Białystok 
ul. Wiejska 

Poprawa warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości 
przyległej 

W akcie notarialnym 
usunięte są dane stron 
oraz notariusza. 

Białystok, ul. Oskara Sosnowskiego 11 

30.  działka 476/8 0,0125 ha   
 
 
 
BI1B/00060363/8 

  Grunt zabudowany 
budynkami: 
1. Wydział 

Architektury – sale 
dydaktyczne, 
laboratoria, biuro, 
budynek murowany 
o powierzchni 
użytkowej 2 621,00 
m2 

Brak dokumentów 
potwierdzających 
nabycie 
nieruchomości. Działki 
wydzielone z 
nieruchomości 
oznaczonej numerem 
476/7. Nieruchomość 
oznaczona numerem 
476/7 powstała w 
wyniku podziału 

31.  działka 476/9 0,9905 ha    
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2. Hala laboratoryjno – 
warsztatowa, pow. 
Użytkowa 2023,00 
m2 

3. Budynek 
laboratoryjno– 
badawczy pow. 
Użytkowa 220,73 m2 

działki o numerze 
476/5. W wykazie 
POLON są wskazane 
tylko budynki na tych 
działkach. Brak 
dokumentów 
dotyczących podziału 
działki 476/3. 

32.  działka DZIAŁKA 
476/4 

0,0041 ha Umowa sprzedaży z 
16.04.2018 r. akt notarialny, 
repertorium A nr 595/2018 

własność  W akcie notarialnym 
usunięte są dane stron 
oraz notariusza. W 
zestawieniu POLON są 
wskazane 
nieruchomości 
budynkowe, bez 
przypisania do nich 
poszczególnych 
działek. 

33.  działka  515/3 0,2019    Brak dokumentów 
potwierdzających 
nabycie 
nieruchomości. W 
zestawieniu POLON są 
wskazane 
nieruchomości 
budynkowe, bez 
przypisania do nich 
poszczególnych 
działek. Brak 
informacji o 
wcześniejszym 
podziale działki o nr 
515/1 i 515/2. 
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34.  działka 158/1 0,2834 ha Decyzja Wojewody 
Podlaskiego o numerze 
WG.IV.M.A.77201/1/07 z 
25.04.2007 r. 

BI1B/00062981/0 własność Białystok, ul. Czysta 
11 

Nieruchomość 
niezabudowana 

Nie wykazana w 
zestawieniu POLON. 
Powstała w wyniku 
podzielenia działki o 
numerze 158. Decyzja 
dotyczy działki o 
numerze 158 oraz 
działki o numerze 
1427. Brak decyzji o 
przekształceniu 
użytkowania 
wieczystego we 
własność. 

Kleosin, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2 

 działka 78/3 1,9116 ha Decyzja Wojewody 
Podlaskiego o numerze 
RR.IV.B.Z.77201/18/06 z 
09.05.2006 r. 

BI1B/00060585/0 własność Kleosin, ul. Ojca S. 
Tarasiuka 2 

1. Budynek główny 
Filadelfia – sale 
dydaktyczne, biuro o 
pow. Użytkowej 
1110,7 m2 

2. Budynek DS. Szanghaj 
– sale dydaktyczne, 
pokoje pracowników 
o pow. Użytkowej 
1010,23 m2 

3. Budynek Dziekanatu 
cz. B + C, o pow. 
Użytkowej 936,00 m2 

4. Hala Berlin sale 
dydaktyczne, biuro, 
laboratoria, o pow. 
Użytkowej 3157,00 
m2 

5. Budynek Montreal, 
sale dydaktyczne, 
laboratoria, biura o 
pow. Użytkowej 
725,60 m2  

6. Budynek warsztatowo 
– biurowy 
(użytkowany przez 
IIiTPB) o pow. 
użytkowej – 1220,00 
m2 

Powierzchnia 
budynku Berlin jest 
inna w wykazie 
POLON niż w wykazie 
nieruchomości PB. W 
wykazie budynek ten 
jest oznaczony jako 
hala. 
W wykazie POLON 
wskazany jest 
„Budynek – Wiata 
Kleosin”, którego nie 
ma w wykazie 
nieruchomości PB. 
Budynek punktu 
zdawczo – 
odbiorczego energii 
elektrycznej w 
wykazie POLON jest 
wpisany pod numer 0 

36.  działka 76/9 1,9349 ha 
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7. Budynek punktu 
zdawczo – 
odbiorczego energii 
elektrycznej. 

Hajnówka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego  

37.  działka GRUNT – 
DZIAŁKA 
NR 
1506/12 

0,0915 ha Umowa sprzedaży z 
12.12.2012 r., akt 
notarialny, repertorium A nr 
3681/2012 

BI2P/00036250/7 własność Hajnówka ul. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1A 

Grunt zabudowany 
budynkiem o pow. 
Użytkowej 1052,00 m2 

W akcie notarialnym 
usunięte są dane stron 
oraz notariusza. 
W wykazie POLON 
brak dokładnego 
adresu 
Powierzchnia 
budynku inna niż w 
wykazie 
nieruchomości (wykaz 
wskazuje 
powierzchnię 1052,00 
m2) 

38.  działka 1506/11 0,4619 ha Umowa użyczenia z 
28.12.2016 r. 
Porozumienie zawarte na 
podstawie umowy 
użyczenia z dnia …. r. w dniu 
28.12.2016 r. 
Załącznik do Porozumienia z 
28.12.2016 r.  
 

BI2P/00021307/4 użyczenie Hajnówka ul. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 
parterowym z 
poddaszem  

Właścicielem jest 
Gmina Hajnówka. 
Brak nieruchomości w 
wykazie POLON. 
Rozbieżność 
powierzchni budynku 
z wykazu POLON i 
wykazu 
nieruchomości. Brak 
numeru w adresie w 
wykazie POLON. 
W umowie użyczenia 
usunięto dane osób 
zawierających umowę 
umowy. 
Umowa zawarta na 
czas nieokreślony. 
Brak postanowień o 
wypowiedzeniu.  
W porozumieniu z 
28.12.2016 r. nie 
określono umowy 
użyczenia, do którego 
się odnosi. 

39.  działka 1502/24 0,1941 ha BI2P/00011838/2 użyczenie Hajnówka ul. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 8 

Nieruchomość 
zabudowana 
murowanym 
budynkiem, częściowo 
podpiwniczonym, o 
pow. 876,21 m2 

Właścicielem jest 
Gmina Hajnówka. 
Brak numeru 
ewidencyjnego 
budynku w wykazie 
POLON. 
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Hołny Mejera 3A 

40.  działka 4 8,1747 ha Decyzja Wojewody 
podlaskiego o numerze 
WG.IV.M.A.77201/22/08 z 
14.11.2008 r. 

SU1N/00010661/3 własność Hołny Mejera 3A Nieruchomość 
zabudowa: 
1. Budynkiem 

głównym o pow. 
967,00 m2, 
parterowym z 
podpiwniczeniem i 
poddaszem 
nieużytkowym – 
Ośrodek 
Wypoczynkowy 

2. Budynkiem 
administracyjnym 
(gospodarczym) 
parterowym z 
poddaszem 
użytkowym i 
podpiwniczeniem, o 
pow. 324,00 m2 – 
Ośrodek 
Wypoczynkowy 

3. Wiatą, nr 
inwentarzowy ST – 
17130, o pow. 72,00 
m2 

4. Wiatą śmietnikową, 
zbiornik ścieków, 
studnia głębinowa 

Brak w wykazie 
POLON. 
Nieruchomość objęta 
rejestrem zabytków 
na podstawie decyzji 
Wojewody 
Suwalskiego. 
W wykazie POLON 
wskazane są dwie 
wiaty o nazwie „wiata 
na sprzęt pływający”, 
nie opisane w wykazie 
nieruchomości PB. 
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• Istnieją pewne rozbieżności pomiędzy zestawieniem nieruchomości PB otrzymanym 
od PB a zestawieniem POLON, które wskazane zostały w kolumnie UWAGI w powyższej 
tabeli. W przypadku niektórych nieruchomości należących do PB nie zostały 
przedstawione dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości. Na 
podstawie udostępnionych dokumentów nie można w pełni ocenić również niektórych 
decyzji dotyczących podziału danego gruntu oraz decyzji o przekształceniu 
użytkowania wieczystego we własność.  

 
Umowy najmu, dzierżawy zawarte przez Politechnikę Białostocką 
 
● PB jest stroną licznych umów najmu lub dzierżawy nieruchomości.  
 
● Analiza zagadnień w zakresie zawartych umów została przeprowadzona z 

uwzględnieniem okoliczności, że PB przedstawiła do wglądu w VDR umowy najmu i 
dzierżawy, których jest stroną, z zaciemnionymi informacjami dotyczącymi stron tych 
umów, sposobu ich reprezentacji oraz niekiedy także danych przedmiotu objętego 
umową. Zatem nie było możliwe przeanalizowanie statusu tych umów i ewentualnych 
ryzyk z nimi związanych w kontekście skuteczności ich zwarcia. Mając powyższe na 
uwadze Wykonawca przyjął, iż wszystkie umowy są zawarte skutecznie. 

 
● PB wynajmuje posiadane nieruchomości na podstawie następujących umów:  
 

Tabela I.2.1.2.  Wykaz umów najmu i dzierżawy PB 

LP. 
NAZWA I NUMER 

UMOWY 
DATA ZAWARCIA OKRES OBOWIĄZYWANIA OKRES WYPOWIEDZENIA 

 
UMOWY NAJMU ZAWARTE NA CZAS OKREŚLONY (DALEJ ŁĄCZNIE JAKO: „UMOWY NA CZAS OKREŚLONY”) 

1.  Umowa najmu nr 
AG-221/21/16 

12 października 2016 
roku  

na czas określony do 30 
czerwca 2020 roku  

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn)  

2.  Umowa najmu nr 
AG-221/12/16  
 

28 czerwca 2016 
roku  

na czas określony do 30 
czerwca 2020 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

3.  Umowa najmu nr 
KA-
DA.221.42.2019 

26 listopada 2019 
roku 

na czas określony do 30 
listopada 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

4.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.14.2019 

15 kwietnia 2019 
roku  

na czas określony do 14 
kwietnia 2023 roku 

3 miesiące (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

5.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.36.2019 

27 września 2019 
roku  

na czas określony do 30 
września 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

6.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.5.2019 

1 lutego 2019 roku na czas określony do 31 
stycznia 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

7.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.1.2019 

15 stycznia 2019 
roku  

na czas określony do 31 
grudnia 2022 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

8.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.20.2019 

29 lipca 2019 roku  na czas określony do 31 lipca 
2023 roku 

3 miesiące (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 
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9.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.35.2019 

30 września 2019 
roku 

na czas określony do 30 
września 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

10.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.20.2019 

- na czas określony do 13 
maja 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

11.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.54.2018 

22 listopada 2018 
roku 

na czas określony do 31 
listopada 2022 roku 

3 miesiące (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

12.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.1.2018 

7 lutego 2018 roku na czas określony do 28 
lutego 2022 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

13.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.8.2018 

22 marca 2018 roku na czas określony do 30 
września 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

14.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.41.2018 

26 września 2018 
roku 

na czas określony do 30 
września 2022 roku 

- 

15.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.40.2018 

25 września 2018 
roku 

na czas określony do 30 
września 2022 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

16.  Umowa najmu nr 
AG-221/25/17 

29 grudnia 2017 roku na czas określony do 31 
grudnia 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

17.  Umowa najmu nr 
AG-221/18/17 

26 kwietnia 2017 
roku 

na czas określony do 30 
kwietnia 2021 roku 

 - 

18.  Umowa najmu nr 
AG-221/16/17 

9 listopada 2017 roku na czas określony do 30 
listopada 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

19.  Umowa najmu nr 
AG-221/21/17 

20 grudnia 2017 roku  na czas określony do 31 
grudnia 2021 roku  

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

20.  Umowa najmu nr 
AG-221/24/17 

28 grudnia 2017 roku na czas określony do 31 
grudnia 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

21.  Umowa najmu nr 
AG-221/2/17 

10 kwietnia 2017 
roku  

na czas określony do 30 
kwietnia 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

22.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.39.2018 

25 września 2018 
roku 

na czas określony do 30 
września 2022 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

23.  Umowa najmu nr 
AG-221/22/17 

28 listopada 2017 
roku  

na czas określony do 30 
listopada 2021 roku  

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

24.  Umowa najmu nr 
AG-221/20/17 

13 listopada 2017 
roku 

na czas określony do 30 
listopada 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

25.  Umowa najmu nr 
AG-221/1/17 

22 lutego 2017 roku na czas określony do 28 
lutego 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

26.  Umowa najmu nr 
AG-221/5/17 

14 marca 2017 roku na czas określony do 28 
lutego 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

27.  Umowa najmu nr 
AG-221/11/17 

8 września 2017 roku  na czas określony do 30 
września 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

28.  Umowa najmu nr 
AG-221/26/17 

20 grudnia 2017 roku  na czas określony do 31 
grudnia 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

29.  Umowa najmu nr 
AG-221/27/17 

20 grudnia 2017 roku  na czas określony do 31 
grudnia 2021 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

30.  Umowa najmu nr 
AG-221/111/16 

18 lipca 2016 roku  na czas określony do 31 lipca 
2020 roku  

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

31.  Umowa najmu nr 
AG-221/122/16 

28 września 2016 
roku  

na czas określony do 30 
czerwca 2020 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 
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32.  Umowa najmu nr 
AG-221/122/16 

30 marca 2016 roku na czas określony do 30 
czerwca 2020 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

33.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.22.2019  

30 maja 2019 roku  na czas określony do 31 
maja 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

34.  Umowa najmu nr 
DO-
110.221.41.2019 

6 listopada 2019 roku  na czas określony do 31 
listopada 2023 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

35.  Umowa najmu nr 
AG-221/8/16 

20 kwietnia 2016 
roku 

na czas określony do 30 
kwietnia 2017 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

36.  Umowa najmu nr 
AG-221/39/16 

30 grudnia 2016 roku  na czas określony do 31 
grudnia 2020 roku 

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

 
UMOWA NAJMU ZAWARTE NA CZAS NIEOKREŚLONY (DALEJ ŁĄCZNIE JAKO: „UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY”) 

 
37.  Umowa najmu nr 

AG-221/5/116 
31 października 2017 
roku  

na czas nieokreślony 12 miesięcy  

 
UMOWA NAJMU STANOWISK GARAŻOWYCH (DALEJ ŁĄCZNIE JAKO: „UMOWY NAJMU GARAŻU”) 

 
38.  Umowy najmu numer:  

DO-110.221.48.2018, DO-110.221.48.2018, DO-110.221.49.2018, DO-
110.221.47.2018, DO-110.221.53.2018, 

Brak określonego terminu 
wypowiedzenia 

39.  Umowy najmu numer: DO-110.221.51.2018, DO-110.221.45.2018 
 

W trybie natychmiastowym  

40.  Umowa najmu numer: DO-110.221.38.2019 
 

Z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia 

 
UMOWA DZIERŻAWY (DALEJ ŁĄCZNIE JAKO: „UMOWY DZIERŻAWY”) 

 
41.  Umowa dzierżawy 

nr DO 
110.221.37.2019 

14 października 2019 
roku  

na czas określony do 30 
czerwca 2020 roku  

1 miesiąc (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 

42.  Umowa dzierżawy 
nr AG-221/16/16 

28 października 2018 
roku  

Na czas określony do 31 
października 2020 roku  

2 miesiące (z ważnych, określonych w 
umowie przyczyn) 
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UMOWY PB – RYZYKA 
 
 

Tabela I.2.1.3. Wykaz ryzyk umów najmu i dzierżawy PB 

ZAGADNIENIE 
POZIOM 
RYZYKA 

SZACUNKOWE 
PRAWDOPOD
OBIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
RYZYKA 

REKOMENDACJA 

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY 

Wszystkie Umowy Na Czas Określony zostały 
przedstawione z zaciemnionymi informacjami dotyczącymi 
stron tych umów oraz sposobu ich reprezentacji, w 
konsekwencji czego nie ma możliwości zweryfikowania czy 
istnieje ryzyko w zakresie prawidłowości i skuteczności 
zawarcia tych umów z uwagi na możliwe zaistnienie 
przykładowo:  

(i) reprezentowania którejkolwiek ze stron przez osobę 
do tego nieuprawnioną; 

(ii) działania najemcy z naruszeniem obowiązku 
uzyskania zgody korporacyjnej; 

(iii) zawarcia umowy z pominięciem uzyskania 
wcześniejszych zgód od innych podmiotów, z 
naruszeniem obowiązku informacyjnego wobec 
innych podmiotów.  

Do Umów Na Czas Określony nie zostały dołączone także 
żadne dokumenty pełnomocnictw, które by wykazywały 
umocowanie do zawarcia tych Umów.  

niskie niskie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowy Najmu Na Czas Określony nie zawierają 
potwierdzenia, że Politechnice przysługuje tytuł prawny do 
nieruchomości będących ich przedmiotem, ani też 
przywołania numerów ksiąg wieczystych, które 
umożliwiałyby weryfikację tytułu prawnego.  

niskie niskie 
 

W przypadku Umów Na Czas Określony, które nie 
przewidują explicite w treści umowy możliwości 
wypowiedzenia i nie określają przypadków/podstaw o ich 
wypowiedzenia, bezpieczne wypowiedzenie umowy 
terminowej dopuszczalne jest co do zasady tylko w sytuacji, 
gdy możliwość taką przewiduje przepis szczególny. 
Większość umów zawartych na czas określony można 
skutecznie wypowiedzieć, strona wypowiadająca taką 
umowę naraża się jednak na roszczenia odszkodowawcze 
kontrahenta. Warto również zwrócić uwagę, iż istnieje 
jednak również określona przepisami prawa grupa umów, 
których wypowiedzenie (w przypadku, gdy mamy do 
czynienia z umową terminową) jest co do zasady nieważne 
(vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 października 
2000 r., sygn. IV CKN 121/00). Do grupy tej należą przede 
wszystkim: umowa najmu oraz umowa dzierżawy (art. 673 
§3 KC, tj. „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno 
wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w 
wypadkach określonych w umowie.”). 

niskie niskie 
Rekomendujemy 
rozważenie aneksowanie 
aktualnych umów 
zawartych na czas 
określony przez 
wprowadzenie 
postanowień dotyczących 
możliwości 
wypowiedzenia oraz 
wskazanie przyczyn 
wypowiedzenia. 
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Umowa Najmu Nr Ag-221/12/16 

Zgodnie z § 10 pkt 10 umowy „najemca w dniu podpisania 
umowy przedstawi poręczony weksel in blanco opatrzony 
klauzulą „bez protestu” na zabezpieczenie ewentualnych 
roszczeń Wynajmującego oraz na zabezpieczenie wszelkich 
należności finansowych Wynajmującego w stosunku do 
Najemcy (…)”.  

niskie niskie Nie została dołączona do 
dokumentacji kopia 
weksla, w związku z tym 
nie podlegało weryfikacji 
czy kontrahent 
przedstawił weksel na 
zabezpieczenie tych 
roszczeń. 

Umowa Najmu Nr Do-110.221.1.2019 

W umowie zostały zaciemnione dane dotyczące 
przedmiotu Umowy, w konsekwencji czego nie ma 
możliwości zweryfikowania możliwych do zaistnienia 
ryzyk w świetle tej umowy.  

średnie średnie 
. 
 

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY 

Umowa Na Czas Nieokreślony została przedstawiona z 
zaciemnionymi informacjami dotyczącymi stron tych 
umów oraz sposobu ich reprezentacji, w konsekwencji 
czego nie ma możliwości zweryfikowania czy istnieje 
ryzyko w zakresie prawidłowości i skuteczności zawarcia 
Umowy na czas nieokreślony z uwagi na możliwe 
zaistnienie przykładowo:  

(i) reprezentowania którejkolwiek ze stron przez osobę 
do tego nieuprawnioną; 

(ii) działania najemcy z naruszeniem obowiązku uzyskania 
zgody korporacyjnej; 

(iii) zawarcia umowy z pominięciem uzyskania 
wcześniejszych zgód od innych podmiotów, z 
naruszeniem obowiązku informacyjnego wobec innych 
podmiotów. 

Do Umów na czas nieokreślony nie zostały dołączone także 
żadne dokumenty pełnomocnictw, które by wykazywały 
umocowanie do zawarcia tych Umów. 

niskie niskie 

 

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 12 miesięcy.   Rekomendujemy 
rozważenie zasadności 
utrzymania tak długiego 
okresu wypowiedzenia. 

UMOWY NAJMU GARAŻU 

W umowach Najmu Garażu numer:  

DO-110.221.48.2018, DO-110.221.48.2018, DO-
110.221.49.2018, DO-110.221.47.2018, DO-
110.221.53.2018 

Nie został określony termin wypowiedzenia (pomimo, że 
umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia w 
określonych w niej sytuacjach).  

W takiej sytuacji zastosowanie znajdą terminu ustawowe, 
zgodnie z treścią art. 67 § 2 k.c.  

„Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: 
gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż 
miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy 

niskie niskie Rekomendujemy 
rozważanie 
wprowadzenia terminu 
umownego na 
wypowiedzenie umów.  
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miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy 
czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec 
miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych 
odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny 
- na jeden dzień naprzód”. 
 

UMOWY DZIERŻAWY 

Umowy Dzierżawy, w naszej ocenie nie kreują stosunku 
dzierżawy, a stosunek najmu. Umowy nie przewidują 
bowiem pobierania pożytków z nieruchomości będących ich 
przedmiotem, co stanowi istotne essentialia negotii umowy 
dzierżawy, odróżniające ją od umowy najmu.  

 

niskie niskie Wskazanie, iż jest to 
umowa dzierżawy - nie 
kreuje ryzyka dla PB. 
Umowy i ich charakter 
powinny być bowiem 
interpretowane zgodnie z 
jej treścią, a nie w oparciu 
o tytuł umowy.  

Wszystkie Umowy Dzierżawy zostały przedstawione z 
zaciemnionymi informacjami dotyczącymi stron tych umów 
oraz sposobu ich reprezentacji, w konsekwencji czego nie 
ma możliwości zweryfikowania czy istnieje ryzyko w 
zakresie prawidłowości i skuteczności zawarcia tych umów 
z uwagi na możliwe zaistnienie przykładowo:  

(iv) reprezentowania którejkolwiek ze stron przez osobę 
do tego nieuprawnioną; 

(v) działania najemcy z naruszeniem obowiązku 
uzyskania zgody korporacyjnej; 

(vi) zawarcia umowy z pominięciem uzyskania 
wcześniejszych zgód od innych podmiotów, z 
naruszeniem obowiązku informacyjnego wobec 
innych podmiotów.  

Do Umów Dzierżawy nie zostały dołączone także żadne 
dokumenty pełnomocnictw, które by wykazywały 
umocowanie do zawarcia tych Umów. 

niskie niskie 
 

 

 
● Politechnika Białostocka udostępniła dokumenty dotyczące relacji z dostawcami 

mediów, po ustalonym w harmonogramie terminie przekazania, stąd nie podlegały one 
analizie. 
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Status prawny nieruchomości Uniwersytetu w Białymstoku 
 

Tabela I.2.1.4.  Status prawny nieruchomości UwB 

L
P 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
1.  Działka ewidencyjna 

numer 803 
Białystok, 
ul. 
Warszawsk
a 63 

BI1B/0003251
3/0 
 

Własność (nabyta 
z dniem 1 
września 2005 r. 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 

Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 27 
czerwca 2006 r., 
numer 
RR.IV.B.Z.77201/17/0
6 stwierdzająca 
nabycie z mocy prawa 

0,7341 ha Działka 
zabudowana 

- wpis budynku do rejestru 
zabytków pod nr A-160 
decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z 
dnia 30 grudnia 1975 r.  
- wg. operatu szacunkowego z 
20 stycznia 2017 r. wartość 
nieruchomości to ok. 
12.300.000 zł. 
- W dokumentacji wzmianka 
na temat obowiązującego 
MPZP (bez daty). Zgodnie ze 
wzmianką obowiązuje MPZP 
dla części osiedla Bojary, 
zatwierdzony Uchwałą Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 
29 października 2007 r. 
przeznaczenie w MPZP: 
zabudowa usługowa w tym z 
zakresu administracji i 
oświaty wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi 
 

Wpis budynku 
do rejestru 
zabytków 
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L
P 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
 

2.  Działka ewidencyjna 
numer 1778 
 

Białystok, 
Mickiewicz
a 1  

BI1B/0000004
7/9 
 

Własność (nabyta 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 

Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 03 
listopada 2006 roku, 
numer 
WG.IV.B.Z.77201/20/
06  

 
0,6570 ha 
 

BI - inne 
tereny 
zabudowane 

Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu na rzecz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  
 
W księdze są ujawnione 
wzmianki dotycząc obciążeń 
hipotecznych – wykreślone.  
 
Na nieruchomości jest 
posadowiony budynek, który 
jest zabytkiem w rozumieniu 
ustawy ochronie zabytków. 
 
Uniwersytet przedstawił 
Pozwolenie Podlaskiego 
Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na 
montaż instalacji wentylacji.  
Decyzja jest prawomocna.  
 

Decyzja jest 
ostateczna. 
 
 
 

3.  Działki ewidencyjne 
1628/51 i  
1628/52  
 
 
 
 
 

Białystok, 
ul. 
Świętego 
Mikołaja, 
Plac NZS / 
Plac 
Uniwersyte
cki) 

BI1B/0006066
1/7 
 

Własność (nabyta 
z dniem 1 
września 2005 r. 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 

Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 05 
kwietnia 2006 r., 
numer 
RR.IV.B.Z.77201/13/0
6 stwierdzająca 
nabycie z mocy prawa 

pow. 
gruntu  
0,4827ha 

zabudowana - Siedziba i główny budynek 
UwB, o wartości wg. operatu 
szacunkowego z 10 lutego 
2015 ok. 15.000.000 zł. 
- W świetle operatu 
szacunkowego z 10 lutego 
2015 na nieruchomość 
(Główny budynek UwB) 
składa się oprócz działek 
1628/51 i 1628/52 działka 
1628/38 o pow. 115 m2.  
- Wbrew informacji 
wskazanej w operacie działka 
1628/38 nie jest objęta KW 
I1B/00060661/7, brak 
informacji o nr KW. 

Wpis budynku 
do rejestru 
zabytków 
 
Należy ustalić 
status prawny 
działki 
1628/38. 
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L
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OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
Decyzją z dn. 03 sierpnia 
2001 dz. ew. 1628/35 o pow. 
0,4942 ha została podzielona 
na działki 1628/38 
1628/39 (decyzja 
ostateczna). 
- Wpis budynku do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 15 
stycznia 2008 r.  
 
 

4.  Działka ewidencyjna 
numer 1651/1 

Białystok, 
Liniarskieg
o 3 

BI1B/0006065
8/3 
 

Własność (nabyta 
z dniem 1 
września 2005 r. 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 
 

Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 05 
kwietnia 2006 r., 
numer 
RR.IV.B.Z.77201/10/0
6 

1,1056 ha Działka 
zabudowana 

Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu.  
 
Brak wzmianek w księdze IV 
KW dotyczących obciążeń 
nieruchomości. 

 

5.  Działki ewidencyjne 
nr 173/1, 173/2  

Białystok, 
ul. 
Piłsudskieg
o 11 

BI1B/0006408
5/3 

Własność  Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 27 
czerwca 2006 r. 
numer 
RR.IV.13.Z.77201/16A
/06,  
 
Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 27 
czerwca 2006 r. 
numer 
RR.IV.13.Z.77201/16B
/06. 

0,1119 ha    

6.  Działka ewidencyjna 
40/7  

Białystok, 
ul. 
Świerkowa 
20, 
Świerkowa 

BI1B/0010314
7/2 
 

Użytkowanie 
wieczyste  

Umowa nieodpłatnego 
oddania gruntu w 
użytkowanie 
wieczyste (Rep. 
Numer 2260/97), z 

0,3013 ha BI - inne 
tereny 
zabudowane 

Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu (Rep. A 
Numer 2303/2016), z dnia 05 
kwietnia 2016 roku).  

Po podstawie 
umowy z dnia 
09 
października 
1997 roku 
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L
P 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
20A, 20B, 
20C.  

dnia 09 października 
1997 roku;  
 

 
 

właściciel 
nieruchomości, 
gmina 
Białystok 
oddała 
nieruchomość 
UwB w 
wieczyste 
użytkowanie 
na okres 99 lat, 
z 
jednoczesnym 
zobowiązanie
m użytkownika 
wieczystego do 
rozpoczęcia 
zabudowy 
działki w 
okresie nie 
dłuższym niż 
dwa lata i 
zakończenia 
budowy w 
terminie nie 
przekraczający
m 4 lat. Brak 
informacji o 
spełnieniu tych 
warunków.  

7.  Działka ewidencyjna 
38, 40/6, 40/4  

Białystok, 
ul. 
Świerkowa 
20, 
Świerkowa 
20A, 20B, 
20C.  

BI1B/0006056
5/4 
 

Własność  - Akt notarialny Rep. A 
1285/98 z dnia 04 
czerwca 1998 
sporządzony w 
Kancelarii Notarialnej 
w Białymstoku przy 
ul. M. C. Skłodowskiej 
2C. 
- Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 27 

3,1076 ha  BI - inne 
tereny 
zabudowane 

Na nieruchomości jest 
ustanowiona służebność 
przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja spółka akcyjna z 
siedzibą w Lublinie. 
 

Aktem 
notarialny Rep. 
A 1285/98 z 
dnia 04 
czerwca 1998 
sporządzonym 
w Kancelarii 
Notarialnej w 
Białymstoku 
przy ul. M. C. 
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L
P 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
czerwca 2006 r., 
numer 
RR.IV.B.Z.77201/18/0
6 
- decyzja Prezydenta 
Miasta Białegostoku z 
dnia 13 stycznia 2012 
r. numer 
SK.VII.722111-605/10 
o przyznaniu UwB 
własności 
nieruchomości 
(nieprzedłożona) 
 

Skłodowskiej 
2C UwB nabyła 
własność 
nieruchomości 
stanowiącej 
działkę 
ewidencyjną 
40/1 (obj. KW 
89560). 
Decyzją 03 
lipca 2002 
Prezydenta m. 
Białegostoku 
zatwierdzono 
podział 
geodezyjny 
działki 
ewidencyjnej 
40/1 (pow. 
325 m2) na 
działki 40/4 i 
40/3 –  
 
brak informacji 
na temat 
działki 40/3. 
 

8.   
 

Świerkowa 
20D, 20E, 
20J, 20H, 
20G 

     Zgodnie z zestawieniem z 
systemu POL-on UwB jest 
właścicielem nieruchomości 
Świerkowa 20D, 20E, 20J, 
20H, 20G, brak bliższych 
informacji na temat tych 
nieruchomości.  
  

Koniczne jest 
uzupełnienie 
dokumentacji. 

9.  Działka ewidencyjna 
numer 237/4 
 
Budynki:  

Białystok, 
ul. Pogodna 
65  

BI1B/0006065
9/0 
 

Własność (nabyta 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 

- Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 08 
maja 2006 r., numer 

0,5051 ha  BI - inne 
tereny 
zabudowane 

Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu na rzecz 
na rzecz Miejskiego 
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L
P 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
Numer 354, 355, 
356 

szkolnictwie 
wyższym) 
 

RR.IV.B.Z.77201/14/1
5/06 
 

Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o.. oraz 
ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości  
przez udzielenie inwestorowi 
- PGE Dystrybucja spółka 
akcyjna z siedzibą w Lublinie 
- zezwolenia na wejście na 
teren ww. działki w celu 
przeprowadzenia inwestycji 
celu publicznego.  

10.  Działka ewidencyjna 
numer
 2
37/8 
 
 

Białystok, 
ul. 
Żeromskie
go 1 

BI1B/0006803
2/5 

Użytkowanie 
wieczyste 

- Umowa 
nieodpłatnego 
oddania gruntu w 
użytkowanie 
wieczyste (Rep. 
Numer 1107/95), z 
dnia 13 kwietnia 1995 
roku;  
 

0,5316 ha zabudowana Szczegółowego zbadania 
wymagają wpisy dotyczące 
obciążeń nieruchomości (nie 
weryfikowano) 

 

11.  Działka ewidencyjna 
numer 1401/3 
 
Budynki:  
2068  
 

Białystok, 
ul. 
Zamenhofa 
15 

BI1B/0006065
7/6 

Własność (nabyta 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 

- Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 05 
kwietnia 2006 r., 
numer RR.IV.B.Z. 
77201/12/06 
 

0,0715 ha zabudowana Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu na rzecz 
na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o. 

 

12.  Działka ewidencyjna 
numer 1018/1 
 

Białystok, 
ul. 
Ciołkowski
ego 1 

BI1B/0007800
2/9 
 

Własność (nabyta 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 

Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 05 
kwietnia 2006 r., 
numer 
RR.IV.B.Z.77201/11/0
6 

1,0116 ha BI - inne 
tereny 
zabudowane 
(działka 
niezabudow
ana) 

Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu.  
 
Brak wzmianek w księdze IV 
KW dotyczących obciążeń 
nieruchomości.  

 
Brak 
informacji na 
temat 
miejscowego 
planu 
zagospodarow
ania 
przestrzenneg
o.  

13.  Działka ewidencyjna 
numer 1018/5 

Białystok, 
ul. 

BI1B/0016065
5/3 

Własność  Akt notarialny Rep. A 
3215/2008 z dnia 08 

29,8862 ha BZ – tereny 
rekreacyjno-

Na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości 
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OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
 Ciołkowski

ego 1 
 maja 2008 

sporządzony w 
Kancelarii Notarialnej 
w Białymstoku przy 
ul. Św. Mikołaja 1. 
 

wypoczynko
we 

(1018/4 – niezgodność 
numerów działek) 
ustanowiona jest służebność 
przechodu i przejazdu przez 
działkę (nie weryfikowano 
szczegółowo obciążeń 
nieruchomości).  

14.  Działka ewidencyjna 
numer 1813 

Białystok, 
ul. 
Akademick
a 2 

BI1B/0006454
0/1 
(błędny numer 
KW) 
 

Własność (nabyta 
na podstawie art. 
256 ust. 1 i 2 
ustawy - prawo o 
szkolnictwie 
wyższym) 
 

Decyzja Wojewody 
Podlaskiego z dnia 08 
maja 2006 roku, 
numer 
WG.IV.B.Z.77201/14/
15/06 

0,1626 ha BI - inne 
tereny 
zabudowane 
 

Na nieruchomości jest 
ustanowione prawo 
służebności przesyłu.  
 
Brak wzmianek w księdze IV 
KW dotyczących obciążeń 
nieruchomości. 

Błędny nr KW 

15.  Działka ewidencyjna 
59/1  

Gugny 11, 
gmina 
Trzcianne 

----- własność  Akt notarialny z dnia 
27 lutego 2012 Rep. A 
764/1992 
sporządzony w 
Kancelarii Notarialnej 
Cezariusza Chadaja, ul. 
Mickiewicza 2 
Grajewo  

0,85 ha  zabudowana  Brak numeru 
księgi 
wieczystej a w 
rezultacie 
możliwości 
zweryfikowani
a statusu 
nieruchomości. 
Brak w 
załączonym 
wykazie 
nieruchomości.  
Zgodnie z VDR 
GUGNY 
Figuruje w 
zestawieniu z 
systemu POL-
on. 
 
 

16.  Lokal mieszkalny nr 
4, położony na 
Osiedlu Bondary,  
 
 

Osiedle 
Bondary, 
gmina 
Michałowo, 

1) 
BI1B/0008558
7/5 
dla lokalu 
mieszkalnego  

1) Własność 
lokalu z udziałem 
w częściach 
wspólnych 

Akt notarialny z dnia 
30 lipca 1996 Rep. A 
8392/96 sporządzony 
w Kancelarii 
Notarialnej w 

Pow. 
Lokalu 
60,31 m2 
8360,31 
m2  

Zgodnie 
operatem 
szacunkowy
m z 17 
czerwca 

1) Brak wzmianek w księdze 
IV KW dotyczących obciążeń 
nieruchomości. 
 
 

Brak w 
załączonym 
wykazie 
nieruchomości.  
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OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
 
 
2)  
udział w prawie 
własności 
nieruchomości 
gruntowej dz. ew. 
25/17, 26/16. 
3)  
udział w prawie 
własności 
nieruchomości 
gruntowej, dz. ew. 
25/13 i 26/12 

powiat 
białostocki. 

 
 
 
2) 
BI1B/0007458
8/2 
KW dla 
nieruchomości 
gruntowej  
 
3) 
BI1B/0007458
3/7 
 
 
 
 
 

budynku 
mieszkalnego 

2)  
Udział 1/20 w 
prawie własności 
nieruchomości 
gruntowej  
 
3)  
udział 696/10000 
w prawie 
własności 
nieruchomości 
gruntowej  
 

Białymstoku przy ul. 
Legionowej 14/16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 - w 
MPZP  
Obszar 
budownictw
a 
wielorodzin
nego (MW) 

 
 
2) Brak wzmianek w księdze 
IV KW dotyczących obciążeń 
nieruchomości. 
 

Zgodnie z VDR 
BONDARY 
Figuruje w 
zestawieniu z 
systemu POL-
on. 
 
 

17.   Działki ewidencyjne 
155 i 254 

Ploski, 
gmina 
Bielsk 
Podlaski  

BI1P/0004230
9/4 

własność Akt notarialny Rep. A 
1323/97 z dnia 28 
kwietnia 1997 
sporządzony w 
Kancelarii Notarialnej 
w Białymstoku przy 
ul. M. C. Skłodowskiej 
14  

2,0300 ha  zabudowana 
(obiekty 
rekreacyjno 
-
wypoczynko
we)  

Zgodnie z operatem 
szacunkowym: wg. stanu na 
22.01.2018 działki nie są 
objęte MPZP, działki nie leżą 
w specjalnej strefie 
rewitalizacji ani w obszarze 
rewitalizacji.  
 
Wg. treści KW brak obciążeń 
nieruchomości  
 

Brak w 
załączonym 
wykazie 
nieruchomości.  
Zgodnie z VDR 
PLOSKI 
Figuruje w 
zestawieniu z 
systemu POL-
on. 
 

18.  Działka ewidencyjna 
nr 140  
 

Szczecinow
o 16, gm. 
Stare 
Juchy, 
powiat 
ełcki  

OL1E/000343
43/6 

własność Akt notarialny Rep. A 
1016/97 z dnia 16 
maja 1997 
sporządzony w 
siedzibie Urzędu 
Gminy Stare Juchy 
przed notariuszem 
Anatolem Surowiec  

 
1,7900 ha 

zabudowana Wg. treści KW brak obciążeń 
nieruchomości  
 
W VDR odstępny operat 
szacunkowy  
 

Brak w 
załączonym 
wykazie 
nieruchomości.  
Zgodnie z VDR 
SZCZECINOW
O 
Figuruje w 
zestawieniu z 
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OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES 
KSIĘGA 

WIECZYSTA 
TYTUŁ 

PRAWNY 
PODSTAWA 

NABYCIA 
POWIERZ

CHNIA 

PRZEZNACZ
ANIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

UWAGI 

RYZYKA 
ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOM

OŚCIĄ 
systemu POL-
on. 

19.  Działka ewidencyjna 
1378/3 

Węgorzewo OL2G/000207
63/4 

Użytkowanie 
wieczyste 

Akt notarialny Rep. A 
4721/2008 z dnia 27 
maja 2008 
sporządzony w 
Kancelarii Notarialnej 
w Giżycku  

0,0287 ha 
 

zabudowana  Wg. treści KW brak obciążeń 
nieruchomości  
 
 

Brak w 
załączonym 
wykazie 
nieruchomości.  
Zgodnie z VDR 
WĘGORZEWO 
Figuruje w 
zestawieniu z 
systemu POL-
on. 
 
 

20.  Budynek o 
przeznaczeniu 
administracyjnym o 
pow. 439,96 m2, 
budynek o 
przeznaczeniu 
produkcyjnym 
(przemysłowym) o 
pow. 89,22 m2,  
budynek o 
przeznaczeniu 
produkcyjnym 
(przemysłowym) o 
pow. 37,96 m2,  
budynek o 
przeznaczeniu 
magazynowym o 
pow. 129,21 m2. 

Litwa, ul. 
Aguanu 22 

 własność Umowa darowizny z 
dnia 21 października 
2008 zawarta z 
Universitas Studiorum 
Polona Vilnensis 

  Analiza stanu prawnego 
wymagałaby oceny na gruncie 
prawa litewskiego. 

Brak w 
załączonym 
wykazie 
nieruchomości.  
Zgodnie z VDR 
LITWA 
Figuruje w 
zestawieniu z 
systemu POL-
on. 
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● Dodatkowo wskazujemy, że porównanie przedstawionych przez UwB zestawień 
dotyczących nieruchomości wskazuje, że nie przedstawiono dokumentacji dotyczącej 
następujących nieruchomości: 
 
o Wilno, Kauno 15A/12, 
o Białystok, Świerkowa 20D, 20E, 20J, 20H, 20G,  
o Białystok, ul. Piłsudskiego 11, 
o budynku Administracji Centralnej (poz. 1 w zestawieniu z systemu POL-on) – w 

zestawieniu adres został określony jako „Białystok 20B”. 
 
Umowy najmu, dzierżawy zawarte przez Uniwersytet w Białymstoku 
 
UwB jest wydzierżawiającym nieruchomości na podstawie umowy: 
 

Tabela I.2.1.5. Wykaz umów dzierżawy nieruchomości UwB 

LP NAZWA I STRONY UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 
OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 
OKRES 

WYPOWIEDZENIA 
1.  Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy 

UwB (jako wydzierżawiającym) a 
Wiesławem Grigorukiem 
prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą [*] (jako dzierżawcą) 
 

2 czerwca 
2003 roku 

na czas 
nieokreślony 

3 miesiące 

2.  Aneks nr 1 do umowy dzierżawy 
zawartej pomiędzy UwB (jako 
wydzierżawiającym) a Wiesławem 
Grigorukiem prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą [*] (jako 
dzierżawcą) 
 

brak bez zmian bez zmian 

3.  Aneks nr 2 do umowy dzierżawy 
zawartej pomiędzy UwB (jako 
wydzierżawiającym) a Wiesławem 
Grigorukiem prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą [*] (jako 
dzierżawcą) 

1 grudnia 
2004 roku 

bez zmian bez zmian 

4.  Aneks nr 3 do umowy dzierżawy 
zawartej pomiędzy UwB (jako 
wydzierżawiającym) a Wiesławem 
Grigorukiem prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą [*] (jako 
dzierżawcą) 

17 lutego 
2009 roku 

bez zmian bez zmian 

5.  Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy 
UwB (jako wydzierżawiającym) a 
Zakładem Energetycznym Białystok 
S.A. Rejon Energetyczny Białystok-
Miasto (jako dzierżawcą) 

1 listopada 
1997 roku 

na czas 
nieokreślony 

brak 
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6.  Aneks nr 1 do umowy dzierżawy 
zawartej pomiędzy UwB (jako 
wydzierżawiającym) a Zakładem 
Energetycznym Białystok S.A. Rejon 
Energetyczny Białystok-Miasto (jako 
dzierżawcą) 

- bez zmian bez zmian 

7.  Aneks nr 2 do umowy dzierżawy 
zawartej pomiędzy UwB (jako 
wydzierżawiającym) a PGE 
Dystrybucja S.A. w imieniu której 
działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Białystok (jako dzierżawcą) 

28 lutego 
2017 roku 

bez zmian bez zmian 

 
 

● UwB także wynajmuje posiadane nieruchomości na podstawie następujących 
umów:  

 
Tabela I.2.1.6. Wykaz umów najmu nieruchomości UwB 

LP NAZWA I STRONY UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 
OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 
OKRES 

WYPOWIEDZENIA 
1.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 

UwB (jako wynajmującym) a 
Arturem Brzozowskim, 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Artur 
Brzozowski „Na Prawo” (jako 
najemcą). 

14 
października 
2002 roku 

na czas nieokreślony  3 miesiące 

2.  Aneks nr 1 do umowy zawartej 
dnia 14 października 2002 r. 
pomiędzy UwB (jako 
wynajmującym) a Arturem 
Brzozowskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą 
Artur Brzozowski „Na Prawo” 
(jako najemcą). 

12 lutego 
2003 roku 

bez zmian bez zmian 

3.  Aneks nr 2 do umowy zawartej 
dnia 14 października 2002 r. 
pomiędzy UwB (jako 
wynajmującym) a Arturem 
Brzozowskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą 
Artur Brzozowski „Na Prawo” 
(jako najemcą). 

- bez zmian bez zmian 

4.  Aneks nr 3 do umowy zawartej 
dnia 14 października 2002 r. 
pomiędzy UwB (jako 
wynajmującym) a Arturem 
Brzozowskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą 
Artur Brzozowski „Na Prawo” 
(jako najemcą). 

- bez zmian bez zmian 
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5.  Aneks nr 2 do umowy zawartej 
dnia 14 października 2002 r. 
pomiędzy UwB (jako 
wynajmującym) a Arturem 
Brzozowskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą 
Artur Brzozowski „Na Prawo” 
(jako najemcą). 

29 września 
2006 roku 

bez zmian bez zmian 

6.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Juliettą Tomanek prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą 
„Pieprz i Wanilia” (jako najemcą). 

17 września 
2018 roku 

na czas nieokreślony 3 miesiące 

7.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Karoliną Makowską prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą 
„Bistro Chillout Karolina 
Makowska” (jako najemcą). 
 

17 września 
2018 roku 

na czas określony od 
dnia 1 października 
2018 r. do dnia 30 
września 2021 r. 

3 miesiące (z 
ważnych przyczyn) 

8.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Danielem Charytoniuk 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą „VENKA 
Daniel Charytoniuk” (jako 
najemcą). 
 

14 września 
2018 roku 

na czas określony od 
dnia 1 października 
2018 r. do dnia 30 
września 2020 r. 

brak 

9.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Danielem Charytoniuk 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą „VENKA 
Daniel Charytoniuk” (jako 
najemcą). 
 

25 września 
2019 roku 

na czas określony od 
dnia 1 października 
2019 r. do dnia 30 
września 2020 r. 

brak 

10.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Danielem Charytoniuk 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą „VENKA 
Daniel Charytoniuk” (jako 
najemcą). 
 

25 września 
2019 roku 

na czas określony od 
dnia 1 października 
2018 r. do dnia 30 
września 2020 r. 

brak 

11.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Przedsiębiorstwem Usługowo-
Handlowym „ADM CENTRUM” Sp. 
z o. o. (jako najemcą). 
 

20 maja 2019 
roku 

na czas określony od 
dnia 20 maja 2019 r. do 
dnia 30 czerwca 2021 r. 

3 miesiące 
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12.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Tomaszem Okruszko 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą [*] (jako 
najemcą). 
 

30 grudnia 
2019 roku 

na czas określony od 
dnia 1 stycznia 2020 r. 
do dnia 31 grudnia 
2020 r. 

brak 

13.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Stowarzyszeniem Absolwentów 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w 
Białymstoku ul. Mickiewicza 1, 15-
213 Białystok (jako najemcą). 
 

1 września 
2008 roku 

na czas nieokreślony brak 

14.  Aneks nr 1 do umowy najmu 
zawartej pomiędzy UwB (jako 
wynajmującym) a 
Stowarzyszeniem Absolwentów 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w 
Białymstoku ul. Mickiewicza 1, 15-
213 Białystok (jako najemcą). 
 

1 stycznia 
2010 roku 

bez zmian bez zmian 

15.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Zdzisławem Grzybowskim 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą 
Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Usługowe GRZYBOSS (jako 
najemcą). 
 

27 listopada 
2019 roku. 

na czas określony od 
dnia 1 grudnia 2019 r. 
do dnia 30 listopada 
2020 r. 

1 miesiąc 

16.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Joanną Siemieniuk prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą 
PARYŻANKA JOANNA SIEMIENIUK 
(jako najemcą). 
 

21 stycznia 
2020 roku 

na czas określony od 
dnia 1 lutego 2020 r. do 
dnia 28 lutego 2022 r. 

brak 

17.  Umowa najmu zawarta pomiędzy 
UwB (jako wynajmującym) a 
Andrzejem Rybus-Tołłoczko 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Andrzej 
Rybus-Tołłoczko (jako najemcą). 

7 listopada 
2018 roku 

na czas określony od 
dnia 1 grudnia 2018 r. 
do dnia 30 listopada 
2021 r. 

3 miesiące (z 
ważnych przyczyn) 
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UwB jest także stroną umowy o roboty budowlane: 
 

Tabela I.2.1.7. Wykaz umów o roboty budowlane UwB 

LP NAZWA I STRONY UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 
OKRES OBOWIĄZYWANIA 

OKRES 
WYPOWIEDZENIA 

1.  Umowa o roboty budowlane 
zawarta pomiędzy UwB (jako 
zezwalającego) a 
Przedsiębiorstwem 
Elektroniczno-Mechanicznym 
„ELPOS” Sp. z o.o. (jako 
uprawnionego) 

24 
października 
2014 roku 

na czas określony od dnia 
24 października 2014 r. do 
dnia 30 września 2024 r. 

brak 

 

 
 
● Powyższe umowy dotyczą najmu lub dzierżawy lokali użytkowych lub ich części lub 

części budynków (typu piwnice lub pokoje). Umowa o roboty budowlane dotyczy 
przeprowadzenia przez działkę o nr geodezyjnym 1651/1 kanalizacji teletechnicznej 
wraz z kablem światłowodowym. 

 
UMOWY UwB – RYZYKA 
 

Tabela I.2.1.8. Ryzyka umów związanych z nieruchomościami UwB 

LP ZAGADNIENIE 
POZIOM 
RYZYKA 

SZACUNKOWE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA RYZYKA 
REKOMENDACJA 

1.  W przypadku niektórych 
umów zawartych na czas 
określony nie został 
określony okres 
wypowiedzenia ani 
przesłanki wypowiedzenia, 
co uniemożliwia ich 
wypowiedzenie przed 
czasem określonym w 
umowie. 

niskie niskie Dopuszczalność 
wypowiedzenia 
terminowej umowy 
najmu (dzierżawy) 
determinowana jest 
istnieniem w treści tej 
umowy określonych 
przyczyn przewidujących 
takie wypowiedzenie, 
przy czym wskazanie tych 
przyczyn nie musi być 
enumeratywne, ale 
wystarczy ogólne ich 
oznaczenie. Samo tylko 
zaś zastrzeżenie 
możliwości 
wypowiedzenia umowy 
(bez wskazania jego 
przyczyny) nie 
kwalifikuje się jako 
"wypadki wskazane w 
umowie"  
Rekomendujemy 
rozważenie aneksowanie 
aktualnych umów 
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zawartych na czas 
określony przez 
wprowadzenie 
postanowień dotyczących 
możliwości 
wypowiedzenia oraz 
wskazanie przyczyn 
wypowiedzenia.  

2.  Do powyższych umów nie 
zostały dołączone 
dokumenty pełnomocnictw, 
które by wykazywały 
umocowanie do zawarcia 
tych umów. 

niskie niskie  

3.  Niektóre z powyższych 
umów nie zawierają 
potwierdzenia, że PB 
przysługuje tytuł prawny do 
nieruchomości będących ich 
przedmiotem, ani też 
przywołania numerów ksiąg 
wieczystych, które 
umożliwiałyby weryfikację 
tytułu prawnego. 

niskie niskie  

4.  Umowa dzierżawy zawarta 
pomiędzy UwB (jako 
wydzierżawiającym) a 
Wiesławem Grigorukiem 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą [*] 
(jako dzierżawcą) w naszej 
ocenie, nie kreuje stosunku 
dzierżawy, a stosunek 
najmu. Umowy nie 
przewidują bowiem 
pobierania pożytków z 
nieruchomości będących ich 
przedmiotem, co stanowi 
istotne essentialia negotii 
umowy dzierżawy, 
odróżniające ją od umowy 
najmu. 

niskie niskie Określenie umowy jako 
dzierżawa nie kreuje 
ryzyka dla PB. Umowy i 
ich charakter powinny 
być bowiem 
interpretowane zgodnie z 
jej treścią, a nie w oparciu 
o tytuł umowy. 
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Umowy z dostawcami mediów zawarte przez Uniwersytet w Białymstoku. 
 
● UwB jest stroną następujących umów z dostawcami paliwa gazowego: 
 

Tabela I.2.1.9. Umowy z dostawcami paliwa gazowego UwB 

LP NAZWA I STRONY UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 

LOKALIZACJA 
DO KTÓREJ 

DOSTARCZANE 
SĄ MEDIA 

OKRES 
OBOWIĄZYWANIA 

UWAGI 

1. Umowa kompleksowa 
dostarczenia paliwa 
gazowego nr BIAGO/BOK-
1/2013/2009 z Polskim 
Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. 
 

27 stycznia 
2009 roku 

Białystok, ul. 
Żeromskiego 1 

na czas 
nieoznaczony 

Do umowy 
nie zostały 
dołączone 
żadne 
dokumenty 
pełnomocni
ctw, które 
by 
wykazywały 
umocowani
e do 
zawarcia 
umowy. 

2. Umowa kompleksowa 
dostarczenia paliwa 
gazowego nr BIAGOK-
1/39486/2010 z Polskim 
Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. 
 

30 grudnia 
2010 roku 

Białystok, ul. 
Zamenhofa 15 

na czas 
nieoznaczony 

Do umowy 
nie zostały 
dołączone 
żadne 
dokumenty 
pełnomocni
ctw, które 
by 
wykazywały 
umocowani
e do 
zawarcia 
umowy. 

3. Umowa kompleksowa 
dostarczenia paliwa 
gazowego nr 
BIAHD/57/1498937599/201
4 z PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. 
 

14 
październik
a 2014 roku 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 
1K 

na czas 
nieoznaczony 

Do umowy 
nie zostały 
dołączone 
żadne 
dokumenty 
pełnomocni
ctw, które 
by 
wykazywały 
umocowani
e do 
zawarcia 
umowy. 
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4. Umowa kompleksowa 
dostarczenia paliwa 
gazowego nr 
BIAHD/56/2856101076/201
4 z PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. 

14 
październik
a 2014 roku 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 1J 

na czas 
nieoznaczony 

Do umowy 
nie zostały 
dołączone 
żadne 
dokumenty 
pełnomocni
ctw, które 
by 
wykazywały 
umocowani
e do 
zawarcia 
umowy. 

5. Umowa kompleksowa 
dostarczenia paliwa 
gazowego nr 
MGK/M/70648/2014 z 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z 
o.o. 

9 
październik
a 2014 roku 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 
1L 

na czas 
nieoznaczony 

Do umowy 
nie zostały 
dołączone 
żadne 
dokumenty 
pełnomocni
ctw, które 
by 
wykazywały 
umocowani
e do 
zawarcia 
umowy. 
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● UwB jest stroną następujących umów z dostawcami ciepła: 
 

Tabela I.2.1.10.  Umowy z dostawcami ciepła UwB 

LP. 
NAZWA I STRONY 

UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 

LOKALIZACJA DO 
KTÓREJ 

DOSTARCZANE SĄ 
MEDIA 

OKRES 
OBOWIĄZYWANIA 

UWAGI 

1.  Umowa sprzedaży ciepła 
nr 138/2012 z Miejskim 
Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. 
 

30 listopada 
2012 roku 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 
(Budynek Wydziału 
Matematycznego) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

2.  Aneks nr 5 do umowy 
sprzedaży ciepła nr 
138/2012 z ENEA Ciepło 
Sp. z o.o. 

17 grudnia 
2019 roku. 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 
(Obserwatorium 
astronomiczne z 
planetarium) 

bez zmian Do aneksu nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia aneksu. 
 

3.  Umowa sprzedaży ciepła 
nr 132/2006 z Miejskim 
Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. 
 

14 grudnia 
2005 roku 

Białystok, ul. 
Zamenhofa 15 

na czas 
nieokreślony 

 

 
● UwB jest stroną następujących umów o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej: 
 

Tabela I.2.1.11.  Umowy z dostawcami energii elektrycznej UwB 

LP. 
NAZWA I STRONY 

UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 

LOKALIZACJA DO 
KTÓREJ 

DOSTARCZANE SĄ 
MEDIA 

OKRES 
OBOWIĄZYWANIA 

UWAGI 

1.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06814 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Ploski (Ośrodek 
Wypoczynkowy) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

2.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06952 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 
(Kampus 
Uniwersytetu w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
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3.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06955 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Zamenhofa 15 
(oświetlenie klatki) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

4.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06964 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Pogodna 
65 (Dom Studenta) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

5.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06968 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Świerkowa 20 (Hotel) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

6.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06969 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Władysława 
Lniarskiego 3 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

7.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06970 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Pogodna 
65 (Dom Studenta) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

8.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06972 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Świerkowa 20 (Aula 
Dydaktyczno-
Widowiskowa) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

9.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06973 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Świerkowa 2D 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
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10.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06974 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Pogodna 
65 (Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

11.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06975 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Zamenhofa 15 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

12.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06976 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Zamenhofa 15 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

13.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06977 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Zamenhofa 15 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

14.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06978 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Pogodna 65 (Dom 
Studenta) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

15.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06979 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 
(Kampus 
Uniwersytetu w 
Białymstoku zasilanie 
rezerwowe) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

16.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06980 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Akademicka 2 
(Szkoła) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
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17.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06981 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Stefana Żeromskiego 
1 (Dom Studenta) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

18.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06983 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Zamenhofa 15 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

19.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06985 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Adama 
Mickiewicza 1 
(Wydział Prawa 
Uniwersytetu w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

20.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/07003 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Świerkowa 20 
(Wydział Prawa 
Pedagogiki i 
Psychologii) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

21.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06987 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Ludwika 
Zamenhofa 15/11 
(Uniwersytet w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

22.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06829 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Szczecinowo (Dom 
Pracy Twórczej) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

23.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06988 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. Józefa 
Piłsudskiego 11/4 
(Instytut Chemii 
Uniwersytetu w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
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24.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06995 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, Plac 
Uniwersytecki 1 
(Budynek Wydziału 
Historyczno-
Socjologicznego) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

25.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06996 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Świerkowa 20 (Hala 
Sportowa 
Uniwersytetu w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

26.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/07003 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Warszawska 63 
(Wydział 
Ekonomiczny 
Uniwersytetu w 
Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

27.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06932 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Bondary (Dom Pracy 
Twórczej) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

28.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/06933 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Gugny (Uniwersytet 
w Białymstoku) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

29.  Umowa o świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 
2019/OSD/00329 z PGE 
Dystrybucja S.A  

20 grudnia 
2019 roku 

Białystok, ul. 
Świerkowa 20B 
(Budynek ADM 
Uniwersytetu) 

na czas 
nieokreślony 

Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały umocowanie 
do zawarcia umowy. 
 

 
 
● UwB jest stroną umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
  

Tabela I.2.1.12. Umowy o dostawy wody i odprowadzanie ścieków UwB 

LP 

NAZWA I 
STRONY 
UMOWY 

DATA 
ZAWARCIA 

LOKALIZACJA DO KTÓREJ 
DOSTARCZANE SĄ MEDIA 

OKRES 
OBOWIĄZYWANIA 

OKRES 
WYPOWIE

DZENIA 
UWAGI 

1.  Umowa o 
zaopatrzenie w 
wodę i 
odprowadzanie 

13 grudnia 
2005 roku 

ul. Krakowska 9A, ul. 
Mazowiecka 33, ul. M. C. 
Skłodowskiej 14, ul. M. C. 
Skłodowskiej 14 – 

na czas 
nieokreślony  

3 miesiące Par. 6 – ryzyko 
przeprowadzenia 
niezapowiedzianej 
kontroli przez 
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ścieków nr 37 z 
Wodociągami 
Białostockimi 
Sp. z o.o.  

biblioteka, ul. 
Akademicka 2, ul. A. 
Mickiewicza 1, ul. 
Warszawska 63, Al. J. 
Piłsudskiego 11/4, ul. Wł. 
Liniarskiego 3, Plac 
Uniwersytecki 1, ul. 
Lipowa 41, ul. Hurtowa 1, 
ul. S. Żeromskiego 20C, ul. 
Świerkowa 20B, ul. 
Świerkowa 20C, ul. 
Pogodna 65 

Wodociągi Białostockie 
w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu 
i warunków umowy. 

2.  Umowa o 
zaopatrzenie w 
wodę i 
odprowadzanie 
ścieków nr 
37/2013 z 
Wodociągami 
Białostockimi 
Sp. z o.o. 

24 lipca 
2013 roku 

brak informacji na czas 
nieokreślony 

3 miesiące Par. 6 – ryzyko 
przeprowadzenia 
niezapowiedzianej 
kontroli przez 
Wodociągi Białostockie 
w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu 
i warunków umowy. 

3.  Umowa o 
zaopatrzenie w 
wodę i 
odprowadzanie 
ścieków nr 37 z 
Wodociągami 
Białostockimi 
Sp. z o.o.  

19 grudnia 
2005 roku 

ul. L. Zamenhofa 15 na czas 
nieokreślony  

3 miesiące Par. 6 – ryzyko 
przeprowadzenia 
niezapowiedzianej 
kontroli przez 
Wodociągi Białostockie 
w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu 
i warunków umowy. 

 
● Pozostałe umowy Uniwersytetu w Białymstoku 

 
Tabela I.2.1.13. Pozostałe umowy UwB 

LP. NAZWA I STRONY UMOWY 
DATA 

ZAWARCIA 
OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 
OKRES 

WYPOWIEDZENIA UWAGI 

1.  Umowa dotycząca sposobu rozliczania 
się za zimną wodę zawarta pomiędzy 
UwB a Zarządem Wspólnoty 
Mieszkaniowej w Białymstoku ul. 
Zamenhofa 21 

1 lipca 2003 
roku 

na czas 
nieokreślony 

1 miesiąc Do umowy nie zostały 
dołączone żadne 
dokumenty 
pełnomocnictw, które by 
wykazywały 
umocowanie do zawarcia 
umowy. 
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Sekcja I.2.2 
Stan techniczny nieruchomości na podstawie opinii i ocen rzeczoznawców nieruchomości. 
 
 
● Nowy kampus Uniwersytetu jest w bardzo dobrym stanie. 
 
● Większość budynków Politechniki ma kilkadziesiąt lat. Aby utrzymać je w stanie 

wysokiej użyteczności, zostały one poddane odpowiednim remontom i renowacjom. 
Przeprowadzone remonty zapewniły obiektom dobry stan eksploatacyjno-techniczny 
służący wspieraniu niezbędnych zadań badawczych i edukacyjnych. 

 
● Przedstawione dokumenty oraz przeprowadzona wizyta wykazały, iż obie instytucje w 

sposób konsekwentny usprawniają i unowocześniają stan swoich nieruchomości. 
 
● Biblioteka Politechniki jest bardzo imponującym budynkiem, ale jej układ funkcjonalny 

i konfiguracja przestrzenna mogą być niedostosowane do obecnych, zmieniających się 
sposobów, w jakich studenci i naukowcy korzystają z bibliotek. Powyższe obrazuje 
rysunek I.2.2.1. 

 

  
 

Rys. I.2.2.1. Biblioteka Politechniki Białostockiej 

 
● Stan i warunki w mieszkaniach studenckich i pracowniczych oraz stan techniczny 

akademików w obu instytucjach nie były weryfikowane między innymi dlatego, że 
nakład pracy z tym związany nie byłby adekwatny dla tematu, który nie stanowi 
istotnego elementu Raportu. 

 
● Podjęto znaczne wysiłki w celu zapewnienia efektywności energetycznej i 

zrównoważonego oddziaływania środowiskowego nieruchomości i budynków w obu 
instytucjach (np. panele słoneczne na dachach). 

 
● W oparciu o powyższe spostrzeżenia, harmonizacja użytkowania nieruchomości nie 

stanowi istotnej bariery dla ewentualnej przyszłej integracji obu instytucji. 
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Uniwersytet w Białymstoku 
 
• Uniwersytet w Białymstoku przedstawił Wykonawcy operaty szacunkowe wykonane 

przez rzeczoznawców majątkowych dla ośmiu (8) nieruchomości wyszczególnionych 
poniżej. 

 
Tabela I.2.2.1.  Wykaz nieruchomości Uniwersytetu w Białymstoku posiadających operaty 

szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych 

Wykaz nieruchomości Uniwersytetu 

Opis Adres Powierzchnia 
Rodzaj 

posiadania 

Wartość 
rynkowa 

[zł] 

Stan techniczno-
użytkowy budynków 

Kampus 
Uniwersytetu  
w Białymstoku  

Białystok, ul. 
Ciołkowskie
go  

30,9705 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

104 603 173
,-  

Budynki niedawno 
wybudowane; stan 
bardzo dobry 

Budynek 
dydaktyczny 
 

Białystok, ul. 
Warszawska 
63 

0,7341 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

12 300 000,- 

Budynek z końca XIX 
wieku, wpisany do 
rejestru zabytków (nr rej. 
A-160). Stan budynku 
adekwatny do jego wieku; 
-techniczne i 
funkcjonalne zużycie 
budynku rzeczoznawca 
ocenił na ok. 25%.  

Budynek 
dydaktyczny 

Białystok, ul. 
Mickiewicza 
1 

0,6570 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

17 563 280,- 

Brak oceny rzeczoznawcy 
dotyczącej stanu 
techniczno-użytkowego 
budynku 

Budynek 
dydaktyczny 

Białystok, 
Plac 
Uniwersytec
ki 1 

0,4942 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

15 716 949,- 

Budynek wybudowany w 
latach 50. XX wieku. Brak 
oceny rzeczoznawcy 
dotyczącej stanu 
techniczno-użytkowego 
budynku 

Kompleks 
budynków o 
funkcji 
mieszanej: 
dydaktycznej, 
administracyjn
ej, sportowej, 
hotelowej i 
gospodarczo-
technicznej 

Białystok, ul. 
Świerkowa 
20, 20A, 20B 
i 20C 

3,1076 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

28 348 880,- 

Stan techniczno-
użytkowy poszczególnych 
budynków, stanowiących 
analizowany kompleks, 
został określony przez 
rzeczoznawcę jako dobry, 
średni, zadowalający oraz 
jako zły.  

Dom Pracy 
Twórczej 

Szczecinowo 
16, gmina 
Stare Juchy, 
powiat ełcki, 
woj. 
warmińsko-
mazurskie 

1,7900 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

1 982 000,- 

Według oceny 
rzeczoznawcy budynek 
jest w dobrym stanie 
technicznym  
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Obiekty 
rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Płoski, gmina 
Bielsk 
Podlaski, 
powiat 
bielski, woj. 
podlaskie  

2,0300 ha 
Własność 
Uniwersytet
u 

432 000,- 

Domki letniskowe wraz z 
towarzyszącą 
infrastrukturą – stan 
średni  

Lokal 
mieszkalny 

Osiedle 
Bondary 7, 
gmina 
Michałowo, 
powiat 
białostocki, 
woj. 
podlaskie 

60,31 m2 

Udział 
696/10000 
w prawie 
własności 
nieruchomoś
ci gruntowej 
oraz w 
częściach 
wspólnych 
budynku 
mieszkalneg
o 

43 343,- 

Według oceny 
rzeczoznawcy budynek 
jest w dobrym stanie 
technicznym 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 

 

• Na podstawie udostępnionej przez Uniwersytet dokumentacji można stwierdzić, że 
stan techniczny budynków użytkowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, których 
dokumentacja ta dotyczy, jest dobry.  

 
 
Politechnika Białostocka 
 
• W ramach oceny stanu nieruchomości i związanych z nimi inwestycji przestudiowano 

następujące dane i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Politechnikę Białostocką: 
 

o Informacje na temat istotnych robót inwestycyjnych, obejmujące inwestycje 
związane z budynkami zlokalizowanymi: przy ul. Wiejskiej 45, przy ul. 
Świerkowej 15-328, przy ul. Zwierzynieckiego 4, przy ul. Zwierzynieckiej 6, przy 
ul. Zwierzynieckiej 8, przy ul. Zwierzynieckiej 10, przy ul. Zwierzynieckiej 12, przy 
ul. Zwierzynieckiej 14, przy ul. Zwierzynieckiej 16, przy ul. Sosnowskiego 11, przy 
ul. Piłsudskiego 1 – wszystkie w Białymstoku oraz przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 
2 w Kleosinie i w Hołnych Mejera, gmina Sejny, powiat sejneński, woj. podlaskie;  

o Wstępny plan inwestycji budowlanych od 2020 roku na łączną szacowaną kwotę 
ok. 92 899 tys. zł; 

o Zestawienie inwestycji i nakładów poniesionych w latach 2013 – 2018 na łączną 
kwotę 167 832 095,62 zł; 

o Książki obiektów budowlanych użytkowanych przez Politechnikę Białostocką; 
o Plany inwestycji budowlanych na poszczególne lata w okresie 2013 – 2020; 
o Protokoły z przeglądów budynków wykonanych w 2018 roku; 
o Schematy graficzne zagospodarowania terenów użytkowanych przez 

Politechnikę Białostocką.  

• Ponadto Politechnika Białostocka przedstawiła operaty szacunkowe: 
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o z określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (działki), położonej w Białymstoku przy ul. Czystej 11, o 
powierzchni 2 834 m2, dla potrzeb sprzedaży i dzierżawy, której wartość rynkową 
rzeczoznawca majątkowy oszacował na kwotę 3 383 484,- zł, zaś rynkową 
miesięczną stawkę czynszu netto dla tej działki określił na kwotę 55 291 zł;  

o z określenia wartości rynkowej prawa własności części nieruchomości gruntowej 
zabudowanej o łącznej powierzchni 26,6792 ha, położonej w Białymstoku, obręb 
9 Nowe Miasto, przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Białymstoku, której wartość 
rynkową rzeczoznawca majątkowy oszacował na kwotę 1 650 554,- zł. 
 

• Na podstawie przedstawionej Wykonawcy dokumentacji można stwierdzić, że stan 
techniczny budynków użytkowanych przez Politechnikę Białostocką jest dobry. 

 
Sekcja I.2.3 
Wycena i analiza wartości rynkowej aktywów obu uczelni oddzielnie. Różnice w aktywach. 
 
● Z analizy finansowej wynika, że Politechnika amortyzuje aktywa o znacznie większej 

wartości początkowej niż Uniwersytet. Nie jest jasne, jakie jest dokładne źródło tej 
znaczącej różnicy. 

 
• Uniwersytet w Białymstoku przedstawił osiem operatów szacunkowych opisanych w 

Tabeli I.2.2.1. powyżej. 
 
• Politechnika Białostocka przedstawiła dwa operaty szacunkowe omówione w p. I.2.2. 

powyżej.  
 
• Ze względu na ograniczoną ilość dokumentacji dotyczącej wyceny wartości rynkowej 

majątku obydwu Uczelni, określenie wartości rynkowej majątku tych Uczelni oraz 
określenie różnic w stanie ich majątku na obecnym etapie prac nie wniosłoby istotnej 
wartości do Raportu.  

 
Sekcja I.2.4 
Stan wykorzystania infrastruktury (nieruchomości) w świetle możliwości integracji 
przestrzennej nowo utworzonego uniwersytetu. 
 
● Lokalizacja kampusu uniwersyteckiego i Politechniki stwarza duże możliwości 

pomyślnej integracji. 
 
• Jak zostało to omówione podczas wizyty delegacji Wykonawcy, położenie geograficzne 

pomiędzy głównymi obiektami obu instytucji jest ogólnie dobre, obejmuje ono cały 
obszar zbliżony wielkością i zakresem do Uniwersytetu Stanforda w Stanach 
Zjednoczonych, który w dużej mierze opiera się na geograficznej bliskości różnych 
wydziałów, co ułatwia zaangażowanie w interdyscyplinarne badania i edukację. 
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● Istniejące obiekty infrastrukturalne prezentują znaczne możliwości integracji. Istnieją 
możliwości poprawy połączeń transportowych między Politechniką a nowym 
kampusem Uniwersyteckim. Mogą to być dedykowane połączenia komunikacyjne. Na 
rysunku I.2.4.1. przedstawiono główną drogę łączącą kampus Politechniki Białostockiej 
z nowym kampusem Uniwersytetu, która w dużym stopniu nadaje się do wydzielenia 
na niej dedykowanego połączenia autobusowego, lub do opracowania innowacyjnego 
projektu demonstracyjnego w zakresie autonomicznego transportu samochodowego. 

 
 

 
 

Rys. I.2.4.1. Główna droga łącząca kampus Politechniki Białostockiej z nowym kampusem 
Uniwersyteckim, która w dużym stopniu nadaje się na dedykowane połączenie autobusowe, lub na 
opracowanie innowacyjnego projektu demonstracyjnego w zakresie autonomicznego transportu 

samochodowego. 

 
● Istnieje możliwość integracji infrastruktury cyfrowej w obu instytucjach, ponieważ 

obie instytucje korzystają ze struktury Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN. Za 
budowę, utrzymanie i eksploatację sieci odpowiada Centrum Komputerowych Sieci Rozległych 
przy Politechnice Białostockiej, które jest także jednym z współtwórców Krajowej 
Akademickiej Sieci Szerokopasmowej POL34/622 orz Pionier.  

 
● Bezpośrednie sąsiedztwo dwóch Rektoratów po przeprowadzeniu remontu mogłoby 

się stać częścią ważnego fizycznego połączenia między tymi dwiema instytucjami. 
Aktualna granica pokazana jest na rysunku I.2.4.2. 
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Rys. I.2.4.2. Dzika, naturalna granica oddzielająca kampus Politechniki Białostockiej od Biura Rektora 
Uniwersytetu w Białymstoku. 

 
● O ile to możliwe, nabycie lub zamiany nieruchomości w obszarach znajdujących się 

między i bezpośrednio wokół wspólnego kampusu UwB i PB, stworzyłoby jeden dobrze 
zdefiniowany kampus dla zintegrowanej instytucji. 

 
● W oparciu o powyższe punkty, wzajemne położenie tych dwóch instytucji nie stanowi 

bariery dla ich integracji. Przeciwnie - stanowi bardzo istotny element szansy sukcesu 
przedsięwzięcia.  

 
• Uniwersytet w Białymstoku nie przedstawił informacji lub danych odnoszących się 

do stanu wykorzystania posiadanej infrastruktury (nieruchomości) w świetle 
możliwości integracji przestrzeni nowo utworzonej Uczelni.  

 
• Politechnika Białostocka przedstawiła w tym obszarze analizy danych jedynie wykaz 

wysokości przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w latach 2013 – 2018, 
szacowanych na: 
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Tabela I.2.4.1. Wysokość przychodów PB z tytułu wynajmu pomieszczeń w latach 2013 – 2018 

Rok Kwota brutto [zł] 
2013 1 763 766,26 
2014 1 820 094,00 
2015 1 738 405,00 
2016 1 672 704,00 
2017 1 849 197,00 
2018 1 983 328,00 
2019 1 450 836,00 

Źródło: Politechnika Białostocka 
 

 
Sekcja I.2.5 
Odnawianie infrastruktury i planowanie wymiany 
 
● Ze stanu budynków Politechniki Białostockiej wynika, że wdrożony został rzetelny plan 

w celu odnowienia i wymiany infrastruktury nieruchomości i plan ten został z 
powodzeniem wykonany. Dla ilustracji, wnętrze jednego z najstarszych budynków 
Politechniki Białostockiej pokazane jest na rysunku I.2.5.1. Chociaż budynek ten ma 
kilkadziesiąt lat, jego wnętrza zostały odnowione i zmodernizowane, aby uczynić te 
przestrzenie wysoce funkcjonalnymi dla wsparcia zadań badawczych i dydaktycznych 
tej instytucji. 

 
 

  
 

Rys. I.2.5.1. Dobrze utrzymany i wysoce funkcjonalny stan wnętrz starszych budynków Politechniki 
Białostockiej. 

 
● Biorąc pod uwagę młody wiek nowego kampusu Uniwersytetu, plan jego modernizacji 

i wymiany jego infrastruktury nie jest jeszcze potrzebny. Stan nowego kampusu 
Uniwersyteckiego pokazano na rysunku I.2.5.2. 
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Rys. I.2.5.2. (po lewej) stan nowych budynków kampusu Uniwersyteckiego i (po prawej) stan nowych 

pomieszczeń dydaktycznych kampusu Uniwersyteckiego 

 
● Powyższe obserwacje wynikające z wizji lokalnej, analizy dokumentacji i 

przeprowadzonej dyskusji z przedstawicielami obu Uczelni wskazują, że plany 
rozbudowy, modernizacji i wymiany infrastruktury integrujące oba kampusy nie 
wydają się stanowić istotnej bariery dla integracji obu instytucji. 

 
Uniwersytet w Białymstoku  
 
• Uniwersytet w Białymstoku przedstawił Wykonawcy szereg dokumentów związanych 

z inwestycjami, w tym m.in. dokumentację zadań inwestycyjnych, inwentaryzację robót 
w toku, prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok, raport dotyczący 
inwestycji w realizacji, umowy o dofinansowanie inwestycji, wnioski o dofinansowanie 
inwestycji na 2020 r., plan inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w zakresie IT 
poniesionych i planowanych w ramach Administracji Centralnej na potrzeby 
ogólnouczelniane oraz zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 
2013 -2018.  

 

● Wybrane dane i informacje przedstawiono w tabelach poniżej.  
 

Tabela I.2.5.1. Raport pełnych danych inwestycji UwB będących aktualnie w realizacji 

Nazwa inwestycji Data rozpoczęcia  
Wartość kosztorysowa 

[zł] 

Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w 
Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1 w Białymstoku. 

2004-03-31 34 284 000,00 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 
mieszkania oraz budową lukarn i dociepleniem budynku 
mieszkalnego przy ul. Świerkowej 20 C w Białymstoku. 

2010-09-06 1 269 628,70 

Dostosowanie obiektów Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. 
Świerkowej 20 w Białymstoku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz ewakuacji. 
2011-06-17 500 000,00 

Rozbudowa Stacji Terenowej Instytutu Biologii w Gugnach. 2011-07-11 790 817,71 
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Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej w kampusie 
Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. 

2016-01-13 32 390 000,00 

Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i 
Parkiem Doświadczeń wraz z infrastrukturą techniczną w 

kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. 
Ciołkowskiego. 

2016-04-18 11 955 000,00 

Budowa budynku Wydziału Filologicznego wraz z 
infrastrukturą techniczną w kampusie Uniwersytetu w 

Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. 
2016-04-18 39 865 000,00 

Budowa budynku Wydziału Historii i Stosunków 
Międzynarodowych wraz infrastrukturą techniczną w 

kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. 
Ciołkowskiego. 

2016-04-18 39 865 000,00 

Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w 
Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie 
2018-08-30 23 690 000,00 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
  

Tabela I.2.5.2. Plan robót remontowych UwB na 2020 rok 

Nazwa obiektu Zakres rzeczowy 

Szacunkowa 
wartość 
brutto  
[tys. zł] 

Uwagi 

Wydział Nauk o Edukacji, ul. 
Świerkowa 20 

Roboty remontowe obiektu 250,- Środki własne Wydziału 

Wydział Ekonomii i Finansów, 
ul. Warszawska 63 

Roboty remontowe obiektu 100,- 
Środki własne Wydziału, 
z subwencji Wydziału 

Wydział Filologiczny, Plac NZS 
1, ul. Liniarskiego 3 

Roboty remontowe obiektu 150,- Środki własne Uczelni 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych. Instytut 
Filozofii, Instytut Socjologii, Plac 
NZS 1 

Roboty remontowe obiektu 150,- Środki własne Uczelni 

Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 
1 

Roboty remontowe obiektu 22,- Środki własne Wydziału 

Wydział Matematyki, ul. 
Ciołkowskiego 1 M 

Roboty remontowe obiektu 180,- Środki własne Uczelni 

Dom Pracy Twórczej w 
Szczecinowie 

Roboty remontowe obiektu 25,- Środki własne Uczelni 

Hala Sportowa, ul. Świerkowa 
20 A 

Roboty remontowe 10,- 
Środki własne Studium 
Wychowania Fizycznego 
i Sportu 

 
Remonty dachów obiektów 
Uniwersytetu 

150,- Środki własne Uczelni 

Wydział Biologii, ul. 
Ciołkowskiego 1 J 

Roboty remontowe obiektu 15,- Środki własne Uczelni 

Barak magazynowo-
gospodarczy, Barak 
Zwierzętarnia, ul. Świerkowa 20 
D i 20 E 

Rozbiórka obiektów z 
uporządkowaniem terenu 

80,- Środki własne Uczelni 

Plan ogółem: 1 132,-  
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
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Tabela I.2.5.3. Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2013 -2018 

Zadanie inwestycyjne 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

SUMA 

Data 
rozpoczęcia 

inwestycji 

Data 
zakończenia 

inwestycji 

Aula dydaktyczno-
widowiskowa ul 

Świerkowa 

2 613 
824,79 

     
2 613 

824,79 
  

środki W.PIP 23 594,52      23 594,52   

środki ogólnouczelniane 0,14      0,14   

środki MNiSW 
2 590 

230,13 
     

2 590 
230,13 

  

Rozbudowa budynku W. 
Prawa parkingi i 

infrastruktura- środki W, 
Prawa 

5 898,57  5 793,60 0,00 5 893,95 0,00 
17 

586,12 
2004-03-31  

Budynek przyłącza 
kanalizacji deszczowej 
ul Warszawska- środki 

WEIZ (z odpłatności i 
odsetek) 

 79 950,00     
79 

950,00 
  

Wykonanie elewacji 
budynku M.C. 

Skłodowskiej- środki 
ogólnouczelniane 

11 867,29      
11 

867,29 

zaniechana 
inwestycja 

zł.11867,29 
 

Wymiana windy (jedna) 
w budynku adm. 

Ul.Skłodowskiej 14 

16 504,08      
16 

504,08 

zaniechana 
inwestycja 

zł.45625,68 
 

środki ogólnouczelniane 16 504,08      16 504,08   

środki MNiSW       0,00   

Zmiana sposobu 
użytkowania poddasza 

nieużytkowanego na 
mieszkania oraz budowa 

lukarn i docieplenie 
budynku mieszkalnego 

przy ul. Świerkowej 20C-
środki własne 

3 918,41  0,00 6 718,26 18 058,27 6 150,00 34 844,94 2010-09-06  

Rozb.sieci 
informatycznej W.PiP 

(środki W.PiP) 

44 913,61      
44 

913,61 
  

Rozbudowa stacji 
terenowej Instytutu 
Biologii w Gugnach-

(koszty bieżące i wpłaty 
wspierające IB) 

  6 396,00 0,00 0,00 6 900,00 13 296,00 2011-07-11  

Wykonanie przyłącza 
kanalizacji deszcz. 

Zamenhofa 15-budynek 
mieszkalny - środki 

ogólnouczelniane 

27 060,00      27 060,00   

Budynek ul.Świerkowa 
20B. Zmiana sposobu 

użytkowania budynku 
dydaktycznego Instytutu 

Biologii na budynek 
administracyjny 

  140 799,00 
1 148 

030,11 
5 854 

533,05 
4 958 

975,59 
12 102 
337,75 

2015-03-25 2018-07-27 
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środki własne uczelni   140 799,00 
1 148 

030,11 
4 238 

403,53 
4 312 

542,40 
9 839 

775,04 
  

środki z projektu (z FS - 
płatność UE z Ministerstwa 

Finansów 

    
1 616 

129,52 
646 433,19 

2 262 
562,71 

  

Przebudowa budynku 
dydaktycznego ul. 

Pogodna 65 - środki 
ogólnouczelniane 

  87 039,34    87 039,34 2015-05-29 2015-12-07 

Montaż klimatyzatora i 
opracowanie 
dokumentacji 

projektowej ul. 
Warszawska 63 WEIZ 

  18 204,00    18 204,00 2016-01-20 2016-01-20 

środki z odpłatności za 
studia WEIZ 

  13 204,00    13 204,00   

z odsetek za studia WEIZ   5 000,00    5 000,00   

Budowa Instytutu 
Biologii oraz Wydziału 

Matematyki i 
Informatyki wraz z UCO 

45 130 
876,02 

16 600 
816,90 

19 578 
380,87 

   
81 310 
073,79 

 2015-11-10 

środki własne uczelni 326 581,96 281 380,36 
4 539 

085,85 
   

5 147 
048,17 

  

środki z projektu, w tym: 
44 804 
294,06 

16 319 
436,54 

14 939 
295,02 

   
76 063 
025,62 

  

płatność z EFRR (płatność 
UE z Ministerstwa 

Finansów) 

38 083 
649,95 

13 871 
521,05 

12 698 
400,77 

   
64 653 
571,77 

  

płatność z budżetu 
państwa (dotacja celowa, z 
Instytucji Pośredniczącej) 

6 720 
644,11 

2 447 
915,49 

2 240 
894,25 

   
11 409 
453,85 

  

środki MNiSW w ramach 
kosztów związanych z 

restrukturyzacją 

  100 000,00    
100 

000,00 
  

Budowa Wydziału Fizyki 
oraz Instytutu Chemii 

35 874 
806,03 

26 999 
082,87 

11 770 
004,61 

0,00 0,00  
74 643 
893,51 

 2015-12-16 

środki własne uczelni 
6 728 

185,10 
4 793 

757,23 
1 982 

133,69 
354 214,81 64 957,05     

środki z projektu, w tym: 
29 146 
620,93 

22 205 
325,64 

8 953 
833,92 

-354 
214,81 

-64 957,05  
59 886 
608,63 

2016r.: korekta finansowa 5% od 
F.2550146698 z dn.11.12.2014, 

wniosek za okres od 2014-10-01 do 
2014-12-16, data przekazania 

środków 2014-08-11; wniosek za 
okres od 2014-12-17 do 2015-02-28, 
data przekazania środków 2014-12-
30; data zwrotu środków 25.01.2016 

2017r.: korekta finansowa 5% 
od.F.171/XII/2015 z dn.4.12.2015 

zł.59995,40, 172/XII/2015 z 
dn.4.12.2015 zł.4961,65, wniosek za 

okres od 2015-10-01 do 2015-12-20 , 
data przekazania środków 2016-04-
26, data zwrotu środków 30.03.2017 

płatność z EFRR (z 
Ministerstwa Finansów) 

24 774 
627,79 

18 874 
526,79 

7 610 
758,83 

-308 
857,76 

-55 213,49  
50 895 
842,16 

płatność z budżetu 
państwa (dotacja celowa, z 
Instytucji Pośredniczącej) 

4 371 
993,14 

3 330 
798,85 

1 343 
075,09 

-45 357,05 -9 743,55  
8 990 

766,48 

środki MNiSW w ramach 
kosztów związanych z 

restrukturyzacją 

  834 037,00    
834 

037,00 
  

Rozbudowa systemu 
BMS o monitoring 

parametrów instalacji w 
węzłach cieplnych 

budynków Kampusu-
środki własne uczelni 

   30 000,00   30 000,00 2016-12-27 2016-12-28 
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Instytut Biologii-
Doprowadzenie wody 

uzdatnionej do 
nawilżaczy w 

pomieszczeniach 
fitotronowych- środki 

własne uczelni 

   3 690,00   3 690,00 2016-10-03 2016-10-25 

Instytut Biologii- 
Rozbudowa sterowania 
fitotronów- środki własne 

uczelni 

   19 680,00   19 680,00 2016-09-23 2016-09-23 

Instytut Biologii- 
Czynności projektowe, 

dobór urządzeń, 
dostawa, montaż i 

podłączenie układów 
glikolowych ciepła 

technologicznego do 
central wentylacyjnych- 

środki własne uczelni 

   12 300,00   12 300,00 2016-09-29  

Instytut Chemii -
Rozbudowa instalacji 

wody chłodzącej - środki 
własne uczelni 

   4 428,00 0,00 0,00 4 428,00 2016-10-14  

Wydział Pedagogiki i 
Psychologii- Montaż 
klimatyzatora w sali 

ćwiczeniowej nr 2.17 w 
budynku auli 
dydaktyczno-

widowiskowej -środki 
W.PiP 

   14 747,70   14 747,70 2016-07-15 2016-07-15 

Budowa Obserwatorium 
Astronomicznego z 

Planetarium i parkiem 
doświadczeń wraz z 

infrastrukturą 
techniczną- środki własne 

uczelni 

   63 923,52 112 691,11 12 404,88 
189 

019,51 
2016-04-18  

Budowa Biblioteki 
Uniwersyteckiej - środki 

własne uczelni 

   6 627,14 419 201,16 7 386,24 
433 

214,54 
2016-04-18  

Budowa Wydziału 
Filologicznego wraz z 

infrastrukturą 
techniczną - środki własne 

uczelni 

   3 910,00 0,00 0,00 3 910,00 2016-04-18  

Budowa Wydziału 
Historyczno-

Socjologicznego wraz z 
infrastrukturą 

techniczną - środki własne 
uczelni 

   3 910,00 0,00 0,00 3 910,00 2016-04-18  
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Wykonanie klimatyzacji 
w serwerowni -centrali 
telefonicznej sali 45 z 
dokumentacją W.HS i 
W.Fil. - środki własne 

uczelni 

    9 102,00  9 102,00 2017-11-07 2017-11-07 

Dobór oraz montaż 
urządzeń pomiarowych 

umożliwiających 
rozliczenie energii 

cieplnej zużytej do celów 
c.o. i ciepłej wody w 

budynku przy ul. 
Świerkowej 20C. - środki 

własne uczelni 

    16 092,00  16 092,00 2017-12-12 2017-12-14 

Montaż klimatyzatora w 
pomieszczeniu 

rozdzielni głównej w 
budynku W.Fizyki -środki 

własne uczelni 

     7 503,00 7 503,00 2018-06-13 2018-06-15 

Dostawa, instalacja, 
uruchomienie i wstępna 

konfiguracja 
szkieletowych 

przełączników - 
Świerkowa 20B - środki 

własne uczelni 

     264 184,95 
264 

184,95 
2018-08-16 2018-08-24 

Montaż klimatyzatora 
obsługującego pom. 3/5, 
3/6, 3/7 - Świerkowa 20 
B - środki własne uczelni 

     10 209,00 10 209,00 2018-08-22 2018-09-04 

Przebudowa, rozbudowa 
budynków przy ul. 

Aguonu 22 w Wilnie na 
potrzeby Wydz.Ekon.-

Infor. UwB w Wilnie 
środki własne uczelni 

     34 010,12 34 010,12 2018-08-30  

          

Razem nakłady 
roczne [zł] 

83 729 
668,80 

43 679 
849,77 

31 606 
617,42 

1 317 
964,73 

6 435 
571,54 

5 307 
723,78 

   

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
 

• Uniwersytet w Białymstoku planuje i realizuje prace inwestycyjne w posiadanej 
infrastrukturze (nieruchomościach), finansując je ze środków własnych Uczelni lub 
środków poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu oraz ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanych z różnych źródeł, głównie z budżetu państwa (dotacje celowe), 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z funduszy Unii Europejskiej za 
pośrednictwem Ministerstwa Finansów.  

 
Politechnika Białostocka 
 

• Politechnika Białostocka przedstawiła Wykonawcy szereg obszernych dokumentów 
związanych z inwestycjami, w tym m.in. plany inwestycji budowlanych na lata 2013 – 
2020 w rozbiciu na poszczególne lata, zestawienie inwestycji i nakładów 



   
 

213 
 

 

 

poniesionych w latach 2013 – 2019 oraz wykaz inwestycji związanych z 
poszczególnymi budynkami.  

 
• Politechnika Białostocka planuje i realizuje prace inwestycyjne w posiadanej 

infrastrukturze (nieruchomościach), finansując je ze środków własnych Uczelni lub 
środków poszczególnych Wydziałów Politechniki oraz ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanych głównie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych oraz z niewykorzystanych w latach poprzednich dotacji 
celowych.  

 
Sekcja I.3 – Analiza organizacji, przepływu dokumentów i procedur 
 
Sekcja I.3.1 
Analiza aktualnych struktur organizacyjnych obu uczelni. Analiza podobieństw i różnic w 
strukturach organizacyjnych oraz zakresu kompetencji w poszczególnych jednostkach pod 
względem integracji struktur organizacyjnych obu jednostek. 
 
● Analiza dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego i przeprowadzone dyskusje z 

przedstawicielami obu Uczelni wykazały, że istnieje duże podobieństwo w organizacji 
administracyjnej i obiegu dokumentów obu instytucji.  

 
● Wykorzystanie tych podobieństw w przyjętym modelu integracji obu instytucji 

pozwoliłoby utrzymać ciągłość działania bez większych zakłóceń. 
 

● Profil akademicki większości wydziałów jest w znacznej mierze komplementarny, z 
wyjątkiem wydziałów (w przypadku Uniwersytetu - Instytutu) informatyki oraz 
zarządzania istniejących w obu instytucjach, a także bibliotek i szkół języków obcych. 
W przypadku kształcenia informatycznego, należy zwrócić uwagę na odmienny profil 
kształcenia na obu uczelniach. Wydział Informatyki na Politechnice oferuje kształcenie 
w zakresie zbliżonym do inżynierii informatycznej, natomiast kształcenie na 
Uniwersytecie odpowiada bardziej profilowi informatyki teoretycznej. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w perspektywie integracji należałoby rozważyć zespolenie jednostek 
organizacyjnych prowadzących kształcenie w tym zakresie. 

 
● Istnieje duży potencjał integracji jednostek administracji centralnej świadczących 

usługi niepodstawowe i pomocnicze, ponieważ ich funkcje w obu instytucjach w dużym 
stopniu się pokrywają. Konieczne jest jednak indywidualne podejście do każdego 
przypadku ze względu na istniejące różnice w strukturze organizacyjnej tych jednostek 
w obu instytucjach.  

 
● Potencjał integracji dotyczy m.in. jednostek administracji centralnej pełniących 

następujące funkcje: księgowość i usługi finansowe, zarządzanie majątkiem, 
zamówienia publiczne, działalność wydawnicza, współpraca międzynarodowa oraz 
wsparcie procesu nauczania (dydaktyki). 
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● Należy jednak zauważyć, że organizacja administracji centralnej w obu instytucjach 
przebiega według nieco innego schematu organizacyjnego. Struktura organizacyjna 
administracji centralnej na Politechnice Białostockiej wydaje się być bardziej 
zdecentralizowana, z bardziej autonomiczną rolą prorektorów. Zarządzają oni 
jednostkami administracji centralnej przypisanymi im w regulaminie organizacyjnym, 
natomiast na Uniwersytecie funkcje kierownicze powierzane są rektorowi, który może 
- na podstawie swojej indywidualnej decyzji - przekazać część swoich funkcji 
prorektorom. Między tymi dwoma, znacznie różniącymi się od siebie, strategiami 
zarządzania, może zaistnieć potrzeba podjęcia wyboru jednej z nich. 

 
● Na obu uczelniach szkoły doktorskie są zorganizowane według innej koncepcji - 

podczas gdy na Politechnice Białostockiej jest jedna szkoła doktorska, Uniwersytet w 
Białymstoku utworzył trzy oddzielne tego typu jednostki (Szkołę Doktorską Nauk 
Humanistycznych; Szkołę Doktorską Nauk Społecznych oraz Szkołę Doktorską Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych). Niemniej jednak, program kształcenia w szkołach 
doktorskich jest komplementarny – prowadzą one kształcenie w innych dyscyplinach.  

 
Sekcja I.3.2 
Analiza procedur i przepływu dokumentów pod względem możliwych oszczędności. 
 
● W obu Uczelniach podstawowy schemat organizacyjny administracji jest zbliżony. 

Administracja każdej z Uczelni jest podzielona na Administrację centralną oraz 
administrację poszczególnych jednostek organizacyjnych. W administracji centralnej 
schemat organizacyjny jest typowy dla polskich uczelni państwowych. Politechnika jest 
zorganizowana w wydziały. Obowiązująca na PB struktura, jest strukturą wydziałowo-
instytutową z wydzielonymi w instytutach katedrami. Uniwersytet jest zorganizowany 
w wydziały. Obowiązująca struktura na UwB jest głównie strukturą wydziałowo-
katedralną, jednakże Wydział Filologiczny ma strukturę odmienną.  

 
● Uchwalone regulaminy organizacyjne różnią się jednak od siebie stopniem 

szczegółowości. Regulamin organizacyjny PB wyraźnie określa zadania poszczególnych 
Prorektorów i Kanclerza. Natomiast Regulamin Organizacyjny UwB nie określa 
szczegółowo zadań poszczególnych Prorektorów. Nie stanowi to jednak jakiejkolwiek 
bariery. Organizacyjnie występują też niewielkie różnice związane z podległością 
niektórych jednostek na szczeblu centralnym. 

 
● Relacje między personelem administracyjnym i badawczo-dydaktycznym są wyraźnie 

określone w strukturze organizacyjnej każdej z instytucji. Regulaminy organizacyjne 
określają nie tylko struktury organizacyjne obu Uczelni, ale również zakresy 
odpowiedzialności poszczególnych pionów i jednostek oraz ich kierowników. Każda z 
tych jednostek ma różną złożoność organizacyjną i liczbę pracowników. 

 
● W ramach obowiązujących procedur obsługi studentów obie Uczelnie wykorzystują 

system USOS. Należy jednak podkreślić, iż system stosowany na Politechnice został 
zmodyfikowany na potrzeby tejże Uczelni. Może to stanowić pewną barierę do pełnej i 
szybkiej integracji tych systemów oraz szybkiego ujednolicenia procedur związanych z 
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obsługą studenta. Jednakże wykorzystanie tego samego systemu wskazuje na podobne 
procedury obwiązujące w obszarze związanym z obsługą studenta. W trosce o wysoki 
poziom kształcenia obie uczelnie wdrożyły także procedurę związaną z prowadzeniem 
ankiet wśród studentów i doktorantów. Wskazuje to na obowiązującą w obu Uczelniach 
procedurę oceny jakości kształcenia.  

 
● Ujednoliconą obsługę finansowo-księgową, HR, Płace i majątek trwały na PB zapewnia 

stosowanie systemu klasy ERP Teta Constelation, na UwB wykorzystywany jest system 
XEMI. Z przekazanej dokumentacji nie wynika jakie dokładnie moduły są obsługiwane 
przez używany system XEMI. Specyfika każdego z tych systemów może narzucać 
nieznacznie odmienne procedury obsługi poszczególnych zakresów działalności 
związanej z płacami, zarządzaniem kadrami. Jednakże ze względu na obowiązujące 
uregulowania prawne procedury te nie powinny się od siebie w znacznym stopniu 
różnić. 

 
● Obie Uczelnie korzystają z tego samego systemu archiwizacji prac dyplomowych jest to 

moduł APD. Dużą zaletą jest również fakt wykorzystywania do planowania zajęć tego 
samego modułu PLANISTA i tego samego systemu bibliotecznego Aleph. Wskazuje to 
na podobieństwo procedur obowiązujących w tych obszarach.  

 
● Biorąc pod uwagę, że w obu instytucjach działają podobne, ale niezależne przepływy 

organizacyjne i systemy, istnieje duże prawdopodobieństwo oszczędności kosztów, 
jeśli zasoby te zostałyby połączone. 

 
● Przeprowadzona analiza obowiązujących regulaminów organizacyjnych oraz 

wykorzystywanych systemów informatycznych wskazuje na duże podobieństwo obu 
Uczelni. Wobec powyższego obowiązujące procedury nie powinny stanowić bariery 
integracyjnej. 

 
● W każdej integracji występują istotne koszty pracownicze i administracyjne, które na 

początku w znacznej mierze pochłoną oszczędności (np. opłaty restrukturyzacyjne i 
koszty organizacyjne). Należy się spodziewać, że coraz większe oszczędności kosztów 
będą osiągane w kolejnych latach, gdy Uczelnie przestaną ponosić koszty 
restrukturyzacji. 

 
Sekcja I.3.3. 
Analiza regulaminów: wynagrodzenia, prac, organizacja pod względem integracji (różnice i 
możliwe kwestie sporne - w tym kwestia uzgodnień ze związkami zawodowymi). 
 
Wewnętrzne przepisy prawa pracy 

• Zarówno Uniwersytet w Białymstoku jak i Politechnika Białostocka (każdy podmiot 
oddzielnie) zatrudniają ponad 50 pracowników w związku z czym są zobowiązani do 
wprowadzenia u siebie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania, a także 
utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ani Uniwersytet ani 
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Politechnika nie są objęte układem zbiorowym pracy. Obie uczelnie ustanowiły własne 
regulaminy organizacyjne.  

 
• W związku z faktem, że w Uniwersytecie i Politechnice działają zakładowe organizacje 

związkowe, uczelnie są uprawnione do modyfikowania obowiązujących u nich 
wewnętrznych aktów prawa pracy w uzgodnieniu z tymi organizacjami. 
 

• UwB i PB udostępniły nam obowiązujące, wewnętrzne akty prawa pracy. Nie zostały 
natomiast udostępnione zawarte z zakładowymi organizacjami związkowymi 
porozumienia. Uniwersytet oświadczył, że porozumienia z zakładowymi organizacjami 
związkowymi nie były zawierane. 
 

Zakładowe organizacje związkowe 

• W UwB działają trzy zakładowe organizacje związkowe, tj.: 
 
o NSZZ „Solidarność” UwB, która na dzień 9 lipca 2019 roku zrzeszała 110 

członków; 
o ZNP Pracowników UwB, który na dzień 5 czerwca 2019 roku zrzeszał 143 

członków; 
o ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” - Związek Zawodowy UwB, który na dzień 30 

czerwca 2019 roku zrzeszał 38 członków.  
 
• W PB działa pięć związków zawodowych: 

 
o ZNP (reprezentatywny), który w 2019 roku liczył 173 członków, w tym 10 

chronionych;  
o NSZZ Solidarność, który w 2019 roku liczył 58 członków, w tym 5 chronionych; 
o Wolny Związek Zawodowy Pracowników PB PROGRES, który w 2019 roku liczył 

49 członków, w tym 1 chronionego; 
o Związek Zawodowy Pracowników Technicznych PB, który w 2019 roku liczył 106 

członków, w tym 8 chronionych; 
o Obywatelski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty, który w 2019 roku liczył 

7 członków chronionych. 
 
 
Regulamin pracy 
 
• Zarówno w Politechnice Białostockiej, jak i w Uniwersytecie w Białymstoku 

postanowienia Regulaminu pracy są zgodne z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa pracy. Regulaminy pracy obu uczelni są aktualne. Obie uczelnie 
uwzględniły aktualne zmiany w Kodeksie pracy, jak chociażby dotyczące monitoringu 
wizyjnego w zakładzie pracy.  
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• W obu regulaminach szczegółowo opisano obowiązki i uprawnienia pracodawcy a 
także prawa i obowiązki pracowników, ze szczególnym wyodrębnieniem obowiązków 
nauczycieli akademickich. 

• W odmienny sposób uczelnie ukształtowały regulacje poświęcone czasowi pracy. 
Politechnika Białostocka szczegółowo określiła czas pracy poszczególnych grup 
zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jak np. 
kierowców. Opis jest jasny i precyzyjny. Przyjęty przez Uniwersytet w Białymstoku 
sposób opisu czasu pracy w odniesieniu do grup zawodowych również jest 
prawidłowy, jasny i precyzyjny. Różnica pomiędzy opisem w regulaminach pracy obu 
uczelni wynika z przyjętych przez obie uczelnie odmiennych sposobów opisania 
struktury organizacyjnej uczelni. Oba sposoby opisania zagadnień poświęconych 
czasowi pracy zastosowane przez uczelnie są prawidłowe i zrozumiałe dla odbiorcy. 

• W zakresie systemów czasu pracy UwB stosuje poza podstawowym, zadaniowym i 
równoważnym systemem czasu pracy system skróconego tygodnia pracy. Systemu 
skróconego tygodnia pracy nie stosuje Politechnika w Białymstoku. 

• W zakresie wypłaty wynagrodzenia zgodnie z regulaminem pracy Uniwersytetu w 
Białymstoku pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wynagrodzenie 
wypłaca się z dołu ostatniego dnia roboczego miesiąca, pracownikom rozliczanym 
godzinowo 8 dnia każdego miesiąca z dołu za miesiąc miniony, osobom za wykonywane 
prace na podstawie umów cywilnoprawnych do 17 dnia każdego miesiąca oraz w 
ostatni dzień roboczy miesiąca (w regulaminie pracy Uniwersytetu w Białymstoku 
zawarto postanowienie poświęcone osobom, z którymi uczelnię wiąże umowa 
cywilnoprawna). W Politechnice Białostockiej przyjęto inne terminy wypłaty 
wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
Regulamin ten dzieli pracowników na więcej grup, dla których ustalone zostały wypłaty 
wynagrodzenia z dołu określone w różnych datach miesiąca. Regulamin pracy 
Politechniki Białostockiej nie traktuje o relacjach na podstawie stosunku 
cywilnoprawnego, bowiem ta materia zostało uregulowana w odrębnym Zarządzeniu. 

 
● Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Politechniki Białostockiej zawiera Wewnętrzną 

Politykę Antymobbingową przyjętą w Politechnice Białostockiej. Regulamin Pracy 
Uniwersytetu w Białymstoku nie zawiera postanowień dotyczących mobbingu, jego 
przeciwdziałaniu oraz prowadzeniu postępowania w sytuacji zgłoszenia podejrzenia 
stosowania mobbingu w środowisku pracy.  

 
● Politechnika Białostocka przyjęła również regulamin zatrudniania w formie telepracy. 

Do Regulaminu Pracy Politechniki Białostockiej załączono wzory wniosków o: (i) 
wniosek pracownika w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy, (ii) wniosek w 
sprawie wykonywania pracy w formie telepracy, (iii) wniosek pracownika o 
zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy, oraz wzór umowy o powierzenie 
prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych 
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● Uniwersytet w Białymstoku nie wprowadził do Regulaminu Pracy postanowień 
dotyczących telepracy.  

 
Regulamin wynagradzania 
 
• Politechnika Białostocka wprowadziła Regulamin wynagradzania uchwalony 

Zarządzeniem nr 823 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 czerwca 2018 roku 
w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu wynagradzania pracowników 
Politechniki Białostockiej”, a od 1 kwietnia 2020 obowiązuje nowe Zarządzenie Rektora 
nr 1095 z dnia 17 marca, które zostało wpisane do BIP 6 kwietnia 2020 oraz 
opublikowane 15 maja 2020 (https://pb.edu.pl/prawo-uczelniane/zarzadzenia-1083-
1115/). Poniższe uwagi i spostrzeżenia dotyczą nowego Regulaminu wynagradzania 
pracowników. 

 
• Celem regulaminu jest kompleksowe usystematyzowanie przepisów dotyczących 

sposobu przyznawania oraz obliczania wynagrodzenia i wysokości innych świadczeń 
należnych pracownikom Politechniki Białostockiej.  

 
• Nowy Regulamin wprowadza szereg nowych składników wynagrodzenia, np. dodatek 

badawczy, dodatek dydaktyczny, dodatek motywacyjny, dodatek zadaniowy, które w 
zdecydowany sposób wpisują się w motywacyjny system wynagradzania. Ten krok 
wykonany przez PB należy ocenić jako bardzo pozytywny przejaw proaktywnej polityki 
w zakresie zatrudnienia kadry. 

 
• Zgodnie z założeniami regulaminu system wynagradzania, a w szczególności premia za 

aktywność (premia za rozwój naukowy, premia uznaniowa kwartalna i premia roczna), 
powinna zapewniać odpowiednie motywowanie pracowników do poszukiwania 
możliwości dodatkowego, zewnętrznego finansowania aktywności naukowej, 
badawczej, dydaktycznej, innowacyjnej i organizacyjnej działalności Uczelni, a także 
sprzyjać zachowaniu ciągłości pokoleniowej, zwłaszcza w gronie pracowników 
naukowych, wobec bardzo zauważalnego odpływu pracowników naukowych do 
sektora przedsiębiorstw.  

 
• Zgodnie z art. 11 Regulaminu Wynagradzania, wynagrodzenie profesora nie może być 

niższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy. 
Wynagrodzenie profesora uczelni nie może być niższe niż 83% wynagrodzenia 
profesora, wynagrodzenie adiunkta nie niższe niż 73% wynagrodzenia profesora a 
wynagrodzenie pozostały nauczycieli akademickich nie niższe niż 50% wynagrodzenia 
profesora. Szczegółowo miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli akademickich określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
• Regulamin wynagradzania określa:  
 

o wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,  

https://pb.edu.pl/prawo-uczelniane/zarzadzenia-1083-1115/
https://pb.edu.pl/prawo-uczelniane/zarzadzenia-1083-1115/
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o wysokość i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia, za które 
uważa się: wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe 
wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, premie, nagrody, odprawy,  

o sposób wypłaty wynagrodzenia pracowników Uczelni,  
o wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla 

pracowników Uczelni,  
o przypadki, w których pracownik Uczelni traci prawo do przyznanego dodatku 

funkcyjnego,  
o okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy,  
o sposób obliczania wynagrodzenia należnego pracownikowi za czas urlopu oraz za 

czas niezdolności pracownika do pracy,  
o sposób obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatków do wynagrodzenia określonych stawką miesięczną wynikających z 
osobistego zaszeregowania pracownika,  

o sposób ustalania i zaliczania godzin pracy do pensum dydaktycznego, w tym 
godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia 
przysługującemu Nauczycielowi akademickiemu w tym okresie,  

o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje 
pracownikowi Uczelni.  

 
● W Regulaminie wynagradzania z dnia 17 marca 2020 roku uregulowana została 

również kwestia pracy w godzinach ponadwymiarowych. Zgodnie z postanowieniami 
regulaminu stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom wynosi: 
 
o dla profesora   1,8% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku 

profesora; 
 

o dla profesora uczelni posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego 
1,8% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku; 
 

o dla profesora uczelni posiadającego stopień naukowy doktora  doktora 1,8% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku; 
 

o dla adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego 1,8% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku; 

 
o dla adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora 1,8% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku adiunkta: posiadającego stopień 
naukowy doktora; 
 

o dla asystenta, lektora i instruktora 1,8% minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego na danym stanowisku.  

 
● Zasady przyznawania premii uznaniowych oraz premii rocznych zostały określone 

również w Regulaminie wynagradzania pracowników. Zgodnie z postanowieniami, 
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premia uznaniowa może być przyznana w uznaniu zaangażowania, wzorowego 
wypełniania obowiązków, przejawiania inicjatywy w pracy i podnoszenia jej 
wydajności oraz jakości.  

 
● Premia uznaniowa przyznawana jest kwartalnie w miesiącu następującym po 

zakończeniu kwartału w terminie wypłat wynagrodzeń.  
 
● Premia roczna może być przyznana za:  
 

o uzyskane oszczędności w stosunku do planowanych rocznych kosztów jednostki 
przy osiągnięciu, co najmniej 95% planowanych przychodów – w jednostkach 
osiągających przychody, w tym narzutów (z wyłączeniem dotacji i przychodów z 
usług wewnętrznych oraz pozostałych przychodów z usług wewnętrznych oraz 
pozostałych przychodów operacyjnych),  

o uzyskane oszczędności w stosunku do planowanych rocznych kosztów jednostki 
– w jednostkach nie powołanych w celu osiągania przychodów. 

 
● Regulamin przyznawania premii kwotowej pracownikom Akademickiej Rozgłośni 

Radiowej Politechniki Białostockiej Radio Akadera stanowi załącznik nr 10 do 
Regulaminu wynagradzania pracowników.  

 
● Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania premii kwotowej pracownikom 

Akademickiej Rozgłośni Radiowej Politechniki Białostockiej Radio Akadera pracownicy 
Akademickiej Rozgłośni Radiowej Politechniki Białostockiej mogą otrzymać 
dodatkową premię kwotową w zależności od kwoty pozyskanych środków 
finansowych dla Uczelni m.in. ze sprzedaży reklam, komunikatów, ogłoszeń, audycji 
sponsorowanych.  

 
● Wysokość premii pracowników nie może przekroczyć 10% pozyskanych środków. 

Premia kwotowa nie przysługuje za czas choroby własnej lub opieki nad członkiem 
rodziny, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu 
na warunkach urlopu rodzicielskiego oraz za dni pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w przypadku: (i) 
stawienia się do pracy po spożyciu alkoholu lub środków psychotropowych, (ii) 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, (iii) samowolnego opuszczenia 
stanowiska pracy, (iii) otrzymania kary upomnienia lub nagany. Pracownik traci prawo 
do premii również z chwilą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. Decyzję w sprawie przyznania premii kwotowej podejmuje rektor. 

 
● Zasady premiowania za rozwój naukowy poprzez przystąpienie do Programu 

monitorowania dorobku naukowego zostały opisane szczegółowo w art. 33 
Regulaminu wynagradzania pracowników.  

 
● Zgodnie z postanowieniami regulaminu, Rektor w danym roku jest uprawniony do 

ogłoszenia rozpoczęcia „Programu monitorowania dorobku naukowego”. Okres 
monitorowania dorobku naukowego może trwać maksymalnie do 6 lat i może być 
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podzielony na trzy etapy, z których każdy może trwać jeden rok lub dwa lata. Łączna 
wysokość premii nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 
Wzór wniosku o premię za rozwój naukowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu 
premiowania za rozwój naukowy.  

 
● Natomiast zasady zatrudniania m.in. profesorów wizytujących reguluje Zarządzenie nr 

634 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia 
zasad współpracy z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, posiadającymi tytuł 
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionymi na stanowisku 
profesora poza Politechniką Białostocką. 

 
● Z uzyskanych od UwB informacji wynika, że Uniwersytet w Białymstoku nie posiada 

regulaminu wynagradzania, gdyż regulamin ten jest obecnie negocjowany ze 
związkami zawodowymi.  

 
● Zauważyć należy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. w zakresie ustalania stawek 

wynagrodzenia rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 
grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz. U. poz. 2063) nie ma już dalszego zastosowania. W przypadku, gdy w uczelni 
stosowano wskazane rozporządzenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zalecało niezwłoczne wprowadzenie regulaminu wynagradzania. Od dnia 1 stycznia 
2019 r. w przypadku braku regulaminu wynagradzania w uczelni w ocenie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należałoby stosować przepisy prawa 
powszechnie obowiązujące, tj. dział III Kodeksu Pracy: Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia związane z pracą z uwzględnieniem stawek i składników wynagrodzenia 
ustalonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet w 
Białymstoku, w zakresie w jakim ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
wprowadziła zmiany dotyczące m.in. stopni naukowych oraz wysokości 
wynagrodzenia, stosuje ustawę. W pozostałym zakresie w braku regulaminu 
wynagradzania stosuje postanowienia uchylonego Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej. Takie rozwiązanie jest możliwe bowiem 
ustawodawca przewidział, że nadal może być ono potrzebne w sytuacji braku 
regulaminu wynagradzania. Zatem Uniwersytet jest uprawniony do stosowania 
Rozporządzenia ws. wynagradzania, mimo uchylenia podstawy prawnej, 
upoważniającej do jego wydania. Zgodnie z art. 246 § 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku 
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „do umów 
o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz 
zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. 
stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 oraz przepisy wydane na 
podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy, w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego - do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałym zakresie - 
do dnia 30 września 2020 r.” 
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● Kwestie wynagradzania zostały uregulowane również w uchwale nr 2246 Senatu 
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalania wysokości 
honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy. 

 
● Zgodnie z postanowieniami w/w uchwały wynagrodzenie nauczyciela akademickiego 

składa się z:  
 

o honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz uczelni chronionym prawem 
autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych wyników badań, utworów naukowych, utworów 
dydaktycznych wykonywanych w ramach stosunku pracy, które nie może 
przekroczyć 80% wynagrodzenia nauczyciela akademickiego. Do zakresu prac 
wykonywanych przez nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy, zalicza 
się w szczególności: (i) referaty, (ii) rozprawy naukowe i popularnonaukowe, (iii) 
opinie i ekspertyzy naukowe, (iv) recenzje, (v) konspekty zajęć dydaktycznych, (vi) 
projekty prac naukowo – dydaktycznych, (vii) raporty naukowe, (viii) pomocnicze 
materiały dla studentów (komentarze, konspekty, autorstwo scenariusza 
filmowego, reżyseria i autorstwo zdjęć filmowych lub fotograficznych), (ix) 
wszelkie formy indywidualnego przedstawienia odkryć lub badań naukowych oraz 
ich wykonanie (prezentacja) – w zakresie prowadzonych prac o charakterze 
naukowym i dydaktycznym. 

o wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną, nieobjętego ochroną 
wynikającą z praw autorskich i praw pokrewnych  

 
● Zgodnie z postanowieniami w/w uchwały nauczyciel akademicki otrzymuje dodatkowe 

wynagrodzenie stanowiące 100% honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim 
opracowania recenzji w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo 
w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, wypłacane zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 
● Przepisów prawa autorskiego nie stosuje się do wynagrodzeń pracowników z tytułu: 

(i) dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz nagród, (ii) godzin 
ponadwymiarowych, (iii) sprawowania funkcji promotora w przewodzie doktorskim, 
sporządzenia opinii w postępowaniu habilitacyjnym, (iv) opracowania recenzji lub 
oceny dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na 
stanowisku profesora uczelni , profesora sztuki, stopnia naukowego doktora 
habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, (v) udziału w pracach komisji 
rekrutacyjnej, (vi) kierowania i sprawowania opieki nad studenckimi praktykami 
zawodowymi.  

 
● Możliwe jest otrzymanie zwiększonego wynagrodzenia w formie wynagrodzenia 

uzupełniającego lub dodatku wyrażonego kwotowo z tytułu chronionych prawem 
autorskich innych przejawów twórczej działalności naukowej, naukowo – badawczej w 
wysokości 100% wynagrodzenia. 
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● Wynagrodzenie członków pierwszej Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku 
zostało uregulowane w uchwale nr 2332 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Zgodnie 
z treścią uchwały wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego pierwszej 
Rady Uczelni wynosi 700, 00 zł zaś wynagrodzenie członków – 500,00 zł. 

 
● Zgodnie z Komunikatem nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 lutego 2020 

roku w sprawie ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na studiach 
stacjonarnych, studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich na podstawie 
umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2020/2021, stawka za godzinę 
dydaktyczną profesora wynosi 65 zł, doktora habilitowanego - 50 zł, doktora – 40 zł, 
magistra – 33 zł z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, za zgodą rektora, 
jednostka organizacyjna może ustalić wyższe stawki wynagrodzenia, a kwotę 
wynikającą z różnicy stawek jednostka pokrywa ze środków własnych.  

 
● Zgodnie z Komunikatem nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 lutego 2020 

roku w sprawie średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną 
realizowaną w ramach rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2020, średnia 
stawka wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną realizowaną w ramach rocznego 
wymiaru zajęć dydaktycznych dla profesora wynosi 591,00 zł, profesora uczelni – 
391,00 zł, adiunkta – 286,00 zł, asystenta – 182,00 zł, starszego wykładowcy – 191,00 
zł, wykładowcy – 129,00 zł, lektora – 84,00 zł. Średnia stawka wynagrodzenia za 1 
godzinę dydaktyczną realizowaną w ramach rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych 
dla Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wynosi 121,00 zł, a dla Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu – 91,00 zł.  

 
● Zgodnie z Komunikatem nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 

2020 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na 
studiach stacjonarnych, studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich w roku 
akademickim 2020/2021, stawka za godzinę ponadwymiarową dla profesora wynosi 
116,00 zł, dla profesora uczelni – 96,00 zł, adiunkta i starszego wykładowcy – 85,00 zł, 
asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora – 58,00 zł.  

 
● Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w 

uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wysokości 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni 
publicznej.  

 
● Na ten moment nie jest celowe ocenianie przyjętych modeli wynagradzania biorąc pod 

uwagę, że Uniwersytet w Białymstoku jest w trakcie negocjowania regulaminu 
wynagradzania (zmierzają do zawarcia porozumienia). 

 
Regulamin organizacyjny 
 
• Każda z uczelni przyjęła Regulamin Organizacyjny, który określa strukturę 

organizacyjną oraz podział zadań w ramach struktury, jak również organizację oraz 
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zasady działania administracji Uczelni. Regulamin organizacyjny Regulamin 
organizacyjny Politechniki Białostockiej jest rozbudowany i precyzyjnie określa 
strukturę wydziału, traktuje o szkole doktorskiej, pionie rektora, pionie prorektora ds. 
Kształcenia, pionie prorektora ds. nauki, pionie prorektora ds. rozwoju, pionie 
prorektora ds. studenckich, pionie prorektora ds. współpracy międzynarodowej, pionie 
kanclerza, pionie kwestora – kwestury, innych jednostkach organizacyjnych uczelni. 
Określa zasady powierzania obowiązków lub uprawnień w zakresie gospodarki 
finansowej uczelni, Regulamin Rozgłośni Radiowej Politechniki Białostockiej “Radio 
Akadera”, Regulamin Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, Regulamin 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej, Regulamin 
Organizacyjny Systemu Biblioteczno – Informacyjnego Politechniki Białostockiej, 
Schemat Organizacyjny Systemu Biblioteczno – Informacyjnego Politechniki 
Białostockiej.  

 
• Na Uniwersytecie w Białymstoku obowiązuje obecnie bardzo ogólny regulamin 

organizacyjny.  
 

• Z przedstawionych informacji wynika, że w obu instytucjach system wynagradzania 
oparty jest na modelu wynagrodzenia motywacyjnego. Podczas gdy konkretne aspekty 
struktury premiowania mogą być różne w każdej instytucji, w obu istnieją działające 
struktury premiowania. W oparciu o przeprowadzone badanie i rozmowy można 
stwierdzić, że obie instytucje stosują wynagrodzenia motywacyjne. Chociaż 
poszczególne aspekty struktury tych wynagrodzeń mogą być różne w każdej instytucji, 
istnieje struktura premii roboczych. System ten został ustanowiony w Załączniku 12 do 
Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Białostockiej (por. Załącznik 
I.4.5-A). Premie te przyznawane są "w uznaniu zaangażowania, wzorowego 
wykonywania obowiązków, wykazania inicjatywy w pracy oraz poprawy jej 
efektywności i jakości".  

 
• Struktura kadry administracyjnej, badawczej i dydaktycznej jest ustalona przykładowo 

w Tabeli A i Tabeli B Załącznika 5 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Politechniki Białostockiej (por. Załącznik I.4.1-D). W niniejszym dokumencie określono 
wymagania dla każdego strukturalnego poziomu kadry administracyjnej, badawczej i 
dydaktycznej (np. Wymagane Kwalifikacje Edukacyjne, Wymagane Kwalifikacje 
Doświadczenia Zawodowego) wraz z powiązanym z nimi minimalnym poziomem 
zaszeregowania pracownika. 

 
• W obu instytucjach, choć nie są one tożsame, istnieją struktury podobne do 

omówionych w Tabeli A i Tabeli B Załącznika 5 do Regulaminu Wynagradzania 
Pracowników Politechniki Białostockiej oraz w rozdziale VII Załącznika do Uchwały nr 
453 Senatu Politechniki Białostockiej. Na Uniwersytecie są one wyszczególnione w 
Statucie Uniwersytetu i Regulaminie wydanym na podstawie Statutu dotyczącego 
organizacji wewnętrznej Uniwersytetu w Białymstoku (obowiązuje od 1 listopada 
2019 r.). 
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Sekcja I.3.4 
Analiza zakresu i form współpracy uniwersyteckiej z instytucjami społeczno-
gospodarczymi, w tym z pracodawcami, oraz jej wpływu na koncepcję edukacji. 
 
 
● Naukowcy Uniwersytetu są zaangażowani w liczne fora naukowe i akademickie 

komitety kierownicze. Interakcje te obejmują wydziały biologii, ekonomii i finansów, 
fizyki, matematyki, edukacji, prawa, informatyki, kulturoznawstwa i socjologii (por. 
Załącznik I.3.4-A). Formy współpracy są podzielone na współpracę naukową i 
badawczą. 

 
● Poszczególne wydziały Uniwersytetu współpracują z krajowymi i międzynarodowymi 

organizacjami przy projektach, które rozwijają zarówno potencjał badawczy, jak i 
możliwości edukacyjne Uniwersytetu jako całości. Działania te są indywidualnie 
opisane dla wydziałów biologii, ekonomii i finansów, fizyki, matematyki, edukacji, 
prawa, informatyki, kulturoznawstwa i socjologii (por. Załącznik I.3.4-B). Formy 
współpracy są podzielone na współpracę naukową i badawczą. 

 
● Poszczególne wydziały Politechniki Białostockiej współpracują z krajowymi i 

międzynarodowymi organizacjami przy projektach, które rozwijają zarówno potencjał 
badawczy, jak i możliwości edukacyjne całej PB. Działania te są indywidualnie opisane 
dla wydziałów architektury, budownictwa i nauk o środowisku, elektrycznego, 
informatyki, inżynierii zarządzania i mechanicznego (por. Załącznik I.3.4-C). Formy 
współpracy są podzielone na współpracę naukową i badawczą. 

 
● Na Politechnice Białostockiej znajduje się niewielka liczba laboratoriów z 

wyposażeniem ufundowanym przez firmy (por. rysunek I.3.4.1.). Istnieje jednak duża 
szansa na poprawę w tym zakresie i rozszerzenie tego programu. 

 

 
Rys. I.3.4.1. Laboratoria z wyposażeniem ufundowanym przez prywatne firmy lub dostarczonym z ich 

pomocą 

 
● Na Politechnice Białostockiej istnieją programy nauczania, które powstały w oparciu o 

współpracę z lokalnym przemysłem. Za przykład może posłużyć kształcenie w zakresie 
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Inżynierii Oświetleniowej na Wydziale Elektrycznym, które zostało stworzone we 
współpracy z lokalnym oddziałem Phillips. 

 
● Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej jest wyrazem 

zaangażowania PwB w funkcjonowanie lokalnej społeczności. Należy zwrócić uwagę, 
że budżet Liceum jest ustalony w ramach budżetu Politechniki Białostockiej, mimo 
tego, że jest to odrębna jednostka. Środki finansowe na funkcjonowanie Liceum 
pochodzą z Ministerstwa Edukacji. Koszty administracyjne Liceum są pokrywane przez 
Politechnikę. Obecnie w Liceum pracuje 40 nauczycieli i są oni klasyfikowani jako 
pracownicy administracyjni zgodnie z Załącznikiem 7 do Regulaminu wynagradzania 
pracowników Politechniki Białostockiej, który zawiera „Tabelę stanowisk 
podstawowych, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników liceum" (por. Załącznik 
I.3.4-D).  

 
● Utworzenie kampusu uniwersyteckiego w Wilnie na Litwie jest sygnałem wspierania 

Polaków mieszkających na Litwie, którzy w przeciwnym razie nie mieliby możliwości 
edukacji.  

 
● Politechnika stworzyła program "Odkrywcy Diamentów", w którym lokalne firmy 

wspierają grupy utalentowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i średnich 
poprzez wsparcie grantowe innowacyjnych projektów. Ponadto program wspiera 
wybitnych studentów Politechniki poprzez fundusz stypendialny. W ramach tego 
Programu lokalne firmy wspierają edukację zorientowaną na STEM w lokalnych 
szkołach średnich. Program "Odkrywcy Diamentów" jest koordynowany centralnie 
przez Politechnikę. 

 
● Uniwersytet stworzył oraz przyłączył się do szeregu ważnych programów społeczno-

gospodarczych oraz bardzo skutecznych programów pomocy i wsparcia, z których 
korzystają studenci i pracownicy uczelni, a także otaczająca ich społeczność.  

 
o „Program Santander Universidades” - wspiera rozwój studentów i pracowników 

za pomocą stypendiów, które są przeznaczone przede wszystkim na pokrycie 
kosztów związanych z rozwojem nauki i badań oraz z wymianą międzynarodową, 
poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę 
studencką. 

 
o „Nagroda Santander Universidades" - nagroda przyznawana corocznie podczas 

inauguracji roku akademickiego najlepszym studentom. 
 
o „Akademia Liderów Podlaskich" - projekt, który pozwala studentom poszerzyć 

wiedzę o Białymstoku i nabyć niezbędne kompetencje społeczne i umiejętności, 
które powinni posiadać liderzy. Projekt składa się z serii szkoleń podzielonych na 
dwa komponenty: pierwszy komponent koncentruje się na umiejętnościach 
mediacji i negocjacji oraz technikach rozwiązywania sporów, drugi komponent 
koncentruje się na budowaniu zespołów i zasad pracy zespołowej, analizie 
strategicznej oraz weryfikacji informacji. 
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o „NO- AUTYZM!" - edukacja i rozwój osobisty dla doktorantów z autyzmem. 

Program przewiduje zakup sprzętu komputerowego, w tym laptopa z ekranem 
dotykowym, a także wyjazd badawczy i naukowy do USA dla doktoranta z 
Wydziału Prawa. 

 
● Istnieje wiele możliwości zdobycia przez PB lub UwB doświadczenia podczas 

wykonywania prac w lokalnych firmach, co wzmocni związek pomiędzy instytucjami i 
lokalnym przemysłem. 

 
● Obie instytucje określiły cele w zakresie interakcji z krajowym i lokalnym przemysłem 

oraz w zakresie tworzenia korzyści ekonomicznych dla powiatu i regionu. Por. rozdział 
XI Załącznika do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki Białostockiej (por. Załącznik I.3.4-
E). 

 
● Wobec powyższego, harmonizacja zakresu i form współpracy uczelni z różnymi 

instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego nie wydaje się stanowić istotnej 
bariery dla integracji obu instytucji. 

 
 
 
Sekcja I.4 – Analiza zarządzania kapitałem ludzkim 
 
Sekcja I.4.1 
Analiza struktury personelu zgodnie z przyjętymi kryteriami (rodzaj stanowisk, poziom 
wynagrodzenia) w odniesieniu do dwóch grup pracowników administracji oraz badań i 
nauczania ze wskazaniem braków i nadwyżek kadrowych. 
 
● Podczas gdy obie instytucje pomyślnie rekrutowały i pozyskiwały miejscowych 

pracowników naukowych i nauczycieli, obu instytucjom nie udało się równie 
efektywnie zatrudniać profesorów wizytujących spoza regionu (tj. z obszaru całej 
Polski, Unii Europejskiej i ze świata). Dla przykładu byłoby to określone jako Grupa 
Pracowników 1, w ramach Załącznika 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Politechniki Białostockiej, które zawiera pozycję „Profesorowie wizytujący z tytułem 
naukowym lub tytułem w dziedzinie sztuki”. Obecne minimalne, miesięczne 
wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5025 zł., i choć minimum nie musi być 
stosowane to może ono być dostatecznym negatywnym sygnałem wystarczającym do 
zniechęcenia potencjalnych uznanych kandydatów na to stanowisko. 

 
● Podczas wizyty nie zgłoszono problemu przedstawicielom Wykonawcy z 

demograficznymi wyzwaniami dotyczącymi pracowników w żadnej z instytucji. Co 
więcej, kierownictwo w obu instytucjach wydaje się być stosunkowo młode. 

 
● Obie instytucje ustanowiły struktury kadrowe z ustalonymi kryteriami i związanymi z 

nimi minimalnymi poziomami wynagrodzeń. Dla przykładu, załącznik nr 1 do 
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Politechniki Białostockiej zawiera 
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klasyfikację stanowisk nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych (por. Załącznik I.4.1-A). Należą 
do nich: 

 
o Profesorowie (profesor, profesor uczelni posiadający stopień doktora 

habilitowanego, profesor uczelni nie posiadający stopnia doktora 
habilitowanego); 

o Adiunkci (adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, adiunkt ze stopniem 
doktora); 

o Asystenci, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy. 
 
● Podobne klasyfikacje są przewidziane dla pracowników akademickich zatrudnionych 

w charakterze dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej (Załącznik nr 8 do Regulaminu Wynagradzania 
Pracowników Politechniki Białostockiej – por. Załącznik I.4.1-B). 

 
● Obie instytucje opublikowały klasyfikacje pracowników niebędących nauczycielami i 

związane z nimi kwoty wynagrodzeń. Załącznik nr 7 do Regulaminu Wynagrodzeń 
Pracowników Politechniki Białostockiej określa stanowiska oraz związane z nimi 
minimalne wynagrodzenie miesięczne oraz minimalne dodatki (por. Załącznik I.4.1-C). 

 
● Podczas wizyty jako jedyna oznaka niedoborów kadrowych w obu instytucjach, zostały 

zgłoszone przedstawicielom Wykonawcy braki w wykwalifikowanym personelu 
obsługi (np. hydraulików, elektryków, konserwatorów wind). Byłby to odpowiednik, 
dla przykładu, Pracowników obsługi z Tabeli B Załącznika nr 5 do Regulaminu 
Wynagradzania Pracowników Politechniki Białostockiej (por. Załącznik I.4.1-D). Aby 
zaradzić temu brakowi w obu instytucjach, konieczne może być podwyższenie płac tych 
pracowników w celu zachowania konkurencyjności wobec sektora prywatnego. 

 
● Zarówno PB, jak i UwB wskazał na możliwe pojawienie się trudności w zatrudnieniu na 

wydziale informatyki. Wynika to z faktu, że zatrudnienie to jest lepiej opłacane w 
sektorze prywatnym. Może to wymagać zmiany, dla przykładu, Załącznika nr 1 do 
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Politechniki Białostockiej, który zawiera 
klasyfikację stanowisk pracowników naukowych i dydaktycznych (por. Załącznik I.4.1-
A). Problem zatrudniania informatyków na uczelniach jest powszechnym dylematem 
nie tylko w Polsce, ale również wszędzie tam, gdzie informatyka staje się niezbędną 
częścią działalności przedsiębiorstw. Wśród różnych modeli rozwiązywania tego 
problemu oprócz konkurencji na poziomie wynagrodzeń podstawowym elementem 
jest atrakcyjność rozwoju kariery zawodowej. 

 
● W obu instytucjach uzgodniono, że co do zasady, na każdym stanowisku mogą wystąpić 

wyzwania związane z zatrudnieniem, jeśli istnieją bardzo specyficzne wymagania w 
stosunku do danego stanowiska wynikające z ograniczeń płacowych nałożonych przez 
przepisy dotyczące zatrudniania. Dla przykładu, dotyczy to Pracowników 
Inżynieryjnych i Technicznych, Grupy Pracowniczej 5 z Tabeli B Załącznika nr 5 do 
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Regulaminu Wynagradzania Pracowników Politechniki Białostockiej (por. Załącznik 
I.4.1-D). 

 
● W odniesieniu do Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele Wykonawcy 

zauważyli, że wynagrodzenia oczekiwane przez młodych naukowców są wyższe niż te, 
które były dotychczas oferowane na omawianym etapie kariery i zatrudnienia. 
Typowym narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji jest w takich przypadkach 
analiza kosztu i oczekiwanego efektu przy zastosowaniu odpowiedniego 
współczynnika ryzyka związanego z tym drugim.   

 
● Biorąc pod uwagę ustalony i formalny charakter struktury zatrudnienia (rodzaj 

stanowisk, poziom wynagradzania) zarówno w odniesieniu do pracowników 
administracyjnych, jak i badawczo-dydaktycznych w każdej instytucji, wydaje się, że 
harmonizacja tych struktur w odniesieniu do rodzaju opisu stanowiska i związanego z 
nim poziomu wynagrodzenia w obu instytucjach, stanowi jedynie minimalne 
wyzwanie. 

 
● Relacje między personelem administracyjnym i badawczo-dydaktycznym są wyraźnie 

określone w strukturze organizacyjnej każdej z instytucji. Dla ilustracji, struktura i 
podział organizacyjny Politechniki Białostockiej składa się z 11 pojedynczych 
jednostek organizacyjnych, które podlegają pod Rektora. Każda z tych jednostek ma 
różną złożoność organizacyjną i liczbę pracowników (por. Załącznik I.4.1-E).  

 
● W ramach szeroko pojętego wynagradzania, Uniwersytet w Białymstoku oferuje 

pracownikom zakwaterowanie. Politechnika Białostocka nie wynajmuje mieszkań. PB 
oferuje hotel dla pracowników. Chociaż jest to tańsze, niż wynajęcie mieszkania, nie jest 
to postrzegane jako atrakcyjna opcja. Może to być jednak szansa na harmonizację 
pomiędzy obiema instytucjami w celu przyciągnięcia do pracy bardziej renomowanych 
naukowców.  

 
● Na Politechnice Białostockiej, dodatkową zachętą do przyjęcia pracy jest możliwość 

rozwoju kariery poprzez powiązanie z dużymi projektami. Dla przykładu, Wydział 
Informatyki prowadzi duży projekt, więc nowy pracownik naukowy, który zostałby 
zatrudniony w tym obszarze, będzie miał możliwość uczestniczenia w tworzeniu 
nowego zespołu pracowników naukowych i administracyjnych. Jeśli nowy pracownik 
naukowy jest zainteresowany konkretnym obszarem badawczym, wówczas w razie 
potrzeby można odpowiednio wyposażyć laboratorium, co mogłoby pomóc w jego 
rekrutacji. Nie jest jasne czy takie możliwości istnieją na Uniwersytecie w Białymstoku. 
Duże projekty są podstawą rozwoju naukowo-badawczego w poważnych karierach 
akademickich na całym świecie i stąd przyciągają do zespołów wybitnych pracowników 
naukowych. Charakterystyką takich projektów jest ich multidyscyplinarność co tworzy 
potencjał współpracy między zespołami technologiczno-naukowymi i nauk tradycyjnie 
skupionych w środowisku uniwersyteckim. Może to być szansa na zharmonizowanie 
dodatkowych kosztów laboratoryjnych. 
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Tabela I.4.1.1. Średnie wynagrodzenia w wybranych grupach pracowniczych w 10.2018 r. 
 

Stanowisko UwB PB 

Dozorca/portier 2900 2674 

Pracownik placowy 2816 3370 

Sprzątaczka biurowa 2442 2398 

Hydraulik 2928 3514 

Pozostali pracownicy biurowi 2928 3709 

Wsparcie informatyczne 4490 4575 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań do GUS Z-12 za rok 2018 (wynagrodzenia z października 2018r.) 

 
● Wykonawca przeprowadził analizę przeciętnych wynagrodzeń w wybranych grupach 

pracowniczych. Dane zostały zaczerpnięte ze sprawozdań Z-12 “Sprawozdanie o 
strukturze wynagrodzeń według zawodów za 2018r.”, które są składane przez Uczelnie 
za pośrednictwem Portalu sprawozdawczego GUS www.stat.gov.pl. Obie Uczelnie w 
sprawozdaniach podały liczbę pracowników na niemal identycznym poziomie tj. ok. 
1300 pracowników, przy czym liczba pracowników UwB była nieznacznie wyższa. 
Natomiast liczba pracowników spełniających warunki badania była nieznacznie 
wyższa na PB. W sprawozdaniach tych Uczelnie wykazują wynagrodzenia dla losowo 
wybranych pracowników w poszczególnych ich grupach. 
 Z zamieszczonych w sprawozdaniach danych wynika, iż przeciętne wynagrodzenia na 
obu Uczelniach są do siebie zbliżone. Jednakże na PB są one wyższe. Największa różnica 
wynagrodzeń na korzyść PB występuje w grupie “Pozostali pracownicy biurowi”.  
Wynagrodzenia na Politechnice Białostockiej w stosunku do Uniwersytetu w 
Białymstoku we wykazanych sprawozdaniach były o około 15% wyższe. Natomiast na 
Uniwersytecie w Białymstoku lepiej wynagradzani są dozorcy/portierzy. 
Przeprowadzony przegląd wynagrodzeń w grupie nauczycieli akademickich, również 
wykazał, iż pracownicy PB są nieco lepiej wynagradzani niż ich koledzy z UwB. Należy 
jednak podkreślić, iż przedziały rozpiętości wynagrodzeń danej grupie pracowniczej na 
Politechnice Białostockiej i na Uniwersytecie w Białymstoku są do siebie zbliżone. 

 
● W oparciu o powyższe, harmonizacja ogólnej struktury organizacyjnej nie stanowi 

istotnej bariery dla integracji obu instytucji przy oczywistym wzięciu pod uwagę różnic 
związanych z konkurencyjnością (podaż i popyt) oraz doświadczeniem i osiągnięciami 
każdego z rozpatrywanych przypadków. 

 
 
Sekcja I.4.2 
Analiza struktury personelu badawczego i dydaktycznego (liczba, struktura kwalifikacji i 
osiągnięcia akademickie nauczycieli akademickich). 
 
● Struktura kadry administracyjnej, badawczej i dydaktycznej została ustalona, 

przykładowo, w Tabeli A i Tabeli B Załącznika nr 5 do Regulaminu Wynagradzania 
Pracowników Politechniki Białostockiej (por. Załącznik I.4.1-C oraz Załącznik I.4.1-D). 
W tym dokumencie określono wymagania dla każdego strukturalnego poziomu kadry 
administracyjnej.  

http://www.stat.gov.pl/
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● Pełna lista kwalifikacji i osiągnięć naukowych lub dydaktycznych w grupie 

pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych jest wyraźnie 
określona w formalnych regulacjach każdej z uczelni. Ilustracją jest dział VII Statutu PB 
stanowiącego załącznik do Uchwały 453 Senatu PB (por. Załącznik I.4.2-A). 

 
● Choć nie są one identyczne, w obu instytucjach funkcjonują struktury podobne do 

omówionych w Tabeli A i Tabeli B Załącznika nr 5 do Regulaminu Wynagrodzeń 
Pracowników Politechniki Białostockiej oraz w rozdziale VII Załącznika do Uchwały nr 
453 Senatu Politechniki Białostockiej. Na Uniwersytecie są one wyszczególnione w 
Statucie Uczelni i Regulaminie Wydanym na Podstawie Statutu Dotyczącym 
Wewnętrznej Organizacji Uczelni w Białymstoku (obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 
roku). 

 
● W oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty w obu instytucjach stosunek 

między liczbą pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich 
(badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych) a zatrudnionych na 
stanowiskach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wynosi w 
przypadku Politechniki 46/54 (a po wyłączeniu pracowników Liceum i Radia 
“Akadera” 48/52), a w przypadku Uniwersytetu 59/41. Wobec powyższego struktura 
zatrudnienia obu jednostek jest odmienna. W przypadku PB większość stanowią 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, natomiast w przypadku UwB 
zdecydowaną większość nauczyciele akademiccy. W przypadku połączenia wspólna 
jednostka miałaby te proporcje niemalże 52/48 (54/46). Powyższa różnica jest 
naturalną ze względu na potrzebę większego wsparcia prac przez pracowników 
technicznych  w laboratoriach Politechniki Białostockiej. 
 

● Politechnika Białostocka zatrudnia około 640 nauczycieli akademickich w grupach 
dydaktycznych, badawczo – dydaktycznych oraz badawczych, z tytułami i stopniami 
naukowymi od inżyniera do profesora. Rozkład stopni i tytułów między wydziałami jest 
przedstawiony na rysunku I.4.2.1.  
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Rys. I.4.2.1. Rozkład posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz zawodowych wśród pracowników jednostek i 

wydziałów Politechniki 
 

 

● Jak pokazano na rysunku I.4.2.1, rozkład   tytułów i stopni naukowych doktora, doktora 
hab. i profesora jest spadkowy, co jest pożądane w odniesieniu do systemu 
awansowania oraz starzenia się kadry naukowej. 

 
● Na Politechnice Białostockiej około 6% profesorów, 15% doktorów habilitowanych i 

13% doktorów jest zaliczanych do kadry wspierającej kształcenie więcej niż jednego 
wydziału lub jednostki.  

 
● Wykaz dorobku naukowego (Osiągnięcia aplikacyjne) w latach 2013-2019 nauczycieli 

akademickich Politechniki Białostockiej podane są w Załączniku I.4.2-B.  
 
● Dorobek naukowy (Efekty praktyczne) w latach 2013-2019 nauczycieli akademickich 

Politechniki Białostockiej wymienione są w Załączniku I.4.2-C.  
 
● Dorobek naukowy (Osiągnięcia artystyczne) w latach 2013-2019 nauczycieli 

akademickich Politechniki Białostockiej wymienione są w Załączniku I.4.2-D.  
 
● Zgłoszenia i utwory własności intelektualnej w latach 2013-2019 od nauczycieli 

akademickich Politechniki Białostockiej zamieszczone są w Załączniku I.4.2-E. 
 
● Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia około 795 nauczycieli akademickich, z tytułami 

i stopniami naukowymi od poziomu magistra do profesora. Rozkład stopni naukowych 
i tytułów na poszczególnych wydziałach przedstawiono na rysunku I.4.2.2.  
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Rys. I.4.2.2. Rozkład posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz zawodowych wśród pracowników jednostek i 

wydziałów Uniwersytetu5 
 
 

● Jak pokazano na rysunku I.4.2.2, rozkłady tytułów i stopni naukowych doktora, doktora 
hab. i profesora są spadkowe dla niektórych wydziałów, a dla innych nie (w związku z 
zachodzącymi zmianami wynikającymi z niedawnej restrukturyzacji wydziałów użyto 
danych z okresu przed nimi).  

 
● Porównanie rysunków 1.4.2.1 i 1.4.2.2 wskazuje, iż średnia wielkość wydziału na 

Uniwersytecie jest mniejsza niż w Politechnice.  
 

● Na Uniwersytecie w Białymstoku około 3% profesorów, 8% doktorów habilitowanych 
i 5% doktorów jest zaliczanych do kadry wspierającej kształcenie więcej niż jednego 
wydziału lub jednostki.  

 
● Osiągnięcia naukowe w latach 2013 - 2019 pracowników naukowych Uniwersytetu w 

Białymstoku przedstawione są w Załączniku I.4.2-F.  
 
● W oparciu o powyższe, ujednolicenie struktury organizacyjnej oraz stanowisk kadry 

naukowej i dydaktycznej nie stanowi istotnej bariery dla integracji obu instytucji.   

 
 
5 Stan zatrudnienia opracowano na dzień 30.09.2020r 
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Sekcja I.4.3 
Ocena potencjału kadrowego w spełnianiu kryteriów prowadzenia kierunków studiów o 
profilu akademickim i profilu praktycznym. 
 
● Pełna lista kwalifikacji i osiągnięć naukowych a także dydaktycznych na stanowiskach 

badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych jest wyraźnie określona w 
formalnej regulacji każdej z instytucji. Za przykład może posłużyć dział VII Załącznika 
do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki Białostockiej. Te kwalifikacje i osiągnięcia 
naukowe wydają się odpowiednie w zakresie przygotowania pracowników do 
wypracowywania wysokiego poziomu rezultatów naukowych i edukacyjnych. 

 
● Zdolność pracowników badawczych do uzupełnienia około 30% budżetu Politechniki 

Białostockiej poprzez projekty badawcze i dotacje sugeruje, że ci pracownicy wykazują 
znaczny potencjał w zakresie spełnienia niezbędnych kryteriów. 

 
● Powyższe uwagi wskazują na fakt, że harmonizacja potencjału kadrowego w zakresie 

spełniania kryteriów prowadzenia kierunków akademickich i praktycznych nie wydaje 
się stanowić istotnej bariery dla integracji obu instytucji. Pewne wyzwania mogą jednak 
pojawić się w zakresie zdolności kadry naukowej każdej z instytucji do pozyskania 
grantów rządowych lub branżowych i uzupełniającej dotacji ogólniej z Ministerstwa. 

 
 
Sekcja I.4.4 
Ocena założeń, celów i skuteczności polityki kadrowej, w tym metod i kryteriów wyboru i 
rekrutacji personelu, metod, zasad i kryteriów oceny jakości personelu i udziału w tej ocenie 
różnych grup zainteresowanych stron, w tym studentów, a także wykorzystanie wyników 
oceny w rozwoju i doskonaleniu personelu. 
 
● Politechnika Białostocka wdrożyła dobrze rozwiniętą strategię, która określa ogólne 

cele i kierunki działania instytucji, uwzględniając cele rekrutacyjne i ewaluacyjne (por. 
Załącznik I.4.4-A). Strategia ta została przyjęta i zaakceptowana Uchwałą nr 158 Senatu 
Politechniki Białostockiej. 

 
● Zarówno Politechnika Białostocka, jak i Uniwersytet w Białymstoku zgadzają się, że 

rzadko zdarza się, aby obie instytucje rywalizowały ze sobą o zatrudnienie tego samego 
nauczyciela akademickiego. Wynika to z faktu, że w konkretnych dyscyplinach istnieje 
niewiele przypadków pokrywania się kompetencji nauczycieli akademickich. W 
związku z tym, kandydaci zazwyczaj aplikują do jednej lub drugiej z tych dwóch 
instytucji. Jedynym wyjątkiem jest Wydział Informatyki. Jednak nawet w tym 
przypadku istnieje znaczne zróżnicowanie. Wydział Informatyki na Politechnice to 
„informatyka twarda" (bardziej zbliżona do inżynierii informatycznej), a Uniwersytecki 
Wydział Informatyki to „informatyka teoretyczna”.  

 
● W każdej instytucji istnieją jasne procedury oceny i przeglądu jakości działalności 

pracowników. Procedury te są jasno określone, dla przykładu, w Regulaminie 
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przeprowadzania oceny okresowej pracowników Politechniki Białostockiej 
niebędących nauczycielami akademickimi dotyczącym oceny tychże pracowników. 

 
● W odniesieniu do studentów obu uczelni, rekrutacja podstawowa prowadzona jest w 

miesiącach letnich w celu dopasowania się do kalendarza akademickiego. Jednak obie 
uczelnie prowadzą również rekrutację poza cyklem.  

 
● Konkursy na stanowisko nauczyciela akademickiego są ogłaszane w miarę potrzeb w 

obu instytucjach zgodnie z ustawą SWN oraz publikowane na odpowiednich stronach 
internetowych obu instytucji. 

 
● Zarówno Politechnika Białostockiej jak i Uniwersytet w Białymstoku prowadzą wiele 

takich samych działań rekrutacyjnych, w tym targi, spotkania, działania i wydarzenia. 
Jako jedną z form współpracy, instytucje organizują już wspólnie targi nauki dla 
młodzieży zainteresowanej aplikowaniem do tych instytucji.  

 
● Rekrutacja do obu instytucji odbywa się bezpośrednio na kierunki studiów 

prowadzone na poszczególnych wydziałach. Niewiele jest programów nakładających 
się na siebie pomiędzy obiema instytucjami. Nie konkurują one zatem o studentów, ale 
raczej starają się skierować studenta do właściwej dla jego zainteresowań instytucji. 

 
● Politechnika Białostocka stworzyła co najmniej dwa programy, które mają na celu 

zwiększenie efektywności rekrutacji studentów. Jednym z nich jest program 
"Odkrywcy Diamentów", fundusz stypendialny dla utalentowanych studentów 
Politechniki Białostockiej, koordynowany centralnie przez Politechnikę. Drugim 
programem jest Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, będące lokalnym 
liceum ogólnokształcącym, które jest przede wszystkim wyrazem polityki 
odpowiedzialności społecznej PB na rzecz Białegostoku i okolic, ale również służy jako 
zaplecze dla rekrutacji na Politechnikę Białostocką. 

 
● Obie instytucje opublikowały profile rekrutacyjne i minimalne standardy dla 

aplikujących studentów studiów licencjackich/inżynierskich. Przykładowo, Załącznik 
nr 2 do Uchwały 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku wyszczególnia konkretne 
obszary nauczania, które są oferowane przez poszczególne wydziały (por. Załącznik 
I.4.4-C). 

 
● Politechnika zakończyła wszechstronne badania nad zainteresowaniami miejscowych 

licealistów w zakresie ich preferencji przy poszukiwaniu instytucji szkolnictwa 
wyższego w ramach „Strategii Promocji Politechniki Białostockiej - Część II” (por. 
Załącznik I.4.4-D). Badanie fokusowe stworzyło Wordcloud najważniejszych zwrotów 
dla uczniów szkół średnich w promocji tej instytucji. Wordcloud ten został 
przedstawiony na rysunku I.4.4.1. Kompletną Strategię Promocji Politechniki 
Białostockiej - Część II można znaleźć jako Załącznik I.4.4-E. 
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Rys. I.4.4.1. Wordcloud ważnych zwrotów/pojęć dla uczniów szkół średnich 

 
● W oparciu o powyższe, harmonizacja rekrutacji pracowników i studentów nie stanowi 

istotnej bariery dla integracji obu instytucji, a ostatecznie może ulec znacznej poprawie 
w zintegrowanej instytucji. Poprawa może nastąpić między innymi w obszarze 
organizacji wewnętrznej procesu rekrutacji, w podniesieniu wartości prezentowanej 
oferty uwzględniającej połączony potencjał obu uczelni jak i w procesie komunikacji z 
kandydatami oraz elastyczności modyfikacji oferty dla kandydatów wybitnych w 
zgodzie z ich oczekiwaniami. 

 
 
 
Sekcja I.4.5 
Analiza systemu wspierającego i motywującego pracowników do rozwoju naukowego. 
 
• Istnieją wyraźne dowody na to, że w obu instytucjach system wynagradzania oparty 

jest na modelu wynagrodzenia motywacyjnego. Podczas gdy konkretne aspekty 
struktury premiowania mogą być różne w każdej instytucji, w obu istnieją działające 
struktury premiowania. System ten został ustanowiony w Załączniku nr 12 do 
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Politechniki Białostockiej (por. Załącznik 
I.4.5-A). Premie te przyznawane są "w uznaniu zaangażowania, wzorowego 
wykonywania obowiązków, wykazania inicjatywy w pracy oraz poprawy jej 
efektywności i jakości". Szczególnie istotnym w tym zakresie jest nowy „Regulamin 
wynagradzania pracowników Politechniki Białostockiej”, wprowadzony Zarządzeniem 
Rektora nr 1095 z dnia 17 marca a obowiązujący od 1 kwietnia 2020r. W ramach tego 
Regulaminu wprowadzono szereg rozwiązań motywujących pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych i 
dydaktycznych. 

 
• Na Politechnice Białostockiej funkcjonuje system ilościowy, który bezpośrednio łączy 

dorobek naukowy z dodatkowym wynagrodzeniem. System ten został ustanowiony w 
załączniku nr 14 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Politechniki 
Białostockiej (por. Załącznik I.4.5-B). Struktura tego programu opiera się na wartości 
Indeksu Hirscha opartego na bazie danych Web of Science oraz zbiorczym 
Współczynniku Wpływu dla czasopism, w których artykuły naukowca były 
publikowane (według daty wydania) w każdym roku, na podstawie aktualnej listy 
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Journal Citation Reports. Jeżeli Indeks Hirscha naukowca wzrośnie o co najmniej 1, aby 
uzyskać wartość co najmniej 2 lub wyższą, pracownik ma prawo do premii procentowej 
w wysokości do 13% wynagrodzenia przez kolejne 12 miesięcy. Jeśli Współczynnik 
Wpływu badacza osiągnie również wartość 2.0, przysługuje mu dodatkowa premia 
procentowa w wysokości do 7% wynagrodzenia przez kolejne 12 miesięcy.   

 
• Biorąc pod uwagę dobry stan infrastruktury i laboratoriów na Politechnice, wydaje się, 

że istnieją ogromne możliwości wspierania lub stymulowania współpracy badawczej 
lub projektów z przemysłem spoza lokalnego regionu (por. rysunek I.4.5.1 tytułem 
przykładu takich obiektów badawczych na Politechnice). Możliwości takie musiałyby 
być przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi regulacjami np. Regulaminem 
korzystania z infrastruktury badawczej na Politechnice w Białymstoku (por. Załącznik 
I.4.4-B). 
 

 

  
  

Rys. I.4.5.1 (prawy i lewy) Dobry stan infrastruktury i laboratoriów Politechniki odpowiednich do 
prowadzenia badań we współpracy z sektorem prywatnym 

 
● Istnieje możliwość zwiększenia motywacji do rozwoju naukowego poprzez 

rozszerzenie zakresu patentowania, licencjonowania i komercjalizacji badań. Taka 
możliwość musiałaby być wprowadzona zgodnie z odpowiednimi regulacjami np. 
Regulaminem Własności Intelektualnej na Politechnice Białostockiej (por. Załącznik 
I.4.5-C). 

 
● W oparciu o powyższe, harmonizacja systemów wspierających i motywujących 

pracowników do rozwoju naukowego nie stanowi istotnej bariery dla integracji obu 
instytucji. 

 
Sekcja I.4.6 
Dynamika zmian w strukturach zatrudnienia od 2013 r. 
 
• Na rysunku I.4.6.1. przedstawiono zatrudnienie nauczycieli akademickich w 

poszczególnych jednostkach na Politechnice w latach 2013-2019. Podobne dane nie są 
dostępne w chwili sporządzania raportu dla Uniwersytetu. 
 

 



   
 

238 
 

 
Rys. I.4.6.1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich według wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych 

na Politechnice w latach 2013-2019 
 

 
• Na rysunku I.4.6.1 widać, że większość wydziałów miała w latach 2013-2019 stabilną 

strukturę zatrudnienia. Wyjątek stanowi jednak Wydział Inżynierii Zarządzania, który 
w ciągu tego 5-letniego okresu odnotował spadek zatrudnienia o 20%. 

 
• Na rysunku I.4.6.2 przedstawiono zatrudnienie na Politechnice Białostockiej w latach 

2013-2019 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w podziale na 
jednostki.  
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Rys. I.4.6.2. Zatrudnienie w latach 2013-2019 na Politechnice osób niebędących nauczycielami 

akademickim w podziale na jednostki (należy zwrócić uwagę na zmianę skali dla Pionu 
Kanclerza) 

 

● Z rysunku I.4.6.2 wynika, że większość osób niebędących nauczycielami akademickimi 
jest zatrudniona w Pionie Kanclerza. Na Politechnice Białostockiej większość osób 
niezatrudnionych przy czynnościach dydaktycznych znajduje się w strukturze 
administracyjnej. 

 
• W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w grupie osób niebędących nauczycielami 

akademickimi zatrudnionych w różnych działach i wydziałach Politechniki pozostało 
podobnym poziomie. Wyjątkiem jest Pion Rektora, który ponad dwukrotnie zwiększył 
zatrudnienie z 54 osób w 2013 r. do 123 osób w 2019 r. W ramach tego wzrostu 40 
osób zostało zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej na 
stanowiskach nauczycielskich. Pozostałą część tego przyrostu zatrudnienia stanowią 
pracownicy administracyjni. Zespół Wykonawcy zauważył, że kadra zarządzająca 
poszczególnych komórek organizacyjnych (wydziałów) jest stosunkowo młoda.  
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Sekcja I.4.7 
Ocena procedur poszczególnych ścieżek kariery 
 
 
• Jak bezpośrednio zaobserwował zespół Wykonawcy, w przypadku pracowników 

badawczo-dydaktycznych ocena nauczania uzyskana w wyniku oceny przez studentów 
jest ważnym elementem ewaluacji i awansu. 

   

• Jak przedstawiono na rysunkach I.4.2.1 oraz I.4.2.2, krzywa tytułów i stopni naukowych 
(dr, dr hab. i profesor) wskazuje na zrównoważoną ścieżkę promocji - pracowników 
naukowych, dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych obu instytucji. To wskazuje na 
dobrze zdefiniowany system zarządzania ścieżkami kariery kadry badawczo-
dydaktycznej i badawczej. 

    

• Indywidualna ścieżka kariery zawodowej do awansu jest ustalana przez obie instytucje 
poprzez wyznaczenie kwalifikacji i osiągnięć naukowych wymaganych do przyznania 
awansu na wyższe stanowisko badawczo-dydaktyczne. Ilustracją powyższego jest dział 
VII Załącznika do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki Białostockiej (patrz Załącznik 
I.4.2-A). 

     

• Szczegółowe aspekty związane z rozwojem kariery naukowej pracowników są zawarte 
również w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Białostockiej”, 
wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 1095 z dnia 17 marca a obowiązujący od 1 
kwietnia 2020r. W ramach tego Regulaminu wprowadzono szereg rozwiązań 
motywujących rozwój kariery pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. 

   

• W oparciu o powyższe, harmonizacja poszczególnych ścieżek kariery w każdej z 
instytucji nie stanowi istotnej bariery dla integracji obu instytucji. 

    

 
Sekcja I.5 – Analiza aspektów społecznych 
 
Sekcja I.5.1 
Ocena kontaktów międzyludzkich, postaw pracowników. Ocena gotowości do współpracy 
między uniwersytetami w zakresie przeprowadzania wspólnych badań i podnoszenia ich 
poziomu. 
 
• Zespół Wykonawcy podczas wizyty zaobserwował przeważająco imponującą, 

entuzjastyczną postawę w odniesieniu do gotowości współpracy między uczelniami w 
zakresie wspólnej integracji. 

    

• Na Politechnice Białostockiej około 6% profesorów prowadzi zajęcia dydaktyczne lub 
też inne aktywności poza swoimi wydziałami lub jednostkami macierzystymi. Około 
15% doktorów habilitowanych prowadzi zajęcia dydaktyczne lub też inne aktywności 
poza swoimi wydziałami lub jednostkami macierzystymi. Około 13% doktorów j 
prowadzi zajęcia dydaktyczne lub też inne aktywności poza swoimi wydziałami lub 
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jednostkami macierzystymi. Pokazuje to, że młodsi naukowcy są angażowani we 
współpracę 2-3 razy częściej niż ich starsi koledzy oraz wolę współpracy ponad 
granicami akademickimi wśród młodych naukowców. 

      

• Na Uniwersytecie w Białymstoku około 3% profesorów prowadzi zajęcia dydaktyczne 
lub też inne aktywności poza swoimi wydziałami lub jednostkami macierzystymi. 
Około 8% doktorów habilitowanych prowadzi zajęcia dydaktyczne lub też inne 
aktywności poza swoimi wydziałami lub jednostkami macierzystymi. Około 5% 
doktorów prowadzi zajęcia dydaktyczne lub też inne aktywności poza swoimi 
wydziałami lub jednostkami macierzystymi. Podobnie jak na Politechnice oznacza to, 
że młodsi naukowcy są angażowani we współpracę 2-3 razy częściej niż ich starsi 
koledzy oraz wolę współpracy ponad granicami akademickimi wśród młodych 
naukowców. 

        

• W trakcie 280 projektów naukowych podjętych na UwB w latach 2013-2019, około 7% 
jest wymienionych jako posiadające więcej niż jedną jednostkę wdrażającą 
wewnętrzną lub zewnętrzną (por. Załącznik I.4.2-F). 

      

• Zarówno PB jak i UwB prowadzą wiele takich samych działań rekrutacyjnych, w tym 
targi, spotkania, działania i wydarzenia. Jako jedną z form współpracy należy wskazać 
wspólnie targi nauki dla młodzieży zainteresowanej aplikowaniem do tych instytucji.  

 
• Na wspólnych spotkaniach z pracownikami każdej uczelni reprezentującymi podobne 

biura, wykazywano dobrą znajomość wzajemnych odpowiedników instytucji i 
serdeczną atmosferę współpracy. 

    

• Jak zostało omówione podczas wizyty delegacji Wykonawcy, niektóre wydziały (np. 
Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej) mogłyby dobrze 
współpracować z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Możliwe 
są zatem synergie między dwiema instytucjami. Niektóre wydziały w każdej z instytucji 
są wydziałami renomowanymi (Wydział Fizyki + Wydział Mechaniczny), a zatem w 
tych wspólnych dziedzinach mogłyby istnieć jeszcze bardziej znaczące synergie i 
współpraca 

    

• Wydział Pedagogiki i Psychologii na UwB mógłby zostać wykorzystany przez obie 
instytucje w celu adresowania bieżących zmian w pedagogice szkolnictwa wyższego. 

    

• Z powyższych uwag wynika, że kontakty międzyludzkie, postawy pracowników i ich 
gotowość do współpracy nie będą stanowić istotnej bariery dla integracji obu instytucji. 

 
Sekcja I.5.2 
Analiza uniwersyteckich kultur organizacyjnych. 
 
• W opinii delegacji Zespołu Wykonawcy Politechnika Białostocka skupia się bardziej na 

działaniach wdrożeniowo-technologicznych zaś Uniwersytet w Białymstoku 
ukierunkowany jest na teorię i badania podstawowe.  
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• Rysunki I.5.2.1 i I.5.2.2 przedstawiają projektowy charakter edukacji na Politechnice w 
Białymstoku. 

 

 
Rys. I.5.2.1. Koncentrujące się na projektach podejście edukacyjne na Wydziale Architektury 

Politechniki Białostockiej, na którym studenci budują nowy projekt nadwozia samochodowego z 
tektury falistej i taśmy klejącej. 

 

 
Rys. I.5.2.2. Projektowe zaplecze dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, 

na którym studenci budują nowe urządzenia mechaniczne i prototypy. 

 
• Kultura organizacyjna obu instytucji jest dość podobna, zaś stopień zaangażowania 

pracowników dowodzi chęci świadczenia wysokiej jakości usług. 
 
• Politechnika Białostocka wykazuje silną misję "kierującą się zasadami wolności 

nauczania i badań, wolności twórczości artystycznej i autonomii środowiska 
akademickiego" (por. Załącznik I.5.2-A).  

 
• Mówiąc szerzej, misja Politechniki Białostockiej została określona w słowach: 

„Politechnika Białostocka – jako największa uczelnia techniczna w regionie – jest 
wspólnotą studentów, pracowników i absolwentów. Społeczność Politechniki 
Białostockiej, zachowując własną autonomię i uznając zasady wolności nauki, 
wypowiedzi i sumienia, współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami w 
skali regionalnej, krajowej i globalnej, uznając instytucje o podobnych wartościach, w 
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celu pomnażania i rozpowszechniania osiągnięć nauki, technologii i kultury. Zgodnie z 
tymi zasadami i poczuciem szacunku dla wielokulturowej tradycji północno-
wschodniego regionu Polski, Politechnika dba o dostępność swoich studiów, starając 
się zapewnić wszystkim młodym ludziom równe szanse w zakresie edukacji. 
Politechnika Białostocka dąży do osiągnięcia najwyższej jakości kształcenia studentów, 
rozwoju kadry, badań naukowych i rozwoju kultury. Jako technologiczne centrum 
regionu wspiera i tworzy gospodarkę opartą na wiedzy oraz wdraża ideę uczenia się 
przez całe życie. Świadoma swojej odpowiedzialności kształci młodzież akademicką w 
celu budowania udanej demokratycznej przyszłości, sprawiedliwego społeczeństwa”. 

 
• Misja Uniwersytetu w Białymstoku, w nawiązaniu do podstawowych ideałów uczelni, 

jest określona jako "dążenie do prawdy, służba dobru publicznemu, edukacja 
społeczeństwa i zachowanie autonomii badawczej, przez: 

 
a) prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w dziedzinie nauk 

przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, a tym samym wnoszenie 
trwałego wkładu w naukową wiedzę o świecie i rozwiązywanie jego istotnych, 
współczesnych problemów; 

b) kształcenie na najwyższym poziomie przez wysoko wykwalifikowany personel w 
celu zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej i badawczej regionu i kraju; 

c) przyznawanie stypendiów w celu promowania poznawania i wzbogacania 
dziedzictwa kulturowego regionu; 

d) promowanie absolwentów wyposażonych w kompleksową wiedzę, umiejętności 
i kompetencje, dostosowane do potrzeb rynku pracy i wymogów gospodarki 
opartej na wiedzy". 

 
● Z przeprowadzonych rozmów i dyskusji członków delegacji Wykonawcy i 

kierownictwa obu instytucji ewidentnie wynika, że są to wspólne wartości i cele obu 
organizacji (Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku). 

 
● Na Uniwersytecie w Białymstoku kultura studentów (i pracowników) jest wciąż w 

trakcie tworzenia, ponieważ jest to stosunkowo młoda instytucja. Jak przekazano 
członkom delegacji Wykonawcy, Uniwersytet ma "młodą kulturę i my wciąż jej 
szukamy". Niezależnie od tego, obie instytucje współpracują ze sobą. Ich zespoły 
obsługi studenckiej dążą do tego, aby przyczyniać się do kształtowania kultury, 
szczególnie poprzez tworzenie organizacji i stowarzyszeń studenckich. Wspólnie 
pracowano nad stworzeniem "miast studenckich". Między organizacjami studenckimi 
instytucji istnieje duży zakres współpracy. 

 
● Co do zasady, obie instytucje przestrzegają Kodeksu Etycznego dla Naukowców, który 

został opracowany przez Komisję do Spraw Etyki w Nauce i przyjęty przez Walne 
Zgromadzenie PAN w dniu 1 grudnia 2016 roku. Dla przykładu, Uniwersytet w 
Białymstoku włączył te zasady do swoich Zasad Etyki Publikacji dla Uniwersytetu w 
Białymstoku (por. Załącznik I.5.2-B). Ta wspólna kultura etyki w badaniach naukowych 
w różnych instytucjach i dziedzinach badawczych jest pomocna w promowaniu 
wspólnych badań i współpracy organizacyjnej. 
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● W oparciu o powyższe, harmonizacja kultur organizacyjnych w każdej instytucji nie 

może stanowić istotnej bariery dla integracji obu instytucji. 
 
Sekcja I.5.3 
Analiza (dekonstrukcja) wizerunku obu uczelni - analiza wizerunku uczelni przed i po 
połączeniu, otrzymanie możliwej nowej nazwy uczelni po fuzji 
 
• Politechnika Białostocka od trzech lat konsekwentnie plasuje się w czołówce 40 i 50 

najlepszych uczelni akademickich w Polsce.  
 

o Politechnika 2019 - 46. miejsce 
o Politechnika 2018 - 42. miejsce 
o Politechnika 2017 - ranking na miejscach 51-60 

 
• Uniwersytet w Białymstoku od trzech lat konsekwentnie plasuje się w czołówce 40 i 50 

najlepszych uczelni akademickich w Polsce.  
  

o Uniwersytet 2019 - 39. miejsce 
o Uniwersytet 2018 - 46. miejsce 
o Uniwersytet 2017 -45. Miejsce 

 
• Podobne umiejscowienie w rankingach obu instytucji przynosi dwie korzyści: (i) nie 

ma znaczącego niedopasowania w postrzeganej renomie obu instytucji, co ułatwia 
integrację kultury, oraz (ii) dzięki niewielkiemu nakładaniu się programów, istnieje 
potencjał synergii między programami. 

 
• Politechnika Białostocka od trzech lat konsekwentnie plasuje się w czołówce średnich 

i małych uczelni technicznych w Polsce. 
 

o Politechnika 2019 - 13. miejsce 
o Politechnika 2018 - 13. miejsce 
o Politechnika 2017 - 16. miejsce 

 
• Uniwersytet w Białymstoku od trzech lat konsekwentnie plasuje się w rankingu 

średnich i małych uczelni w Polsce. 
 
o Uniwersytet 2019 - 12. miejsce 
o Uniwersytet 2018 - 14. miejsce 
o Uniwersytet 2017 - 14. Miejsce 
 

• W swojej kategorii (uczelnie techniczne dla Politechniki, uniwersytety dla 
Uniwersytetu), jak również w ogólnych rankingach polskich instytucji akademickich 
każda z instytucji zajmuje w przybliżeniu średnią pozycję. Powyższe wskazuje na to, że 
połączenie tych dwóch instytucji, w oparciu o ich mocne strony i możliwy efekt synergii 
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sprawi, że stworzą one wspólną instytucję o wyższej ogólnej randze wśród polskich 
uczelni, jak również wzmocni ich połączone dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego. 

 
• Wśród 5 najlepszych kierunków kształcenia Politechniki, według rankingów z roku 

2019, znajduje się; 
 

o Logistyka - uplasowała się na 6. miejscu w skali kraju 
o Architektura krajobrazu - uplasowała się na 9. miejscu w skali kraju  
o Budownictwo - uplasowało się na 9. miejscu w skali kraju 
o Elektrotechnika - uplasowała się na 12. miejscu w skali kraju 
o Inżynieria biomedyczna - uplasowała się na 12. miejscu w skali kraju  
 

• Wśród 5 najlepszych kierunków kształcenia ￼Uniwersytetu w Białymstoku, według 
rankingów z 2019 roku, znajduje się; 

 
o Fizyka - uplasowała się na 8. miejscu w skali kraju 
o Administracja - uplasowała się na 10. miejscu w skali kraju 
o Prawo - uplasowało się na 12. miejscu w skali kraju  
o Socjologia - uplasowała się na 12. miejscu w skali kraju  
o Filozofia - uplasowała się na 13. miejscu w skali kraju 
 

• Biorąc pod uwagę, że nie ma konfliktów między najwyżej notowanymi wydziałami w 
obu instytucjach, wydaje się, że istnieje znaczny potencjał synergii między nimi. 
Dodatkowo, wynik Uniwersytetu na kierunkach nauk podstawowych (fizyka - 8. 
miejsce w skali kraju, chemia - 16. miejsce w skali kraju, biologia - 20. miejsce w skali 
kraju) może stanowić silny fundament nauk podstawowych dla studentów studiów 
technicznych (np. elektrotechniki czy inżynierii biomedycznej). Dodatkowo, silny 
praktyczny program badawczy w zakresie np. inżynierii biomedycznej może zapewnić 
napływ zdolnych studentów i możliwości badawcze na Wydziale Biologii Uniwersytetu. 
Podobne synergie istnieją pomiędzy budownictwem (zajmującym 9. miejsce w skali 
kraju na Politechnice) i gospodarką (zajmującą 17. miejsce w skali kraju na 
Uniwersytecie). 

 
• Jak przedstawiono w szczegółach w Sekcji II.2, istnieje ogromna szansa, aby uzyskać 

status uniwersytetu badawczego dla nowej wspólnej instytucji, która byłaby 
równocześnie wyjątkową instytucją dydaktyczną. Oznaczałoby to wielki sukces 
wysiłków Uczelni. 

 
• Nazwa nowej wspólnej instytucji mogłoby skorzystać z nowego wizerunku 

zorientowanego na badania. 
 
• Nazwa nowej wspólnej instytucji mogłoby zaangażować wszystkie zainteresowane 

strony (wykładowców, pracowników, studentów, absolwentów) w celu 
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wygenerowania silniejszych więzi między wszystkimi tymi grupami. Jest to znacząca 
szansa na przyszłość. 

 
• Członkowie delegacji Wykonawcy zauważyli pewne potencjalne kontrowersje co do 

tego, czy nowa zintegrowana instytucja powinna mieć włączoną do nazwy wspólnej 
instytucji nazwę miasta. Podkreślono, że „Białystok" jest obecnie w nazwie obu 
instytucji, a zatem może być naturalnym wspólnym źródłem marki. Zwrócono uwagę, 
że może to w odbiorze wizerunkowym oznaczać ograniczenie zasięgu odziaływania 
zintegrowanej instytucji, co może podważyć wszelkie próby zmiany wizerunku 
jednostki na poziomie krajowym lub globalnym na uczelnię badawczą, która jest 
jednocześnie wyjątkową instytucją dydaktyczną. W zasadzie można rozpatrywać kilka 
alternatywnych nazw połączonej Uczelni: Uniwersytet Podlaski lub Uniwersytet w 
Białymstoku. Ciekawą i wartą rozważenia jest propozycja zastosowania w nowej 
nazwie odnośnika do procesu połączenia uczelni np.: (…) Zjednoczony Uniwersytet 
(....). Inna propozycja Zespołu Wykonawcy to przywołanie Patrona np.: Zjednoczony 
Uniwersytet im. Ludwika Zamenhofa albo innej postaci związanej z miastem lub 
regionem. Oczywiście nazewnictwo instytucji (branding) jest poważnym 
przedsięwzięciem wymagającym wysokiej klasy wiedzy i należy się spodziewać, iż krok 
ten będzie podjęty na odpowiednim etapie procesu integracji. 

 

 

 

 

 
Rys. I.5.3.1. Logo obu Uczeni z Białegostoku  

 
• W oparciu o powyższe, harmonizacja wizerunku obu instytucji przed i po połączeniu 

nie powinna stanowić istotnej bariery dla integracji obu instytucji. Stwierdzono, że 
wprowadzenie ewentualnej nowej nazwy uczelni po połączeniu może wymagać 
szczególnego wysiłku związanego integracją obu instytucji. 
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Sekcja I.6 – Analiza systemów informatycznych obu uczelni 
 
Sekcja I.6.1 
Ocena skuteczności gromadzenia i przepływu informacji, a także identyfikacja barier i 
nieefektywności. 
 
• Gromadzenie i przepływ informacji zarówno wewnątrz uczelni jak i w komunikacji 

zewnętrznej jest jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się elementów 
funkcjonowania nowoczesnych instytucji.  Nic tego bardziej nie udowodniło na 
globalnym poziome niż pandemia COVID-19.  Stąd też w tym rozdziale Raportu 
rozważane są tylko elementy, które mogłyby stanąć na przeszkodzie integracji 
systemów informatycznych obu Uczelni, a nie technologiczne rozwiązania, które w 
danej sytuacji miałyby zastosowanie. 

 
• Pod względem formalnym na PB za zagadnienia związane z rozwojem badań 

naukowych, upowszechnianiem osiągnięć naukowych, pomocą pracownikom i 
doktorantom w składaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych 
odpowiada Prorektor ds. Nauki. Za badania i rozwój oraz wsparcie pracowników 
związane z projektami badawczymi odpowiada podległy mu Dział Nauki. W Dziale tym 
funkcjonują odrębne stanowiska, na których zatrudnione osoby odpowiadają za 
badania statutowe, własne oraz obsługę wyjazdów zagranicznych pracowników w 
ramach tych badań. Osoby te są wskazane do wsparcia dedykowanego im Wydziału. W 
Dziale Nauki, odbywają się wszelkie działania wspomagające przepływ informacji 
związanych z grantami badawczymi i zarządzaniem umowami w zakresie projektów 
krajowych. Oprócz funkcji administracyjnych w zakresie działalności badawczej 
Uczelni, Dział Nauki wspomaga realizację projektów, które są finansowane z funduszy 
krajowych. Konkursy i wnioski o dotacje przygotowywane są przez kierowników 
projektów na poszczególnych wydziałach, natomiast Dział pełni funkcje pomocnicze 
(budżety, zgodność wniosków, administrowanie projektu). Dział prowadzi również 
wstępną kontrolę poprawności pod względem formalnym. Natomiast drugą komórką 
związaną z monitorowaniem informacji na temat możliwości pozyskania funduszy 
zewnętrznych jest Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych. Biuro to 
podlega jednak Prorektorowi ds. Rozwoju. Wobec powyższego jeden dział koncentruje 
się na krajowych możliwościach finansowania, a drugi na międzynarodowych 
możliwościach finansowania (przede wszystkim z Unii Europejskiej). W przypadku 
Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych, personel zapewnia przede 
wszystkim informacje i wsparcie. 
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Rys. I.6.1.1. Widok strony startowej Politechniki Białostockiej 

 

• Na Politechnice Białostockiej, wniosek badawczy przygotowywany jest przez zespół 
lub jednego wnioskodawcę projektu, najczęściej jest to zespół z jednego wydziału. 
Wstępna kontrola wniosku, uwzgledniająca aspekt formalny, odbywa się w Dziale 
Nauki. Kontroli najczęściej dokonuje kierownik Działu Nauki. Po udzieleniu 
dofinansowania, zarządzanie danym projektem i badaniami jest przydzielone danemu 
zespołowi, jego struktura i sposób działania jest dla każdego wydziału. Po złożeniu 
wniosku o udzielenie dotacji, przydzielana jest do niego określona osoba.  

 
• Dział Nauki Politechniki Białostockiej co do zasady jest również jednostką 

koordynującą współpracę naukowo-badawczą z dużymi podmiotami. W ramach 
Politechniki, także Instytut Innowacji i Technologii jest upoważniony do zawierania 
takich umów z prywatnymi podmiotami. Na Politechnice Białostockiej funkcjonuje 
również Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki. Najważniejsze projekty (tj. z 
najwyższą kwotą dofinansowania), są prowadzone przez Dział Nauki. Mniejsze 
projekty mogą być prowadzone przez Instytuty, a następnie przez Fundację. 

 
• Na Uniwersytecie w Białymstoku występuje bardzo podobna struktura. Jednakże w 

pionie Prorektora ds. Nauki funkcjonuje tylko jeden dział upoważniony do działań w 
tym zakresie. Jedyną różnicą jest to, że istnieje również dział do spraw funduszy 
strukturalnych, który jest koordynowany przez inne biuro. Natomiast nie ma 
formalnego biura do spraw projektów międzynarodowych. W praktyce, Dział Nauki 
Uniwersytetu służy jako centrum informacyjne do koordynowania wniosków 
wydziałowych na projekty. 

 
• W Dziale Nauki Uniwersytetu pracuje łącznie 5 osób obsługujących zamówienia o 

łącznej wartości 10 - 11 mln zł. Na Politechnice pracuje łącznie 6 osób, które obsługują 
znacznie większy portfel projektów krajowych. W Biurze ds. Rozwoju i Programów 
Międzynarodowych UwB pracuje 10 osób. Część z pracowników Biura została 
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oddelegowana do jednostki wspomagającej Transfer Technologii. Jednostką tą jest 
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT). 

 
• Przeprowadzone bezpośrednie spotkania z kierownictwem Działów Nauki wykazały, 

że bieżąca działalność tych dwóch jednostek jest zbieżna.  
 

• Obie Uczelnie przedstawiły regulacje normujące obieg dokumentów ich ochronę oraz 
ich archiwizację. W procesie konsolidacji należy stworzyć nowe wewnętrzne reguły 
obiegu dokumentów, ochrony i archiwizacji. Zalecane jest pozostawienie stanów 
archiwalnych powstałych do czasu realizacji połączenia uczelni jako zbiorów fizycznie 
rozłącznych. Zalecane jest jednak ujednolicenie systemu informatycznego (lub 
utworzenie nowego systemu) przeszukiwania zbiorów archiwalnych niezależnie od ich 
fizycznej rozłączności. Do odrębnego rozważania należy pozostawić kwestię 
dygitalizacji zbiorów archiwalnych. W wypadku rozważania digitalizacji zbiorów warte 
analizy są kryteria dostępności zbiorów, ochrona ich stanu zachowania oraz możliwość 
korzystania z kopii cyfrowej w wypadku nieodwracalnej utraty oryginału.  

 
• Dokumenty i dane gromadzone w postaci elektronicznej zabezpieczone są przed 

nieuprawnionym dostępem oraz chronione przed utratą z dokładnością do sprawności 
wykorzystywanego systemu informatycznego oraz sposobu jego obsługi 
administracyjnej (administracja IT). W wypadku integracji uczelni połączenie 
archiwalnych zasobów dokumentów elektronicznych można sprowadzić do projektu o 
charakterze migracji danych. Dokumenty elektroniczne powstałe po procesie integracji 
należy ujednolicić co do standardu oraz zapewnić ich dostępność dla wszystkich 
uprawnionych interesariuszy. Najlepszym rozwiązaniem dla osiągnięcia tego celu jest 
wprowadzenie jednorodnego systemu EZD.  

 
Sekcja I.6.2 
Analiza posiadanych systemów informatycznych, ich funkcjonalność, mocnych i słabych 
stron. 
 
• Uniwersytet w Białymstoku posiada rozbudowany system teleinformatyczny opisany 

precyzyjnie w przedstawionych dokumentach (por. Załącznik I.6.2 Analiza posiadanych 
systemów informatycznych, ich funkcjonalności, mocnych i słabych stron). 
Zastosowanie technologii informatycznych znajduje miejsce we wszystkich obszarach 
organizacyjnych. Systemy informatyczne tworzone były historycznie według 
aktualnych powstających potrzeb. 

 
• W trakcie rozmów reprezentanci działu IT UwB podkreślali dobrą współpracę na wielu 

płaszczyznach z pracownikami/zasobami Politechniki Białostockiej. Pracownicy 
specjaliści IT obu uczelni wzajemnie znają swoje systemy informatyczne i wymieniają 
się doświadczeniami. Taki stan wymiany wiedzy oraz wzajemna współpraca rokuje 
bardzo dobrze dla przyszłego procesu integracji. 
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• System Informatyczny Politechniki Białostockiej ma zbliżoną strukturę do jego 
odpowiednika na Uniwersytecie w Białymstoku. Podobieństwo systemów wynika ze 
zbliżonej struktury organizacyjnej i zbliżonych zadań realizowanych przez podmioty. 
W tym zakresie należy spodziewać się stosunkowej łatwości procesu integracji ze 
względu na wzajemne zrozumienie realizowanych zadań. Specyfika systemów 
wydziałowych oraz systemów wydzielonych np. w laboratoriach zostanie zachowana. 
Należy jednak położyć nacisk na kompatybilność wszystkich systemów, które będą 
wymieniać dane, tak aby zachować zasadę jednego miejsca i jednorazowości procesu 
wprowadzania danych (raz wprowadzone dane nie powinny być ręcznie wprowadzane 
ponownie w innym miejscu połączonego systemu)  

 
• W trakcie rozmów z reprezentantami działów IT obu uczelni podkreślono wagę 

ciągłości kadry zespołów obsługujących systemy teleinformatyczne. Ten czynnik jest 
niezmiernie ważny dla skutecznego i sprawnego przeprowadzenia procesu integracji 
systemów teleinformatycznych uczelni oraz dalszej ich obsługi. Należy jednak 
rozważyć zasadę gromadzenia i przekazywania wiedzy o systemach, utrzymania 
aktualnych dokumentacji oraz określenie ryzyka uzależnienia bezpieczeństwa 
systemów informatycznych w zakresie ich obsługi od wpływu czynnika ludzkiego.  

 
• Obie uczelnie obsługiwane są przez jednego dostawcę infrastruktury sieciowej - przez 

jeden podmiot MSK Biaman (Miejska Sieć Komputerowa). Operatorem sieci Biaman jest 
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR) urzędujące na Politechnice. Dobrą 
stroną takiego stanu jest stosunkowo prosty technicznie proces połączenia 
infrastruktury sieciowej i jej ujednolicenie w wypadku integracji uczelni.  

 
• Obie uczelnie stosują system obsługi studentów USOS pochodzący od jednego 

dostawcy. Dostawcą oprogramowania USOS jest konsorcjum uczelni co daje wysoką 
gwarancję ciągłości wprowadzania zmian stosownie do zmian przepisów. PB 
wprowadziła do własnej wersji USOS korekty co narusza jednorodność wersji z UwB 
oraz stanowi problem techniczny przy kolejnych aktualizacjach. Zalecane byłoby 
ujednolicenie wersji oprogramowania dla obu uczelni. 

 
• Obie uczelnie mają potrzebę stosowania oprogramowania klasy ERP do zarządzania 

własnymi zasobami i procesami. W tym wypadku nie ma kompatybilności tych 
systemów co będzie prowadzić do istotnych utrudnień przy migracji danych oraz 
ujednoliceniu zasad obsługi. UwB jest po wdrożeniu nowego ERP w roku 2016, a 
Politechnika Białostocka planuje właśnie zakup w drodze przetargowej nowego ERP. 
Plany obu uczelni w zakresie systemów ERP wymagają synchronizacji w obliczu 
potencjalnej przyszłej integracji systemów. 

 
• System EZD - Elektronicznego Zarządzania Dokumentami będzie dopiero 

wprowadzany w obu Uczelniach i w związku z potencjalnym przyszłym połączeniem 
tych systemów wskazane jest kontynuowanie konsultacji stron w tym zakresie tak aby 
doprowadzić do jego ujednolicenia. Niezależnie od tego w jakim tempie każda z Uczelni 
planuje wdrożyć pełen system EZD co może stanowić znaczną choć niewykluczającą 
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rozbieżność, integracja obu procesów nie powinna być nadmiernie trudnym 
przedsięwzięciem.  

 
• Obie uczelnie stosują systemy e-learning – przy czym PB planuje jego wymianę, UB jest 

w trakcie takiej wymiany. Brak jednorodności systemów e-learning po potencjalnej 
konsolidacji uczelni nie jest krytyczny dla samego procesu współpracy-łączenia 
uczelni, jednak ma bardzo istotne znaczenie wizerunkowe dla nowego tworu oraz dla 
procesu budowania studiów międzywydziałowych. W takich wypadkach system 
szkolenia na odległość powinien być docelowo jednorodny lub należy ściśle i w sposób 
czytelny wyodrębnić zadania dla potencjalnych dwóch systemów e-learning. 
Ostateczne utrzymywanie dwóch systemów - o ile nie będzie wymuszone 
funkcjonalnością tych systemów - nie jest rekomendowane ze względów kosztowych w 
tym kosztów utrzymania personelu. 

 
• Obie uczelnie posiadają informatyczne systemy biblioteczne. Szybkie ujednolicenie 

tych systemów nie jest krytyczne dla procesu współpracy i konsolidacji uczelni. 
Docelowo należy dążyć co najmniej do przepływu informacji o zasobach i dostępności 
tych zasobów. 

 
• Proces harmonizacji systemów informatycznych wymagał będzie zapewnienia 

odpowiednich do tego celu środków technicznych osobowych i finansowych. Proces ten 
z punktu widzenia konsolidacji nie jest krytyczny. Jednakże będzie wymagał również 
odpowiedniego nakładu czasowego. Jest prawdopodobne również to, iż w dłuższej 
perspektywie wymagana będzie wymiana tych systemów. 

 
Sekcja I.6.3 
Analiza zbieżności i rozbieżności w dziedzinie systemów informatycznych pod względem 
integracji (które systemy zachować, a z których zrezygnować oraz koszty integracji). 
 
• Pewne systemy informatyczne wspierające funkcje badawcze i administracyjne na obu 

Uczelniach są takie same, zaś niektóre się różnią. 
 

o Rejestry studentów - takie same w obu instytucjach 
o Zasoby ludzkie - różne w każdej instytucji 
o ERP - inny w każdej instytucji (Politechnika Białostocka przygotowuje się do 

nabycia nowego systemu i może szukać możliwości zamówienia tego samego 
systemu na podstawie przetargu publicznego) 

o Biblioteka - taka sama w obu instytucjach 
o Dział Nauki - na UwB działa system informatyczny, a na PB nie ma takiego 

systemu 
 
• W obu instytucjach stosowane są te same systemy zasobów studenckich USUS, ale 

integracja nie będzie prawdopodobnie prosta. Dane muszą być przechowywane przez 
10 lat przez dział zasobów ludzkich (HR) i 50 lat w zakresie dokumentacji dotyczącej 
studentów. Dane historyczne mogłyby być przechowywane oddzielnie. W bazie danych 
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znajduje się około 50 000 wpisów dotyczących studentów. Nie są to więc masowe bazy 
danych i mogłyby zostać zintegrowane z czasem. 
 

• Z informacji pozyskanych w trakcie spotkania z zespołami ITC Uczelni w dniu 19 lutego 
wynika, że system USOS dla Politechnik Białostockiej został zmodyfikowany (zmiany 
wprowadzone samodzielnie). Oznacza to, że oba systemy USOS pomimo że prowadzone 
przez tego samego dostawcę nie są z sobą w pełni kompatybilne, nie jest zachowana 
jednorodność kodu. Na etapie integracji wymagane będzie podjęcie decyzji 
dotyczących dalszego kształtu oprogramowania (z utrzymaniem wersji producenta, lub 
wersji ze zmianami PB). 

 
• Obie instytucje są na etapie wdrażania systemu rejestrów elektronicznych (przejście z 

systemu dokumentów papierowych). Obie instytucje są w trakcie wdrażania wymogów 
prawnych dotyczących dokumentacji i zarządzania informatycznego. Obie instytucje 
mają odrębne projekty związane z tymi nowymi systemami. Uniwersytet w 
Białymstoku wyprzedza Politechnikę Białostocką w tym procesie o około 6 miesięcy. 

  
• Z informacji uzyskanych od obu Instytucji, ERP jest główną przeszkodą na drodze do 

integracji obu instytucji w zakresie systemów informatycznych. W odniesieniu do 
całkowitej liczby użytkowników UwB posiada około 60 licencji dla użytkowników 
systemu ERP, zaś PB około 80 licencji na system ERP. W zakresie wdrożenia lub zmiany, 
każda migracja musi rozpocząć się na początku czerwca ze względu na kalendarz 
akademicki i rekrutację. Wdrożenie systemu ERP będzie wymagało około roku czasu 
na przygotowanie bazy danych. W obu instytucjach trwają obecnie prace nad 
aktualizacją i zmianą wspomagających je systemów informatycznych. 

 
• Odczuwalne jest zmęczenie pracowników naukowych i administratorów z działów IT 

obu instytucji z powodu liczby zmian w ciągu ostatnich kilku lat, np. system zakupów, 
dobór dostawców, funkcje zewnętrznych podwykonawców. 

 
• Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo potencjalnej integracji obu instytucji, proces 

wprowadzania znaczących zmian w infrastrukturze informatycznej i zarządzaniu 
każdej instytucji powinien być koordynowany jak najszybciej, aby uniknąć 
długoterminowych wyzwań związanych z interoperacyjnością i towarzyszących 
kosztów. 

 
• Należy zwrócić uwagę, na fakt, że proces integracji infrastruktury komputerowej oraz 

oprogramowania daje się zdefiniować jako dosyć typowy projekt informatyczny 
łączenia dwóch instytucji. W rozpatrywanym przypadku Politechniki Białostockiej oraz 
Uniwersytetu Białostockiego biorąc pod uwagę podobieństwo organizacyjne oraz 
zbliżone zadania stawiane przed systemem informatycznym nie należy spodziewać się 
istotnych problemów w przeprowadzeniu integracji systemów obu uczelni. 
Opracowanie planu działań dla takiego projektu, poprzedzone gruntowną 
inwentaryzacją, powinno zamknąć się w 2-3 miesiącach prac planistycznych. Realizacja 
projektu powinna przebiegać etapowo, przy czym niektóre z etapów (np. dotyczące 
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danych studenckich) mogą być długotrwałe, tożsame z cyklem życia obsługiwanych 
procesów (np. tok studiów). 

 
• W niniejszym Raporcie trudno jest oszacować koszty integracji systemów 

teleinformatycznych obu uczelni. Koszty te zawierać będą nie tylko zakupy i instalacje 
oprogramowania i sprzętu oraz inwestycje w infrastrukturę sieciową, ale także koszty 
szkolenia i wdrożenia personelu. Poziom kosztów jest ściśle uzależniony od skali 
integracji. Warta podkreślenia jest sugestia jak najszybszego wprowadzenia zasady 
wzajemnych konsultacji inwestycji w systemy teleinformatyczne, niezależnie od 
terminu podjęcia decyzji o sposobie i formie konsolidacji uczelni. 

 
 
Sekcja I.7 – Analiza potencjału dydaktycznego 
 
Sekcja I.7.1 
Analiza oferty edukacyjnej obu uczelni ze wskazaniem punktów zbieżnych. 
 
• Dla porównania, biorąc pod uwagę 5 najlepszych kierunków kształcenia Politechniki, 

według rankingów z 2019 roku, są wśród nich: 
 

o Logistyka - 6. miejsce w skali kraju  
o Architektura Krajobrazu - 9. miejsce w skali kraju 
o Budownictwo - 9. miejsce w skali kraju  
o Elektrotechnika - 12. miejsce w skali kraju 
o Inżynieria Biomedyczna - 12. miejsce w skali kraju 

 
• Wśród 5 najlepszych kierunków kształcenia Uniwersytetu, według rankingów z 2019 

roku, znajduje się: 
 

o Fizyka - 8. miejsce w skali kraju  
o Administracja - 10. miejsce w skali kraju 
o Prawo - 12. miejsce w skali kraju  
o Socjologia - 12. miejsce w skali kraju 
o Filozofia - 13. miejsce w skali kraju 

 
• Biorąc pod uwagę, że nie ma konfliktów między najwyżej ocenianymi wydziałami w 

obu instytucjach, wydaje się, że istnieje znaczny potencjał poprawy sytuacji 
skonsolidowanej instytucji. Dodatkowo, wybitność UwB na kierunkach nauk 
podstawowych (fizyka - 8. miejsce w skali kraju, chemia - 16. miejsce w skali kraju, 
biologia - 20. miejsce w skali kraju) może stanowić silny fundament nauk 
podstawowych dla studentów studiów technicznych (np. elektrotechnika czy 
inżynieria biomedyczna). Dodatkowo, silny praktyczny program badawczy w zakresie 
np. inżynierii biomedycznej może zapewnić dobrych studentów i możliwości badawcze 
na Wydziale Biologii UwB. Podobne synergie istnieją pomiędzy Wydziałem 
Budownictwa na PwB (zajmującym 9. miejsce w skali kraju) i Wydziałem Ekonomii i 
Zarządzania (zajmującym 17. miejsce w skali kraju). 
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• Tym samym, oferty edukacyjne obu instytucji pokrywają się w niewielkim zakresie. Jest 

to bardzo pozytywny aspekt potencjalnej integracji. 
 
• Co więcej, zakres ofert jest na tyle odpowiedni, aby umożliwić połączonej instytucji 

ubieganie się o status uczelni badawczej.  
 
• Jak już wspomniano, istnieje możliwość zezwolenia ekspertom dyscyplinarnym na 

nauczanie przedmiotu swojej ekspertyzy i ograniczenia pokrywania się zajęć (np. 
wydziały fizyki prowadzące wszystkie podstawowe kursy fizyki). 

 
• Istnieje duża szansa na stworzenie nowej, ukierunkowanej na badania i edukację oferty 

skupiającej się na związku pomiędzy środowiskiem naturalnym a inżynierią, nauką i 
technologiami informatycznymi. Byłoby to bezpośrednio wspierane przez czołowe 
wydziały w każdej instytucji, w tym Wydział Budownictwa i nauk o Środowisku 
Politechniki Białostockiej (zajmujący 9. miejsce w kraju) i Wydział Biologii na 
Uniwersytecie w Białymstoku (zajmujący 20. miejsce w kraju). 

 

 
Rys. I.7.1.1. Naturalne otoczenie nowego kampusu uniwersyteckiego w odległości spaceru od 

Politechniki ilustruje potencjał nowej, ukierunkowanej na badania i edukację oferty skoncentrowanej 
na związku pomiędzy środowiskiem naturalnym a inżynierią, nauką i technologiami informatycznymi. 

 
• Jednym z najważniejszych elementów oferty edukacyjnej każdej instytucji jest 

kształcenie doktorantów. 
 

• Uniwersytet w Białymstoku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 11 
następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, filozofia, historia, 
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika. 

 
• Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 8 

dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i 
elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria 
mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka, nauki o zarządzaniu i jakości. 
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• Na obu uczelniach szkoły doktorskie są zorganizowane według innej koncepcji - 
podczas gdy na Politechnice Białostockiej jest jedna szkoła doktorska, Uniwersytet w 
Białymstoku utworzył trzy oddzielne tego typu jednostki (Szkołę Doktorską Nauk 
Humanistycznych; Szkołę Doktorską Nauk Społecznych oraz Szkołę Doktorską Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych). Niemniej jednak, program kształcenia w szkołach 
doktorskich jest komplementarny – prowadzą one kształcenie w innych dyscyplinach.  

 
• Bariery w integracji kształcenia doktorantów pomiędzy obiema instytucjami są istotną 

przeszkodą w interdyscyplinarnym i wielodyscyplinarnym kształceniu młodych 
naukowców. Punkt 82.3 działu IX Załącznika do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki 
Białostockiej stanowi, że "Kształcenie doktorantów może być prowadzone we 
współpracy z innym podmiotem, w szczególności z przedsiębiorcą lub zagraniczną 
uczelnią lub instytucją naukową" (por. Załącznik I.7.1-A).  

 
• Na podstawie powyższych punktów, analiza oferty edukacyjnej obu instytucji w 

odniesieniu do punktów zbieżnych wskazuje, że nie mogą one stanowić istotnej bariery 
dla większej integracji obu instytucji, natomiast punkty rozbieżne takie jak np.: Szkoły 
Doktorskie wymagałyby synchronizacji. 

 
• Biorąc pod uwagę, że nie ma konfliktów między najwyżej ocenianymi wydziałami w 

obu instytucjach, wydaje się, że istnieje znaczny potencjał poprawy sytuacji 
skonsolidowanej instytucji. 

 
Sekcja I.7.2 
Analiza i ocena statusu laboratoriów dydaktycznych. 
 
• Stan laboratoriów i pracowni dydaktycznych zarówno na Politechnice Białostockiej, jak 

i na nowym kampusie uniwersyteckim jest wysokiej jakości. Pokazują to rysunki I.7.2.1 
i I.7.2.2, odpowiednio dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz 
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. 

 
• Gospodarze Uczelni oprowadzający delegację Wykonawcy po laboratoriach 

przedstawili nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, unikalne laboratoria np.: 
laboratorium źródeł światła, jak również nowe laboratoria np.: laboratorium 
chemiczne.  

 
Rys. I.7.2.1. Laboratorium dydaktyczne odnawialnych źródeł energii i systemów budowlanych na 

Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej 
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Rys. I.7.2.2. Pracownia dydaktyczna/laboratorium na Wydziale Architektury Politechniki 

Białostockiej 

 
• Pełna lista laboratoriów ćwiczeniowych i badawczych Politechniki oraz ich 

wyposażenia została zawarta w Załączniku I.7.2-A.  
 

• Podobnie jak na Politechnice nowoczesne budynki Uniwersytetu w Białymstoku są 
siedzibą dobrze wyposażonych, niedawno uruchomionych laboratoriów z 
urządzeniami state of the art np.: Environmental Atomic Force Microscope, 3500 Series 
Genetic Analyzer. 

 
• Pełna lista laboratoriów ćwiczeniowych i badawczych UwB oraz ich wyposażenia 

została zawarta w Załączniku I.7.2-B. Pełna lista majątku własnościowego UwB została 
zawarta w Załączniku I.7.2-C. 

 
• W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja zaplecza laboratoriów dydaktycznych w 

każdej instytucji nie może stanowić istotnej bariery dla większej integracji obu 
instytucji, a wręcz przeciwnie wskazuje na wzmocniony potencjał połączonych Uczelni. 

 
 
Sekcja I.7.3 
Ocena potencjalnych źródeł konfliktów, w tym w przypadku tworzenia wspólnych 
kierunków 
 
● W opinii Wykonawcy istnieje stosunkowo niewiele źródeł konfliktów dotyczących 

strategii integracji, jednakże wdrożenie jakiejkolwiek integracji doprowadzi do 
taktycznego konfliktu między jednostkami w zakresie konkurencji i ograniczonych 
zasobów. 

 
● Istotne jest, aby istniało zrozumienie, że wszystkie zainteresowane strony nie powinny 

postrzegać tej potencjalnej integracji jako zmniejszenia ich indywidualnych zasobów, 
ale jako szansę na ogólne wzmocnienie połączonych instytucji.  

 
● Mając na uwadze powyższe punkty, istnieje stosunkowo niewiele źródeł konfliktów 

dotyczących strategii integracji, które nie powinny stanowić istotnej bariery dla 
większej integracji obu instytucji. 
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Sekcja I.8 – Analiza potencjału naukowego 
 
Sekcja I.8.1 
Dziedziny i dyscypliny naukowe - liczba stanowisk pod względem oceny (które zostaną 
ocenione na połączonym uniwersytecie, a które nie). 
 
• Pracownicy Politechniki Białostockiej zadeklarowali działalność w 24, podstawowych 

dla siebie dyscyplinach, naukowych lub artystycznych przy czym: nauki teologiczne, 
nauki o Ziemi i środowisku, historia, inżynieria materiałowa, nauki o zdrowiu, 
ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 
nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, 
psychologia, matematyka, nauki biologiczne nie podlegają obowiązkowej ewaluacji ze 
względu na niską wartość liczby N (poniżej 12). 
 

• Pracownicy Uniwersytetu zadeklarowali działalność w 22, podstawowych dla siebie, 
dyscyplinach naukowych lub artystycznych, przy czym również i w tym przypadku 
część z dyscyplin nie podlega obowiązkowej ewaluacji. Należą do nich między innymi: 
nauki o polityce i administracji. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o 
polityce i administracji, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o 
bezpieczeństwie, sztuki muzyczne oraz psychologia. 

 
• Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w kilku dyscyplinach naukowych połączenie 

będzie miało bardzo pozytywny wpływ na obie jednostki w kontekście ewaluacji. Do 
tych dyscyplin należą:  
 

o Ekonomia i finanse (PB czternastu pracowników z liczbą N=9,25 UwB 
osiemdziesięciu siedmiu pracowników z liczbą N=76,75),  

o Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; istotnym byłoby z punktu 
widzenia Politechniki wzmocnienie dwoma pracownikami Uniwersytetu, 

o Nauki o zarządzaniu i jakości; na PB siedemdziesięciu trzech pracowników 
deklaruje zaangażowanie w tej dziedzinie z liczbą N wynoszącą 45,00, a na 
UwB sześciu pracowników zadeklarowało 100% zaangażowania w tej 
dyscyplinie, sześciu 75%, pięciu 50% i czterech 25%, co daje liczbę N 
wynoszącą 14.00.  

o Do tego należy jeszcze wspomnieć o kilku innych dyscyplinach, w których 
działalność deklarują pracownicy obu Uczelni. Należą do nich nauki prawne, 
matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka.  

 
• Można założyć, iż szczegółowa analiza deklaracji pracowników przybliży lub 

doprowadzi Ekonomię i finanse, Nauki o zarządzaniu i jakości, Informatykę oraz 

Informatykę techniczną i telekomunikację do uzyskania kategorii A, zaś Sztuki 

plastyczne i konserwację dzieł sztuki do wzmocnienia kategorii B. 
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• Z analizy przedstawionych danych wynika, iż połączenie nie będzie miało wpływu na 
ewaluację następujących dyscyplin: nauki o zdrowiu, geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, psychologia, 
nauki o Ziemi i środowisku, nauki teologiczne oraz sztuki muzyczne. Te dyscypliny ze 
względu na małą liczbę deklaracji nie będą nadal podlegały procesowi oceny. 

 
• Szczegółowa analiza możliwości uzyskania wyższych kategorii będzie wymagała 

również oceny dorobku naukowego pracowników. 
 

 
Sekcja I.8.2 
Stan osiągnięć naukowych według dyscypliny. 
 
• Zleceniobiorca zapoznał się z wynikami prac naukowych obu Uczelni i skoncentrował 

swój wysiłek na podsumowaniu osiągnięć potwierdzonych za pomocą wynalazków, 
patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wniosków projektowych. Nie 
jest w zakresie tego raportu pełne podsumowywanie liczby i rankingu publikacji 
pracowników naukowych obu Uczelni, choć oczywiście leżą one u podstawy ww. 
osiągnięć i dalszych działań. Poniżej w tabeli I.8.2.1 zaprezentowano dorobek 
publikacyjny pracowników Politechniki za okres 2013-2019. 

 
Tabela I.8.2.1. Dorobek publikacyjny pracowników PB wg dyscyplin za lata 2013-2019 

Dyscyplina Suma 
punktów 
MNiSW 

Liczba 
publikacji 

Przeciętn
a wart. 

publikacj
i 

Liczba 
pozycji w 

bazie 

Liczba N      
wg stanu na 
31.12.2019 

Przeciętna 
wartość na 
“jeden” N 

Dyscypliny ewaluowane 
nauki o zarządzaniu i 
jakości 22965 1451 16 248 45 510 

architektura i urbanistyka 4273 362 12 119 24 178 
automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 28146 1503 19 198 53 531 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 22800 972 23 172 51 447 

inżynieria biomedyczna 7475 328 23 60 21 356 
inżynieria lądowa i 
transport 13353 1031 13 179 37 361 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 519 42 12 18 14 37 

inżynieria mechaniczna 26684 1096 24 166 62,25 429 
inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 33253 1897 18 243 56,50 588 

nauki leśne 3561 233 15 42 14 254 
Dyscypliny nieewaluowane 

ekonomia i finanse 2911 174 17 47 9,25 315 
psychologia 216 19 11 2 1,25 173 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

68 8 9 4 1 68 
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nauki o polityce i 
administracji 207 9 23 3 1 207 

Historia 149 12 12 4 0,5 298 
nauki prawne 1662 86 19 17 3,5 475 
nauki socjologiczne 328 31 11 9 2,5 131 
matematyka 880 38 23 14 3 293 
nauki fizyczne 96 5 19 1 0 - 
nauki o zdrowiu 313 23 14 4 0,75 417 
inżynieria materiałowa 104 6 17 2 0 - 

 
 

• Na podstawie przekazanych informacji przez PB wynika, iż przeciętna liczba punktów 
za 1 publikację w omawianym okresie w dyscyplinach ewaluowanych waha się w 
granicach od 12 punktów do 24. Najniższe średnie wartości uzyskano dla dyscyplin 
architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki przy czym 
obie te dyscypliny uzyskały również bardzo niską wartość dorobku publikacyjnego w 
przeliczeniu na jeden pełen etat zaliczony do liczby N odpowiednio 178 i 37 punktów 
w całym omawianym przedziale czasowym. Stan ten stawia te dwie dyscypliny w 
bardzo trudnym położeniu w kontekście przyszłej ewaluacji. Szczególnie trudna 
sytuacja jest w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Nie mniej, 
jednak Wykonawca nie jest w stanie określić, jak silnie będzie ta niekorzystna sytuacja 
oddziaływała na wynik ewaluacji, ponieważ nie jest znana tendencja rozwoju dorobku 
publikacyjnego w poszczególnych latach. Niska waga punktowa za 1 publikację 
wskazuje na duży udział materiałów o niskiej wycenie punktowej wg MNiSW w 
ogólnym dorobku publikacyjnym. Wiodące pod względem liczby punktów w 
przeliczeniu na 1 publikację są: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna oraz 
informatyka techniczna i telekomunikacja.  

 
• Przeciętnie rocznie na PB jeden etat zaliczony do liczby N przynosił 45 punktów. 

Najniższy wynik pod tym względem, nieco ponad 5 punktów, uzyskała dyscyplina 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  Natomiast w najlepszy, 84 punkty, 
uzyskała inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kolejne pod tym względem są 
nauki o zarządzaniu, automatyka, elektronika i elektrotechnika. Wysoki dorobek w 
przeliczeniu na jeden etat zaliczony do liczby N wskazuje na duże szanse na uzyskanie 
wysokiej oceny w przyszłej ewaluacji dyscyplin. 

 
• Bardzo wysoki dorobek publikacyjny wśród dyscyplin nieewaluowanych wykazują: 

ekonomia i finanse, nauki prawne i nauki o zdrowiu, w przeliczeniu na jeden etat 
zaliczony do liczby N dyscypliny te przynoszą od 45 do ponad 67 punktów w ciągu roku. 
Fakt ten jest szczególnie korzystny w kontekście ewentualnej konsolidacji obu uczelni. 
Ponieważ część z tych dyscyplin należy do dyscyplin ewaluowanych na UwB.  

 
• Na podstawie informacji przekazanych przez Politechnikę wynika, iż posiada ona 

wyłączne prawa do 100 wynalazków i wzorów podlegających prawom własności 
przemysłowej z czego 87 to wynalazki. Również ochronie podlega 5 materiałów i 
znaków towarowych. Ponadto, w Urzędzie Patentowym toczy się obecnie 47 
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postępowań. W tym przypadku również zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy 
wynalazków jest ich 45 co stanowi ponad 95% wszystkich zgłoszeń. Politechnika 
obecnie prowadzi 3 postępowania ochronne w trybie międzynarodowym: jedno przed 
Włoskim Urzędem Patentowym, jedno przed niemieckim i jedno przed Europejskim 
Urzędem Patentowym. Najwięcej wynalazków wzorów użytkowych posiada Wydział 
Mechaniczny, 59 samodzielnych zgłoszeń i 2 wspólne z Wydziałem Budownictwa i 
Nauk o Środowisku. Ten wysoki wskaźnik jest korzystny dla Wydziału Mechanicznego 
w kontekście przyszłej ewaluacji dyscyplin uprawianych przez pracowników. 

 
• Natomiast w przypadku Uniwersytetu 19 unikalnych rozwiązań uzyskało prawa 

ochrony patentowej. W okresie objętym analizą zgłoszono do ochrony 35 rozwiązań, 
przy czym 27 pochodziło z Wydziału Biologiczno-Chemicznego, 7 z Fizyki i 1 z Wydziału 
Matematyki i Informatyki. Z przedstawionych danych wynika, iż podstawowym 
wydziałem, z którego pochodzi najwięcej zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych praw 
ochronnych jest Wydział Biologiczno-Chemiczny, który obecnie funkcjonuje jako dwa 
oddzielne wydziały; wydział Chemii i Wydział Biologii. Co jest raczej zrozumiałą 
sytuacją, ponieważ ten zakres działalności ma największe szanse na powstanie nowych 
rozwiązań. W szczególności ma to miejsce w przypadku zagadnień związanych z 
chemią. Liczba zgłoszeń jak i uzyskanych patentów ujawnionych przez Wydział 
Biologiczno-Chemiczny jest na niemal identycznym poziomie jak na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego6, 7 Stan ten należy uznać za bardzo pozytywne zjawisko, 
ponieważ Uniwersytet Warszawski jest notowany znacznie wyżej w rankingach niż 
Uniwersytet w Białymstoku.  

 
• Politechnika ubiega się obecnie o dofinansowanie 21 projektów, głównie w konkursach 

ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Łączna kwota wnioskowana przez 
projektodawców to ponad 8 mln PLN. Biorąc pod uwagę średni wskaźnik powodzenia 
w konkursach ogłaszanych przez NCN, w wyniku tych wniosków można spodziewać się 
4-5 dotacji. Uśredniając kwota dotacji prawdopodobnie wyniesie około 2 mln PLN8.  

 
• Uniwersytet ubiega się obecnie o dofinansowanie 179 projektów, głównie w 

konkursach ogłaszanych przez ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). 
Łączna kwota wnioskowana przez projektodawców to około 70 mln PLN. Biorąc pod 
uwagę średni wskaźnik powodzenia w konkursach ogłaszanych przez NCN, w wyniku 
tych wniosków można spodziewać się około 10-15 dotacji.  Uśredniając kwota dotacji 
prawdopodobnie wyniesie około 10 mln PLN. 

 
 
 
 
 

 
 
6 https://oferta.uw.edu.pl/Uniwersytet_Warszawski_Patenty_przyznane Data dostępu 18.04.2020 
7 https://oferta.uw.edu.pl/Uniwersytet_Warszawski_Patenty_zgloszone Data dostępu 18.04.2020 
8 https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki_2015_pl.pdf 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki_2015_pl.pdf
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Sekcja I.8.3 
Kategorie naukowe, przed i po połączeniu. 

 
• Obecny cykl oceny miał się skończyć w grudniu 2020 r., dlatego wstępna ocena 

kategorii naukowych dla obu instytucji może zostać przeprowadzona, w sposób 
niebudzący wątpliwości, w pierwszym kwartale 2021 r. w świetle obecnie panującej 
sytuacji epidemicznej oraz podpisanej 17.04.2020r. przez Prezydenta RP tzw. Tarczy 
Antykryzysowej 2.0 z 16 kwietnia 2020r. pierwsza ewaluacja jakości działalności 

naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 

2017–2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r. Zmiana ta prawdopodobnie wiązać 
się będzie również ze zmianami w warunkach ewaluacji. Więc tym bardziej ocenę tę 
należy traktować jedynie w kategoriach potencjalnych możliwości. 
 

• W poprzedniej ewaluacji poszczególne wydziały Uniwersytetu i Politechniki uzyskały 
kategorie A i B. W tabelach umieszczone zostały stare nazwy Wydziałów, które są 
zgodne z uchwałami KEJN. Co oznacza, że obecna sytuacja w obszarze kategoryzacji 
poszczególnych wydziałów Uniwersytetu i Politechniki kształtuje się w następujący 
sposób. Spośród 9 wydziałów na Uniwersytecie 4 posiadają kategorię A zaś pozostałe 
kategorię B. Żaden z wydziałów nie posiada kategorii A+ oraz żaden nie został 
zakwalifikowany do kategorii C. (por. Tabela I.8.3.1)  

 
 

Tabela I.8.3.1. Kategoryzacja wydziałów Uniwersytetu 

 
 
 

• Spośród 6 wydziałów Politechniki 2 posiadają kategorię A, zaś pozostałe kategorię B. 
Żaden z wydziałów nie posiada kategorii A+.  
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Tabela I.8.3.2. Kategoryzacja wydziałów Politechniki 

 
 

 
• Sumarycznie potencjał obu uczelni prezentuje się w sposób przedstawiony w Tabeli 

I.8.3.3. Podane dane w tabeli wskazują na potencjał połączonej jednostki pozwalający 
na ubieganie się o miano Uniwersytetu Badawczego. 

 
Tabela I.8.3.3. Kategoryzacja wydziałów połączonej jednostki 
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Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pieniadze-dla-uczelni-od-czego-zalezy-subwencja-rozporzadzenie 

 
Rys. I.8.3.1. Algorytm finansowania szkół wyższych w Polsce obowiązujący od 2019 roku 
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Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pieniadze-dla-uczelni-od-czego-zalezy-subwencja-rozporzadzenie 

 
Rys. I.8.3.2. Algorytm docelowy finansowania uczelni akademickich obowiązujący od 2019 roku  
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Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pieniadze-dla-uczelni-od-czego-zalezy-subwencja-rozporzadzenie 

 
Rys. I.8.3.3. Algorytm docelowy finansowania uczelni badawczych obowiązujący od 2019 roku  
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Tabela I.8.3.4. Waga kryteriów dla poszczególnych grup nauk 
Kryterium N. 

Humanistyczne, 
Społeczne i 
Teologiczne 

N. Ścisłe, 
Przyrodnicze, 
Medyczne i o 

Zdrowiu 

N. Inżynieryjne, 
Techniczne, 

Rolnicze 

Dyscypliny 
Artystyczne 

Poziom naukowy 
lub artystyczny 

70% 60% 50% 80% 

Efekty finansowe 
badań i prac 
rozwojowych 

10% 20% 35% - 

Wpływ 
działalności 
naukowej na 
społeczeństwo i 
gospodarkę 

20% 20% 15% 20% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pieniadze-dla-uczelni-od-czego-zalezy-subwencja-rozporzadzenie 
     

• Analizie poddano dyscypliny, które w opinii Wykonawcy mają największe szanse na 
uzyskanie najwyższej oceny tzn. kategorii A+. Wykonawca w wyniku 
przeprowadzonych analiz do grupy o największych szansach zaliczył Inżynierię 
mechaniczną i Inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę. Ocenę możliwości 
poprawy kategoryzacji wykonano na podstawie odpowiednich ocen dla Wydziału 
Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Ponadto ocenie 
poddano dyscyplinę Informatyka na UwB, której potencjał może zostać wzmocniony w 
przypadku konsolidacji.  

      

• Jak już wspomniano obecna ewaluacja kończy się w grudniu przyszłego roku a 
następna będzie w I kwartale 2022 roku. Niemniej jednak już teraz można przewidywać 
rozwój sytuacji, w niektórych kategoriach naukowych. W szczególności, jak już 
omawiano w punkcie I.8.1, bardzo duże szanse ze względu na duży zespół 
pracowników deklarujących działalność w tej dziedzinie i dziedzinach pokrewnych, 
rysują się przed Informatyką funkcjonującą na Uniwersytecie w Białymstoku, która 
obecnie ma niski ranking potencjału naukowego (rysunek I.8.3.3). Również w 
poprzedniej ewaluacji Informatyka klasyfikowana była na końcu listy jednostek GWO. 
(Tabela I.8.2.3) i (rys. I.8.2.1). Podobnie, wcześniej w Raporcie przedstawiane były 
również informacje dotyczące Ekonomii i finansów, Nauk o zarządzaniu i jakości oraz 
Sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki (patrz punkt I.8.1). 

     

Tabela I.8.3.5. Kategorie jednostek naukowych dla grupy wspólnej oceny (GWO) Informatyka 

Lp Instytucja N_ 
 jednostki kryt_1 kryt_2 kryt_3 kryt_4 Kategoria 

ostateczna 
1 Uniwersytet 

Warszawski; Wydział 
Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 

166,85 97,71 1148,46 2,25 100 A+ 

2 Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

107,04 100,57 919,06 1,87 100 A+ 
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3 Uniwersytet 
Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie; 
Wydział Matematyczno 
Fizyczno-Techniczny 

107 92,24 374,42 0,94 50 B 

4 Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

101 83,81 624,97 1,29 85 A 

5 Uniwersytet 
Wrocławski; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

95,38 85,87 741,16 1,65 85 A 

6 Politechnika Łódzka; 
Wydział Fizyki 
Technicznej, 
Informatyki i 
Matematyki Stosowanej 

89,63 86,65 411,56 1,16 65 B 

7 Uniwersytet Łódzki; 
Wydział Matematyki i 
Informatyki 

70,55 79,49 184,1 0,14 70 B 

8 Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu; 
Wydział Matematyki i 
Informatyki 

68 86,8 341,02 0,78 95 B 

9 Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

66,75 70,58 139,46 0,46 60 B 

10 Politechnika 
Warszawska; Wydział 
Matematyki i Nauk 
Informacyjnych 

64,38 94,98 442,76 1,54 90 A 

11 Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie; 
Wydział Matematyki 
Stosowanej 

62,75 95,14 156,68 0,18 55 A 

12 Politechnika 
Wrocławska; Wydział 
Matematyki 

59,46 102,67 449,44 0,77 80 A 

13 Uniwersytet w 
Białymstoku; Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 

57,3 75,48 59,14 0,05 50 B 

14 Politechnika 
Rzeszowska im. 
Ignacego Łukasiewicza; 
Wydział Matematyki i 
Fizyki Stosowanej 

53,75 86,42 69,79 0,41 50 B 
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15 Uniwersytet 
Zielonogórski; Wydział 
Matematyki, 
Informatyki i 
Ekonometrii 

44,25 85,2 186,63 0,61 85 B 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf 

    

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf 

Rys. I.8.3.4. Ostateczna ocena Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych 

     

• Również w ocenie osiągnięć naukowych i twórczych Informatyka Uniwersytetu w 
Białystoku klasyfikowana jest w dolnych zakresach ocen.  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf 

Rys. I.8.3.5. Ocena Komisji w kategorii osiągnięcia naukowe i twórcze 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf
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• Ponadto w kategorii potencjał naukowy Informatyka Uniwersytetu w Białymstoku jest 
klasyfikowana na ostatniej pozycji listy KEJN. Należy przewidywać, iż szczególnie w 
tym kryterium, jak już omawiano powyżej, po połączeniu będą bardzo duże szanse na 
podniesienie wyników w tym obszarze, a co za tym idzie podniesienie ogólnej oceny 
dyscypliny. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf 

Rys. I.8.3.6. Kryterium potencjał naukowy 

 

 
• Oceniając możliwości uzyskania kategorii A+ przez dyscyplinę Inżynieria mechaniczna 

Wykonawca oparł się o analizę oceny ewaluacji KEJN przeprowadzonej dla Wydziału 
Mechanicznego PB w roku 2017. Pozycja Wydziału Mechanicznego w rankingu 
opublikowanym przez KEJN jest wysoka, zaś sam Wydział uzyskał we wszystkich 
kryteriach oceny znacznie powyżej średniej. Przy czym należy podkreślić, iż liczba N 
jednostki w tej ocenie należała do najniższych w grupie uczelni, które uzyskały 
kategorię A. Zmiana sposobu liczenia wskaźnika w zmienionym kryterium I (poziom 
naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej) w takim przypadku jest dla 
dyscypliny uprawianej na PB korzystna i powinna podnieść wskaźnik W1 w 
porównaniu z innymi uczelniami. Również ze względu na dużą aktywność 
pracowników wydziału, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na 
prowadzenie badań naukowych oraz liczbę i wartość pozyskiwanych zleceń z 
przemysłu, kryterium II (efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych) 
także powinno kształtować się znacznie powyżej średniej krajowej. Należy podkreślić 
również bardzo dużą aktywność pracowników Wydziału w obszarze badań 
aplikacyjnych przejawiającą się znaczną liczbą zgłoszeń patentowych o dużym 
potencjale rynkowym. Powyższa aktywność może przełożyć się na możliwości 
wykazania związku pomiędzy prowadzonymi badaniami w zakresie dyscypliny a 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf
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gospodarką, ochroną zdrowia itp. W przypadku dyscypliny Inżynieria mechaniczna 
można przewidywać ze znacznym prawdopodobieństwem, że uzyska ona kategorię A+. 

 
• Oceniając możliwości uzyskania kategorii A+ przez dyscyplinę Inżynieria środowiska, 

górnictwo i energetyka Wykonawca oparł się na analizie oceny ewaluacji KEJN 

przeprowadzonej dla Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB w roku 2017. 

Pozycja Wydziału w rankingu opublikowanym przez KEJN jest wysoka, zaś sam 

Wydział uzyskał we wszystkich kryteriach oceny powyżej średniej. Należy podkreślić, 

iż liczba N jednostki w tej ocenie należała do wyższych w grupie uczelni, które uzyskały 

kategorię A. Ponadto, analizując deklaracje pracowników Wydziału należy podkreślić, 

iż spora część pracowników zadeklarowała działalność w innych dyscyplinach. Z 

analizy wynika, że w tej dyscyplinie aktywność pracowników w zakresie kryterium I 

jest nawet wyższa nic w przypadku pracowników Wydziału Mechanicznego. Zmiana 

sposobu liczenia wskaźnika oraz zmniejszenie liczby N w zmienionym kryterium I 

(poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej) jest w tej sytuacji 

dla dyscypliny uprawianej na PB korzystna i powinna podnieść wskaźnik W1 w 

porównaniu z innymi uczelniami. Również ze względu na aktywność pracowników 

wydziału, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie badań 

naukowych oraz liczbę i wartość pozyskiwanych zleceń z przemysłu, kryterium II 

(efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych) także powinno kształtować 

się powyżej średniej krajowej. W przypadku III kryterium najprawdopodobniej 

dyscyplina zostanie oceniona na poziomie zbliżonym do średniej lub nieco powyżej. 

Reasumując można z dość dużym prawdopodobieństwem założyć, iż dyscyplina 

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyska kategorię A+. 

 
• Analiza przeprowadzona przez Wykonawcę w stosunku do wybranych dyscyplin 

naukowych wskazuje na istniejące możliwości poprawienia pozycji w rankingach 
poszczególnych Wydziałów Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.  
Należy podkreślić, iż w przypadku zdecydowanej większości ewaluowanych dyscyplin 
na Politechnice nie będzie jakiegokolwiek wpływu na podniesienie Liczby N. Ponieważ 
na Uniwersytecie brak jest kształcenia w zakresie kierunków technicznych a co za tym 
idzie również występuje niewielka aktywność pracowników w tych dyscyplinach. 

 
Wniosek ogólny 

 
• W oparciu o powyższe i wcześniejsze analizy dotyczące wybranych dyscyplin i 

wskaźników, można założyć z dużym prawdopodobieństwem, iż ewentualne 
połączenie Uczelni będzie miało pozytywny wpływ na ewaluację części dyscyplin. 
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Sekcja I.8.4 
Infrastruktura badawcza: stan, potencjał i zakres zastosowania, analiza 
komplementarności. 
 
Uniwersytet w Białymstoku 

• Zgodne z misją Uniwersytetu w Białymstoku – w nawiązaniu do podstawowych 
ideałów Uniwersytetu: dążenie do prawdy, służba dobru publicznemu, wykształcone 
społeczeństwo, zachowanie autonomii badawczej – jest: 
 

o prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk 
przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych, a przez to wnoszenie 
trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych 
współczesnych problemów; 

o kształcenie na najwyższym poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry jako 
nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego regionu i kraju; 

o poznawanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego regionu; 
o promowanie absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, 

umiejętności i kompetencje, dostosowane do potrzeb rynku pracy i wymogów 
gospodarki opartej na wiedzy. 
 

• Usytuowanie Uniwersytetu w Białymstoku na wschodnim pograniczu Polski, 
przykładane znaczenie do wartości demokratycznych, takich jak otwartość na innych, 
tolerancja, szacunek względem różnorodności społecznej i kulturowej, stanowią 
fundament rozwoju współpracy z najbliższymi sąsiadami, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb Polaków na Wschodzie oraz poszerzaniem 
oferty kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. 
 

• W analizowanym obszarze, Uniwersytet w Białymstoku przedstawił Wykonawcy 
jedynie skąpą informację w postaci zestawienia obrotu i salda konta księgowego o 
symbolu 09…, którą zacytowano w tabeli poniżej. Na podstawie tego zestawienia 
można jedynie określić i ocenić wielkość nakładów finansowych poniesionych w 2018 
roku przez Uniwersytet w Białymstoku na infrastrukturę naukowo-badawczą.  

 
Tabela I.8.4.1.  Zestawienie nakładów finansowych poniesionych przez Uniwersytet w 2018 roku  

na infrastrukturę naukowo-badawczą 

Konto księgowe 
Saldo końcowe 2018 r. 

[zł] 
Aparatura specjalistyczna 5 910 158,75 
Wydział Historyczno-Socjologiczny 97 112,93 
Instytut Filozofii i Socjologii 4 450,00 
Katedra Socjologii 9 197,80 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 44 691,09 
Wydział Ekonomiczny 112 050,71 
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Wydział Prawa 233 861,66 
Instytut Fizyki Doświadczalnej 41 488,42 
Instytut Fizyki Teoretycznej 37 441,08 
Instytut Matematyki 5 109,36 
Wydział Biologiczno-Chemiczny 2 564 325,27 
Wydział Filologiczny 25 312,93 
Wydział Informatyczno-Ekonomiczny w 
Wilnie 

50 513,94 

Wydział Fizyki 2 621 121,35 
Wydział Matematyki i Informatyki 63 482,21 
Razem: 11 820 317,50 

  Źródło: Uniwersytet w Białymstoku  

Wniosek: Przedstawione powyżej informacje wskazują na znaczne nakłady finansowe 
poniesione przez UwB dla stworzenia i utrzymywania na bieżącym poziomie technologii 
laboratoriów i ich wyposażenia.  Nie leży w zadaniu studium przedstawionego w tym 
Raporcie ocena stanu technicznego i zakresu wykorzystania ww. infrastruktury naukowo-
badawczej. 

• Również przeprowadzona przez Wykonawcę wizytacja nie odpowiedziała na pytanie 
związane z potencjałem laboratoryjnym UwB. Z analizy zapisów na stronach 
poszczególnych wydziałów wynika, iż Uniwersytet w Białymstoku posiada znaczną 
liczbę spektrometrów, elektronowy mikroskop skaningowy, transmisyjny mikroskop 
elektronowy, skaningowy kalorymetr różnicowy, chromatografy cieczowe, 
mikrofluidyzator itp. 

 
• Poniżej zaprezentowano częściowy spis urządzeń uzyskany ze strony wydziału 

biologiczno-chemicznego9: 
  

o BD Accuri™ C6 | Flow Cytometer | BD Biosciences 
o BD FACSJazz™ | Cell Sorter | BD Biosciences 
o MiSeq System - Illumina 
o 2200 TapeStation System | Agilent 
o Ettan IPGphor 3 IEF System | GE Healthcare Life Sciences 
o Bio-rad Molecular Imager VersadocMP | Versadoc Imaging systems 
o 3500 Series Genetic Analyzer | Thermo Fisher Scientific 
o Ion PGM System for Next-Generation Sequencing | Thermo Fisher Scientific 
o StepOnePlus Real-Time PCR System | Thermo Fisher Scientific 
o LC 1260 Infinity 650 UHD Accurate-Mass Q-TOF LC/MS | Agilent Technologies 
o GC System 6540 MSD 5977A | Agilent Technologies 
o HPLC 1260 Infinity DAD/FLD/RID | Agilent Technologies  
o X-ray diffractometer | Agilent Technologies - SuperNova 
o Transmission Electron Microscope | FEI – Tecnai G2 X-Twin 

 
 
9 https://biol-chem.uwb.edu.pl/podstrony/aparatura-specjalistyczna/ data dostępu 19.04.2020r. 



   
 

273 
 

o Scanning Electron Microscope with EDX | FEI – Inspect S50 
o Raman Microscope | Renishaw – in Via 
o Ultramicrotome - Leica 
o Infrared Spectrometer | Thermo Scientific – Nicolet iN10Mx 
o Environmental Atomic Force Microscope | Agilent Technologies 
o Spectroscopic ellipsometer | Sontech Instruments GmbH 
o Solar Simulator | Photo Emission Tech., ING 
o Spin-coater | EVG 101 
o Surface Area and Porosity Analyzer | Micromeritics – ASAP2020 
o 3D Optical microscope | Hirox 
o Microfluidizer | Microfluidics 
o Surface Area and Porosity | Micromeritics – Gemini VII 
o GPC | Viscotek GPC Max 
o Differential Scanning Calorimeter DSC | Mettler Toledo – Star System 
o TGA/DSC | Mettler Toledo – Star System 
o Elementary Analyzer | Elementar 
o Spectrophometer | Hitachi – U3900H 
o Crystallization robotic system | Tecan – freedom EVO 
o FT-IR | Thermo Scientific – Nicolet 6700 
o A Spectrometer | Thermo Scientific - iE3000 
o Mass Spectrometer | Shimadzu – LCMS 8040 
o Fluorescence Spectrophometer | Hitachi – F7000 
o ICP Mass Spectrometer | Agilent Technologies 
o Spektrometr FT-IR Magna 550, 
o Spektrometr NMR Bruker Avance II (400 MHz), 
o Urządzenie do pomiaru wielkości czątek Zetasizer Nano ZS (Malvern), 
o Wanna Langmuir-Blodgett – pomiar ciśnienia i napięcia powierzchniowego, 
o Spektrofotometr UV/VIS U-1900, 
o Spektrofotometr UV/VIS U-2800A, 
o Potencjostat Autolab Metrohm, Autolab.B.V, 
o PH-metr laboratoryjny Elmetron typ CP-401, 
o Chromatograf HPLC-UV, 
o SUNTEST CPS+ firmy ATLAS – pomiar odporności na światło, 
o Chromatograf cieczowy sprzężony z detektorem wyładowań koronowych 

(Corona CAD) i fluorescencyjnym (FLD -3400RS), Dionex UltiMate 3000, 
o Spektrometr absorpcji atomowej Contraa 700 (HR CS AAS), 
o Spektrometr ICP MS Triple Quadrupole 8800 Agilent, 
o Aparatura do badań techniką Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów (SPRI), 
o Aparat do elektroforezy kapilarnej, 

  
• Niezaprzeczalnym atutem przyszłej infrastruktury laboratoryjnej Uniwersytetu w 

Białymstoku będzie budowane obecnie obserwatorium astronomiczne i planetarium.  
 

• Znajdujące się w nowym kampusie zbiory botaniczne, zbiory minerałów itp. czy też 
zbiory pamiątek po ostatnim Prezydencie II Rzeczpospolitej Polski na Uchodźctwie 
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Ryszardzie Kaczorowskim stanowią bardzo ciekawą ofertę wystawienniczą 
skierowaną do mieszkańców regionu.  

 
 

Politechnika Białostocka 
 
• Politechnika Białostocka może się chlubić dobrze i kompletnie wyposażonymi 

laboratoriami specjalistycznymi w różnych dziedzinach inżynierii i technologii. 
Członkowie delegacji Wykonawcy mieli możliwość obejrzenia wielu z tych 
laboratoriów, zaś szczegółowe przedstawienie inwentaryzacyjne posiadanego przez 
nie sprzętu przedstawione zostało w Załączniku 1.7.2-A. 

 
• Poniżej zaprezentowano spis niektórych urządzeń badawczych PB: 
 

o System pomiaru odkształceń 3D ARAMIS 5M – z adapterami obrotowymi, 
o Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z250 SN wraz z zestawem do wprowadzania 

drgań dynamicznych HB100, 
o Wiertnica diamentowa do betonu z osprzętem, 
o Komora klimatyczna MK720 do badania mrozoodporności elementów 

betonowych, 
o Piec elektryczny komorowy CT100EK, 
o Analizator termiczny STA 409PG Luxx, 
o Skaningowy mikroskop elektronowy SEM FEI Quanta FEG250, 
o Porozymetr rtęciowy Autopore IV 9510, 
o Prasa żyratorowa do projektowania MMA typ „ict 250” 
o Szeroki zakres urządzeń do badania nawierzchni drogowych, 
o Mikroskop konfokalny, 
o Analizator mocy YOKOGAWA WT 1600 z modułem pomiarowym napięć i prądów,  

 
• W materiałach przedstawionych w związku z analizą infrastruktury laboratoryjnej i 

badawczej Politechnika Białostocka przedstawiła również Wykonawcy niżej 
wymienione dokumenty, stanowiące wewnętrzne akty prawne: 

 

o Regulamin organizacyjny Politechniki Białostockiej z dnia 01.10.2019 r. (z późn. 
zm.); 

o Statut Politechniki Białostockiej z dnia 27.06.2019 r., obowiązujący od dnia 
01.10.2019 r.;  

o Schemat organizacyjny Politechniki Białostockiej według stanu na dzień 
01.10.2019 r.; 

o Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Białostockiej, 
stanowiący załącznik do Uchwały Nr 443/XXVIII/XIV/2015 Senatu Politechniki 
Białostockiej z dnia 26.03.2015 r.; 

o Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Białostockiej, 
stanowiący załącznik do Uchwały Nr 56/IV/XV/2017 Senatu Politechniki 
Białostockiej z dnia 20.01.2017 r.; 
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o Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Białostockiej, 
stanowiący załącznik do Uchwały Nr 56/IV/XV/2017 Senatu Politechniki 
Białostockiej z dnia 20.01.2017 r.; 

o Pismo okólne Nr 41 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 18.11.2014 r. w 
sprawie zasad współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką, Fundacją na Rzecz 
Rozwoju Politechniki Białostockiej oraz Instytutem Innowacji i Technologii 
Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.  

Wniosek: Na podstawie przedłożonych dokumentów i powyższych obserwacji stwierdzić 
można, że PB zainwestowała znaczne środki finansowe dla stworzenia i utrzymania na 
bieżącym poziomie technologii laboratoriów i ich wyposażenia.  Nie leży w zakresie studium 
przedstawionego w tym Raporcie ocena stanu technicznego i zakresu wykorzystania ww. 
infrastruktury naukowo-badawczej.  

 
Sekcja I.8.5 
Analiza współpracy ze środowiskiem. 

 
 

• Z danych przekazanych przez Politechnikę Białostocką wynika, iż w okresie od 2013 do 
2019 roku zrealizowano 224 projekty we współpracy z podmiotami zewnętrznymi na 
łączną kwotę ponad 4 mln złotych. Najwięcej zleceń wykonał Wydział Mechaniczny. W 
omawianym okresie było to 111 prac na kwotę ponad 1,7 mln złotych. Drugim co do 
wartości zleceń jest Wydział Elektryczny. Wykonał on 24 zlecenia na kwotę ponad 1 
mln złotych. Wydział Architektury wykonał 2 prace na kwotę 110 tys. złotych. 
Zamiejscowy Wydział Leśny wykonał zlecania na kwotę 21 tys. złotych.  
 

• W analogicznym czasie pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku wykonali 22 prace 
zlecone. Tematyka tych prac wskazuje, iż opiewały one na niewysokie kwoty.  
 

• Z danych przekazanych przez UwB wynika, iż współpraca z otoczeniem była 
realizowana z CKU Białystok: porozumienie o współpracy obowiązywało w okresie od 
2012 do 2018 r. Brak informacji na temat innych projektów współpracy 
najprawdopodobniej wynika z braku informacji na poziomie centralnym Uniwersytetu 
i poszczególnych wydziałów. Wskazywać to może na potrzebę stworzenia ewidencji 
takich osiągnięć pracowników UwB.  
 

• Niewątpliwym dowodem współpracy obu Uczelni z otoczeniem jest zaangażowanie jej 
pracowników w rozwiązywanie problemów na poziomie miasta, regionu i 
ponadregionalnym.  Pracownicy PB zasiadają w ponad 280 gremiach są to: komitety 
sterujące, grupy robocze i inne o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowych oraz pełnią rolę ekspertów. Zważywszy, że znaczna liczba osób 
zaangażowanych uczestniczy w więcej niż jednym gremium, można oczekiwać jeszcze 
szerszego udziału pracowników obu uczelni w ww. działalnościach.  
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Sekcja I.8.6 
Ocena stanu zasobów bibliotecznych 
 
• Informacje, dotyczące zasobów bibliotecznych i funkcjonowania biblioteki, zostały 

przygotowane na podstawie następujących źródeł informacji: 
  

o sprawozdań rocznych z działalności Biblioteki PB, 
o statystyk i raportów przygotowanych z systemu ALEPH, 
o przepisów wewnętrznych Uczelni: regulaminów, zasad korzystania,  
o sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 
o danych zawartych w Ankiecie Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN), 
o statystyk Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i 

Komputerowego UW. 
 
Biblioteka Politechniki Białostockiej 
 
• Biblioteka Politechniki Białostockiej znajduje się w bardzo imponującym budynku, ale 

jego układ i konfiguracja jest taka, iż mogą występować znaczne utrudnienia w 
przystosowaniu i obsłudze do obecnych i zmieniających się sposobów korzystania z 
obiektów bibliotecznych przez studentów i naukowców.  

 
• Zasoby biblioteczne PB są systematycznie uzupełniane i rozszerzane jak przedstawiono 

w Tabeli I.8.6.1 poniżej. 
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Tabela I.8.6.1. Zbiory drukowane (2013-2019) 

 
 

Streszczenie zbiorów: obszary kolekcji, znaczące kolekcje wg nowych dziedzin i dyscyplin 
naukowych (Dz.U. z dnia 20.09.2018 r. poz. 1818) 
  
Opis 
 
• Tematyka księgozbioru jest ściśle związana z potrzebami wydziałów i kierunkami 

studiów prowadzonymi w Politechnice Białostockiej. Wśród zgromadzonych 
materiałów bibliotecznych ważne miejsce zajmują wydawnictwa z zakresu 
odpowiadającego kierunkom studiów na PB: mechaniki, budowy, eksploatacji i 
technologii maszyn, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki, 
elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki, budownictwa, inżynierii i 
ochrony środowiska, zarządzania i marketingu, architektury, nauk matematyczno-
przyrodniczych. 

  
Klasyfikacja zbiorów według dziedzin i dyscyplin naukowych – szacunkowa liczba 
tytułów (rekordów w katalogu, podkreślono znaczące kolekcje) 
 
• Dziedzina nauk humanistycznych 

o dyscyplina: archeologia - 97 
o dyscyplina: filozofia - 2.828 
o dyscyplina: historia - 1.699 
o dyscyplina: językoznawstwo - 3.616 
o dyscyplina: literaturoznawstwo - 1.357 

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ogółem, w tym: 299 605 306 026 313 146 320 752 327 402 332 493 337 680 

książki 254 768 261 666 268 293 275 373 281 495 286 199 291 023 
czasopisma 44 837 44 360 44 853 45 379 45 907 46 294 46 657 

Liczba tyt. czasopism 
bieżących, w tym: 

523 506 466 451 419 391 371 

prenumerata bd bd bd bd 329 306 289 
Pozostałe zbiory 
nieelektroniczne, 

w tym: 

77 268 77 464 77 768 77 935 78 012 77 815 77 945 

rękopisy 563 573 590 602 622 376 402 
stare druki 0 0 0 0 0 0 0 

mikroformy 0 0 0 0 0 0 0 
druki muzyczne 0 0 0 0 0 0 0 

dokumenty 
kartograficzne 

0 0 0 0 0 0 0 

dokumenty graficzne 19 19 19 19 19 19 19 
normy, opisy patentowe 70 060 70 223 70 479 70 571 70 606 70 648 70 704 

inne zbiory 6 611 6 634 6 665 6 728 6 750 6 757 6 805 
materiały audiowizualne, 

w tym: 
15 15 15 15 15 15 15 

audiobooki 0 0 0 0 0 0 0 
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o dyscyplina: nauki o kulturze i religii - 1.753 
o dyscyplina: nauki o sztuce - 4.122 

  
• Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

o dyscyplina: architektura i urbanistyka - 9.249 
o dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika - 21.202 
o dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja - 17.929 
o dyscyplina: inżynieria biomedyczna - 1.088 
o dyscyplina: inżynieria chemiczna - 13.607 
o dyscyplina: inżynieria lądowa i transport - 2.938 
o dyscyplina: inżynieria materiałowa - 4.278 
o dyscyplina: inżynieria mechaniczna - 11.112 
o dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 11.678 

  
• Dziedzina nauk medycznych i nauki o zdrowiu 

o dyscyplina: nauki farmaceutyczne - 1.092 
o dyscyplina: nauki medyczne - 4.365 (głównie związane z biomechaniką) 
o dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej - 769 
o dyscyplina: nauki o zdrowiu - 613, 614, 351.77, 579 - 2.836 

  
• Dziedzina nauk rolniczych 

o dyscyplina: nauki leśne - 1.026 
o dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo - 7.117 
o dyscyplina: technologia żywności i żywienia - 4.251 
o dyscyplina: weterynaria - 619, 351.77, 340.6, 614.9 - 211  
o dyscyplina: zootechnika i rybactwo - 636/639 - 1.400 

  
• Dziedzina nauk społecznych 

o dyscyplina: ekonomia i finanse - 17.046 
o dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - 5.999 
o dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie - 1.717 
o dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach - 718 
o dyscyplina: nauki o polityce i administracji - 4.211 
o dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości - 005, 658 - 23.456 
o dyscyplina: nauki prawne - 4.700 
o dyscyplina: nauki socjologiczne - 3.652 
o dyscyplina: pedagogika - 2.474 
o dyscyplina: prawo kanoniczne - 4 
o dyscyplina: psychologia - 1.274 

  
• Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

o dyscyplina: astronomia - 1.057 
o dyscyplina: informatyka - 15.878 
o dyscyplina: matematyka - 15.436 
o dyscyplina: nauki biologiczne - 3.627 
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o dyscyplina: nauki chemiczne - 8.207 
o dyscyplina: nauki fizyczne - 16.633 
o dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku - 6.685 
 

• Dziedzina nauki teologiczne 
o dyscyplina: nauki teologiczne - 469 

 
• Dziedzina sztuki 

o dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne - 91 
o dyscyplina: sztuki muzyczne - 28 
o dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - 3.068 

  
• Formaty: elektroniczne bazy danych, tomy (monografie, czasopisma i wszelkie inne 

formaty, takie jak mikrofilmy, zasoby elektroniczne itp.) według sprawozdania GUS 
Dział 4. Zbiory biblioteczne  

 
• Zgromadzone zasoby przedstawiono w Tab. 1 w zakresie zbiorów tradycyjnych oraz w 

Tab. 2 w zakresie zbiorów elektronicznych. 
  
• Zbiory Biblioteki stanowi 337 680 wol. W tym 291 023 wol. stanowią książki, zaś 

czasopisma to 46 657 wol. Część księgozbioru udostępnianego w ramach Czytelni 
Ogólnej została podzielona według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i ten system 
klasyfikacji księgozbioru będzie podstawą Czytelni Wolnego Dostępu w nowym 
gmachu Biblioteki.  
 

• Ponadto do zbiorów biblioteki należy zaliczyć również zasoby elektroniczne.  
 

Tabela I.8.6.2. Zbiory elektroniczne Politechniki (2013-2019) 

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bazy danych 70 86 95 85 85 138 137 

Zbiory elektroniczne 
zinwentaryzowane 

725 818 888 951 985 1 113 1 154 

Licencjonowane 
zbiory 

elektroniczne, 

74 821 116 247 124 043 136 539 187 675 241 927 264 686 

w tym:        
książki elektroniczne 62 733 91 389 74 631 85 718 96 064 104 692 123 525 

czasopisma 
elektroniczne 

9 257 21 849 22 840 38 209 7 661 7 647 7 300 

inne zbiory 
elektroniczne 

2 831 3 009 26 572 12 612 8 350 129 588 133 861 

 
Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku  
 

• Informacje /raporty dotyczące zbiorów bibliotecznych zostały przygotowane na 
podstawie tych samych źródeł z dodatkowym włączeniem danych 
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Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW 
w przypadku Biblioteki Politechniki. 

 
• Zbiory biblioteczne: Zasób zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej przewyższa liczbowo 

Bibliotekę Politechniki Białostockiej. Obie biblioteki gromadzą książki i czasopisma, a 
Biblioteka Uniwersytecka dodatkowo inne rodzaje materiałów, takie jak: rękopisy, 
stare druki, mikroformy, druki muzyczne, dokumenty kartograficzne, materiały 
audiowizualne. Z kolei normy i opisy patentowe znajdują się w Bibliotece Politechniki. 
Jest to zgodne z profilami uczelni i w przypadku ich połączenia spowoduje poszerzenie 
oferty dla użytkowników obu bibliotek. 

 

• Zbiory Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku są podzielone w stopniu ogólnym 
przede wszystkim na podstawie jej struktury wewnętrznej, tj. na zbiory Biblioteki 
Głównej (w tym Zbiory Specjalne, Kolekcję Humanistyczną oraz Centrum Dokumentacji 
Europejskiej) oraz zbiory bibliotek specjalistycznych.  

 
• Zbiory Biblioteki Głównej stanowi 603 909 wol., to w głównej mierze dokumenty 

dotyczące następujących dziedzin: nauki humanistyczne (archeologia, historia, 
filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o kulturze i religii, nauka o 
sztuce), nauki społeczne (ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o 
komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu 
i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, 
psychologia) oraz nauk teologicznych i sztuki. Część nowszych zbiorów z tych dziedzin 
udostępniona jest w obrębie kolekcji z wolnym dostępem do zbiorów oraz w obrębie 
Czytelni Humanistycznej. Ponadto w ramach Biblioteki Głównej funkcjonują zbiory 
wydzielone: Zbiory Specjalne (starodruki, zbiory kartograficzne, zbiory audiowizualne, 
zbiory graficzne, muzykalia, rękopisy, mikrofilmy i fotokopie), Kolekcja Humanistyczna 
(liczący blisko 180 tys. wol. zbiór wydawnictw zwartych i czasopism w dużej mierze z 
zakresu dziedziny nauk humanistycznych) oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej 
obejmująca księgozbiór z zakresu dziedziny nauk społecznych). Część zbiorów 
Biblioteki Głównej wydzielona w ramach dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych, 
nauk medycznych i o zdrowiu, nauk rolniczych i nauk ścisłych i przyrodniczych została 
przekazana w depozycie do bibliotek specjalistycznych zgodnie z ich profilami 
naukowymi. Część księgozbioru udostępnianego w ramach Czytelni Ogólnej i Czytelni 
Humanistycznej została podzielona według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i ten 
system klasyfikacji księgozbioru będzie podstawą Czytelni Wolnego Dostępu w nowym 
gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Liczba woluminów jest zbliżona do zasobów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego10.  

 
• W zasobach księgozbiorów bibliotek specjalistycznych jest 392 736 wol. Odpowiadają 

one profilowi naukowemu jednostek uczelnianych, w ramach, których były tworzone i 

 
 
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Uniwersytecka_w_Zielonej_G%C3%B3rze Data dostępu 
18.04.2020 
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funkcjonowały (lub funkcjonują nadal). W ramach Biblioteki Uniwersyteckiej 
funkcjonują następujące biblioteki specjalistyczne tworzące odrębne kolekcje zbiorów: 
Biblioteka Prawnicza (księgozbiór z zakresu dyscypliny nauk prawnych), Biblioteka 
Pedagogiczna (księgozbiór z zakresu pedagogiki), Biblioteka Ekonomiczna 
(księgozbiór z zakresu ekonomii i finansów), Biblioteka Humanistyczno-Społeczna im. 
Andrzeja Wyczańskiego (księgozbiór z zakresu historii, filozofii oraz socjologii), 
Biblioteka Wydziału Biologii (księgozbiór z zakresu nauk biologicznych), Biblioteka 
Wydziału Chemii (księgozbiór z zakresu nauk chemicznych), Biblioteka Wydziału 
Fizyki (księgozbiór z zakresu fizyki), Biblioteka Wydziału Matematyki (księgozbiór z 
zakresu matematyki i informatyki), Biblioteka Wydziału Filologicznego (księgozbiór z 
zakresu językoznawstwa) oraz biblioteka Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie - 
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.  

 
• W ramach Biblioteki Uniwersyteckiej funkcjonuje ekspozycja gabinetu Ryszarda 

Kaczorowskiego ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie z wyodrębnionym 
księgozbiorem oraz zbiorami muzealnymi.  

 
• Ponadto do zbiorów biblioteki należy zaliczyć również zasoby elektroniczne.  
 

Tabela I.8.6.3. Zasoby zbiorów elektronicznych biblioteki 

 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
Bazy danych  50  76  31  48  96  113  113  

Zbiory elektroniczne 
zinwentaryzowane  

13  13  13  37  38  41  43  

Licencjonowane 
zbiory  

elektroniczne,  
74 821  181 443  153 442  179 262  224 898  74 413  117740  

w tym:                
książki 

elektroniczne  
173 194  174 347  148 667  174 434  217 609  66 469  107297  

czasopisma 
elektroniczne  

17 206  7 096  4 775  4 828  7 289  7 944  10443 

 

 
• Obecnie w fazie realizacji jest inwestycja mająca na celu budowę nowego gmachu 

biblioteki uniwersyteckiej.  
 

• Streszczenie zbiorów: Biblioteka Uniwersytecka specjalizuje się w gromadzeniu 
materiałów w dziedzinie nauk humanistycznych (archeologia, historia, filozofia, 
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o kulturze i religii, nauka o sztuce), nauk 
społecznych (ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, 
nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia) oraz 
nauk teologicznych i sztuki. Ważną częścią są zbiory specjalne: kartograficzne, 
graficzne, audiowizualne i rękopisy. Część zbiorów Biblioteki Głównej wydzielona w 
ramach dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, nauk 
rolniczych, ścisłych i przyrodniczych została przekazana w depozycie do bibliotek 
specjalistycznych zgodnie z ich profilami naukowymi. 
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• Z kolei Biblioteka Politechniki Białostockiej specjalizuje się w dziedzinie mechaniki, 
budowy, eksploatacji i technologii maszyn, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, 
automatyki i robotyki, elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki, 
budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, zarządzania i marketingu, architektury 
i nauk matematyczno-przyrodniczych. 

 
• Obecnie obie biblioteki dublują księgozbiory w kilku dziedzinach, takich jak: nauki 

humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki teologiczne i sztuka. 
W przypadku połączenia obu bibliotek należałoby usunąć dublety, co pozwoli 
zaoszczędzić koszty magazynowania i konserwacji materiałów. 

 
• Format: Obie biblioteki korzystają z modelu hybrydowego 

gromadzenia/udostępniania, gromadząc materiały drukowane i elektroniczne. Liczba 
licencjonowanych zbiorów elektronicznych jest znacznie wyższa w Bibliotece 
Politechniki, co jest zrozumiałe ze względu na jej techniczny profil. 

 
• Narzędzia: Podobnie jak w przypadku księgozbioru w tradycyjnej formie, biblioteki 

dublują się w subskrypcji baz danych i czasopism, m.in.: EBSCOhost, Elsevier, IBUK, 
MathSciNet, Scopus, Web of Science, Nature Publishing Group, AGRO, BazEkon, 
BazTech, Directory of Open Access JournalsWiley Online Library. Rezygnacja z 
podwójnej subskrypcji, nawet przy zwiększeniu liczby licencji pozwoli na redukcję 
kosztów.  

 
• Brak informacji na temat udziału bibliotek w konsorcjach. Konsorcjum gwarantuje 

swoim członkom szereg usług realizowanych wspólnie tak, by były przede wszystkim 
opłacalne. Łączenie się w konsorcja pomaga negocjować korzystniejsze niż w 
przypadku pojedynczej prenumeraty, warunki korzystania z czasopism odpłatnych.  

 
• Usługi wyszukiwania: Obie biblioteki korzystają z tego samego katalogu OPAC: Aleph, 

co pozwoli uniknąć problemów przy integracji obu katalogów. Zdalny dostęp do baz 
danych zapewniany jest w obu bibliotekach przez serwer EZ Proxy. Obie biblioteki 
korzystają również z wyszukiwarki PRIMO i Listy A-Z. 

 
• Usługi: Obie instytucje przeprowadzają podobne szkolenia, usługi wypożyczania, w 

tym wypożyczanie międzybiblioteczne, usługi referencyjne i oferują wsparcie 
badawcze. W obu bibliotekach przeprowadzane są duże ilości szkoleń dla 
użytkowników. Z opisu wynika, że szkolenia realizują koncepcję e-literacy and e-
inclusion, pozwalające szerokiemu gronu użytkowników na korzystanie z e-zasobów. 
Szkolenia takie powinny obejmować również wykładowców. Z danych natomiast nie 
wynika, czy są to szkolenia na terenie bibliotek, czy przeprowadzane zdalnie. Zalecane 
byłyby szkolenia zdalne, aby efektywniej wykorzystać kadrę dydaktyczną. 

 
• Podział na działy biblioteczne wygląda podobnie w obu bibliotekach, zgodnie z 

przyjętymi standardami. Integracja działów oferujących bardziej podstawowe usługi 
może spowodować redukcję zatrudnienia, a tym samym oszczędności, m.in. w dostępie 
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do materiałów, akwizycji, cyrkulacji, zasobów elektronicznych. Zalecane byłyby zakupy 
materiałów drukowanych na zasadzie przedwstępnych umów z księgarzami, które 
dokładnie określałyby dziedzinę, zakres i format. Pozwoliłoby to zapewnić stały 
dopływ specjalistycznych materiałów z selekcją prowadzoną już przez księgarnie. Brak 
informacji, czy użytkownicy mogą sugerować zakupy, zwłaszcza zasobów 
elektronicznych. Wprowadzenie modelu rezerwowania materiałów potrzebnych do 
wykładów i zajęć ze studentami pozwoliłoby wcześniej przygotować materiały 
zidentyfikowane przez wykładowców; kopiowanie/skanowanie może odbywać się na 
zasadzie „fair use”, co spowoduje redukcję posiadanych egzemplarzy. 

 
• Natomiast biblioteki specjalistyczne powinny zachować swój charakter i gromadzić 

zbiory w wąskich specjalizacjach, co umożliwi powstawanie bardziej kompletnych 
księgozbiorów przy eliminacji dublowania. Więcej w p. 6. 

 
• Zasoby fizyczne: Na podstawie podanych informacji można wnioskować, że wszystkie 

zbiory biblioteczne znajdują się na terenie kampusu. Brak jednak informacji na temat 
sposobu przechowywania zbiorów. Czy stosuje się regały przesuwne, aby maksymalnie 
wykorzystać przestrzeń? Czy rozważa się magazynowanie poza kampusem z 
codziennym dowozem materiałów w celu zwiększenia powierzchni użytkowej dla 
studentów? Jak wygląda dostęp do księgozbioru: wolny czy ograniczony? W jaki sposób 
zabezpieczane są książki przed kradzieżą? 

 
• Zasoby ludzkie: W obu instytucjach pracują wysoko kwalifikowani pracownicy. Na 

podstawie podanych informacji nie można wywnioskować czy w bibliotekach jest 
wprowadzony system sprawdzony w bibliotekach akademickich w USA, gdzie usługi 
biblioteczne dotyczące określonej dziedziny wiedzy dostarczają osoby posiadające 
wykształcenie w tej dziedzinie i dodatkowo - wykształcenie bibliotekarskie. Usługi te 
obejmują merytoryczne gromadzenie kolekcji i współpracę z wykładowcami, i 
studentami (instruktaż indywidualny i zespołowy, pomoc badawczą, odpowiedzialność 
za wybór baz danych itp.). Byłby to system doskonały zarówno w bibliotece wiedzy 
ogólnej, jak i bibliotekach specjalistycznych.  

 
• Brak informacji na temat personelu PR czy tzw. outreach w bibliotekach, który mógłby 

być pomocny w kreowaniu pozytywnego wizerunku bibliotek, począwszy od 
środowiska lokalnego, a skończywszy na międzynarodowym. Odpowiedni PR byłby 
dobrym narzędziem do zjednania przychylności potencjalnych darczyńców. 

 
• Brak szczegółowszych informacji na temat systemu gromadzenia i opracowywania 

materiałów bibliotecznych. Czy odbywa się centralnie i obejmuje biblioteki 
specjalistyczne/wydziałowe, czy każda z nich jest odpowiedzialna za swój księgozbiór? 
System centralny powoduje minimalizację kosztów oraz większą możliwość negocjacji 
przy zakupach materiałów i licencji.  

 
• Specyfikacja użytkowników: obie biblioteki udostępniają materiały społeczności 

uczelni, czyli studentom, pracownikom i pozostałym osobom. 
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• Brak poszerzonej informacji czy biblioteki udostępniają zbiory studentom i 

pracownikom innych uczelni. Wypożyczalnia międzybiblioteczna poszerza grupę 
bibliotek obsługujących czytelnika. Pozwala to na wzajemne uzupełnianie się kolekcji 
tych instytucji i zmniejszenie liczby dubletów. 

 
• Opłaty za dostęp do zbiorów: obie biblioteki pobierają opłaty tylko w przypadku 

naruszenia regulaminu. Może warto byłoby zastanowić się nad odpłatnym 
udostępnianiem zbiorów pracownikom korporacji na miejscu (opłata jednorazowa, 
miesięczna, roczna) w celu pozyskania funduszy na działalność biblioteki. 

 
• Obie biblioteki posiadają zbiory zastrzeżone, udostępniane na miejscu, co jest zgodne z 

ogólnie przyjętymi standardami.  
 
 
Sekcja I.9 – Analiza kapitału relacyjnego 
 
Sekcja I.9.1 
Ocena współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym współpraca z 
biznesem i komercjalizacja wyników badań. 
 
• Ostatnie trzy dekady nacechowane były wykładniczym wzrostem wynalazczości i 

wdrożeń innowacyjnych we wszystkich nieomal dziedzinach życia gospodarczego 
krajów rozwiniętych. Ogromny postęp w jakości wyposażenia laboratoriów oraz w 
intensywności kontaktów międzynarodowych naukowców polskich nie przyniosły 
jeszcze pełnego efektu poczynionych wysiłków inwestycyjnych. Literatura światowa 
szeroko wskazuje na metody zwiększenia efektywności transferu osiągnięć naukowo-
badawczych do gospodarki. Mechanizmy takie jak: inkubatory, granty stymulacyjne, 
fundusze przejmujące znaczną część ryzyka stały się elementem codziennej 
rzeczywistości innowacyjnych gospodarek. Wykonawca opierając się w znacznej 
mierze na doświadczeniach Uniwersytetu Stanforda i Doliny Krzemowej widzi proces 
konsolidacji UwB i PB jako źródło zwiększenia potencjału i efektywności współpracy z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym współpracy z biznesem i komercjalizacji 
wyników badań poprzez bardziej intensywne wdrożenie tych światowych 
doświadczeń i przykładów. 

 
• Jedną z jednostek służących transferowi technologii jest Wschodni Ośrodek Transferu 

Technologii na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach jednostki ds. badań i rozwoju. 
Jednostka ta jest odpowiedzialna za (i) prowadzenie postępowań dla polskiego urzędu 
patentowego oraz (ii) doradzanie wydziałom w sprawach dotyczących własności 
intelektualnej i praw z nią związanych. Jednostka ta zapewnia również doradztwo w 
stosownych przypadkach. Jednostka ta pomaga również przy składaniu wniosków 
dotyczących projektów krajowych i międzynarodowych, które zawierają element 
związany z własnością intelektualną.  
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• Przestrzeń Inkubatora (por. Rysunek I.9.1.1) w Politechnice Białostockiej jest jednym z 
przykładów, w jaki sposób połączona instytucja może skorzystać ze wspólnych 
zasobów, które mogą skutecznie angażować lokalne przedsiębiorstwa i 
komercjalizować wyniki badań. 

 

 
Rys. I.9.1.1. Przestrzeń inkubatora na Politechnice Białostockiej. 

 
• Politechnika Białostocka powołała w 2011 roku Instytut Innowacji i Technologii 

Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Został on utworzony na bazie Zakładu Produkcji 
Doświadczalnej, który istniał od 1985r. W ramach spółki funkcjonuje Biuro Transferu 
Technologii (BTT). Od momentu powstania Biuro systematycznie zwiększało 
przychody związane z realizacją zleceń (patrz Tabela I.9.1.1.). Jednocześnie można 
zauważyć pozytywną tendencję wzrostu średniej wartości pojedynczego zlecenia. BTT 
za zadanie ma prowadzenie działalności w zakresie: 
 
o Komercjalizacji pośredniej, 
o Komercjalizacji bezpośredniej, 
o Badań zleconych. 

 
• Według przedstawionej informacji Instytut Innowacji i Technologii Politechniki 

Białostockiej w omawianym okresie udzielił 10 licencji oraz objął udziały w 
następujących spółkach typu spin-off: 

 
o UpLogic Sp. z o.o. (10 udziałów) 
o InConTech Sp. z o.o. (7 udziałów) 
o ReComSys Sp. z o.o. (10 udziałów) 
o Psyllosoft Sp. z o.o. (10 udziałów) 
o RE Sp. z o.o. (7 udziałów) 
o Skylevel Sp. z o.o. (5 udziałów) 
o Anima So. z o.o. (92 udziały) 
o PandaAda Sp. z o.o. (9 udziałów) 
o OzeInverters Sp. z o.o. (9 udziałów) 
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Tabela I.9.1.1. Przychody Biura Transferu technologii tytułem realizacji zleceń 

Rok Przychód BTT Ilość zleceń 
2019 3 860 247,00 zł 120 
2018 3 037 958,00 zł 118 
2017 966 012,00 zł 109 
2016 568 695,00 zł 90 

2015 732 694,00 zł 54 
2014 330 059,00 zł 51 
2013 99 476,00 zł 18 

 
 

• W oparciu o analizę materiałów dostarczonych przez Zamawiającego własność 
intelektualna pochodząca z badań jest określona w indywidualnej umowie dotyczącej 
każdego projektu. W poszczególnych przypadkach własność intelektualna będzie 
należała do PB lub UwB. W przypadku projektów finansowanych przez podmiot 
prywatny, własność intelektualna będzie należała do przedsiębiorstwa. Nasuwa się 
sugestia, iż konsolidacja może być właściwym momentem na wprowadzenie zmian, 
które stymulowałyby większe parcie środowiska naukowo-badawczego do działalności 
innowacyjno-wdrożeniowej. 

 
• Licencjonowanie własności intelektualnej odbywa się za pośrednictwem Instytutu ds. 

Komercjalizacji, który jest specjalnym podmiotem zajmującym się komercjalizacją. 
Ramy czasowe procesu licencjonowania mogą wynosić od tygodni do miesięcy. 
Typowym warunkiem licencji jest roczna opłata w wysokości około 5000 PLN. Jest ona 
dzielona w wysokości 50/50 pomiędzy instytucją a pomysłodawcą. 

 
• Istnieje duża szansa na rozszerzenie i profesjonalizację zdolności komercjalizacji badań 

w instytucji połączonej. Takie możliwości mogłyby być wprowadzone np.: zgodnie z 
Regulaminem Własności Intelektualnej Politechniki Białostockiej (por. Załącznik I.4.5-
C). 

 
• W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym współpraca z przedsiębiorstwami i komercjalizacja wyników 
badań nie powinna stanowić istotnej bariery dla większej integracji obu instytucji. Co 
więcej, aspekt ten jest jedną z najbardziej obiecujących możliwości związanych z 
większą integracją obu instytucji. Światowe przykłady wykazują, że wynalazczość i 
innowacyjność rozwijają się najlepiej w przypadkach szeroko pojętej 
multidyscyplinarnej współpracy wewnątrz uczelni i aktywnego kontaktu z sponsorem- 
inwestorem oraz potencjalnym beneficjentem końcowym.  
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Sekcja I.10 – Analiza trendów rynkowych i globalnych, prognoz demograficznych 
 
Sekcja I.10.1 
Analiza potencjału demograficznego w kontekście planów rekrutacyjnych. 
 

 
• Polskie szkolnictwo wyższe boryka się z istotnymi trudnościami demograficznymi pod 

względem liczby ludzi młodych studiujących na uczelniach wyższych. Wynika to ze 
zmniejszenia wskaźnika urodzeń w kraju w ciągu ostatnich 30 lat (por. Załącznik I.10.1-
A). 

 
• Istnieje duża szansa, że wspólna instytucja byłaby bardziej atrakcyjną dla młodych 

ludzi, którzy są coraz bardziej zainteresowani interdyscyplinarnymi programami 
studiów i ścieżkami kariery oraz tematyką zrównoważonego rozwoju.  

 
• W obliczu spadku liczby kandydatów i rosnącej konkurencji, w ocenie Wykonawcy, 

połączenie uczelni jest realną drogą zarówno dla PB, jak i UwB do pozostania 
konkurencyjnymi i uzyskania istotnej roli wśród wiodących uczelni kraju. 

 
• W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja planów rekrutacyjnych pomiędzy obiema 

instytucjami nie powinna stanowić istotnej bariery dla większej integracji obu 
instytucji. Co więcej, aspekt ten jest jedną z najbardziej obiecujących szans. W 
szczególności w rozumieniu strategii przetrwania związanych z większą integracją obu 
instytucji. 

 
• Stan populacji, czyli liczba osób zamieszkujących dane terytorium w określonym 

momencie, jest bezpośrednim efektem dynamiki, która kształtuje również podstawowe 
struktury ludności (m.in. według płci, wieku, miejsca mieszkania). Dynamika kształtuje 
się pod wpływem trzech procesów demograficznych: rozrodczości, umieralności i 
mobilności przestrzennej (głównie migracji), miarami bezwzględnymi zaś, które ją 
wyrażają, są: przyrost naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty. W przypadku 
prognoz demograficznych konieczne jest w związku z tym wyznaczanie w ich 
perspektywie czasowej współczynnika dzietności i średniego wieku rodzenia dziecka, 
określenie przyszłego poziomu umieralności (w tym niemowląt) i przeciętnego 
oczekiwanego trwania życia oraz wyznaczenie poziomu migracji wewnętrznych i 
zewnętrznych na pobyt stały. Największy ubytek ludności, o ponad 4,5 mln, 
przewidziano w prognozie GUS, najmniejszy — Eurostatu: nieco ponad 3,6 mln. 
Pomimo utraty liczby ludności Eurostat przewiduje, iż Polska utrzyma 6. lokatę wśród 
31 krajów objętych prognozą, jeżeli chodzi o liczbę ludności ogółem. Prognoza ONZ 
zakłada do 2050 roku stały poziom salda migracji zagranicznych na poziomie −38 tys., 
ale przestanie on być ważący dla ubytku ludności po roku 2020, kiedy to zasadniczy 
wpływ przypadnie ujemnemu przyrostowi naturalnemu. W prognozie Eurostatu 
zakłada się, iż od 2040 roku Polska odnotuje dodatnie saldo migracji zagranicznych na 
poziomie 25—30 tys. rocznie. Tak, jak w przypadku poprzedniej prognozy, zasadniczy 
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wpływ na obniżenie liczby populacji będzie miał ujemny przyrost naturalny (od nieco 
ponad −3,6 tys. rocznie w latach 2013/2014 do −175 649 tys. w roku 2050). Prognoza 
GUS także zakłada istotne pogłębienie zjawiska ujemnego przyrostu naturalnego, 
zwłaszcza od lat trzydziestych XXI wieku, z założeniem zmniejszania się ujemnego 
salda migracji zagranicznych, włącznie z jego wyzerowaniem około roku 2040. Biorąc 
pod uwagę analizowane scenariusze, można sformułować wniosek dotyczący nie tylko 
wyraźnego zmniejszenia się liczby ludności ogółem, ale także istotnego wpływu, jaki 
będzie miał w tym zakresie przyrost naturalny, a szczególnie w jego ramach spadek 
liczby urodzeń żywych. 

 
• Symulacje przewidują systematyczny spadek liczby urodzeń (od 315 tyś. w 2020 r. oraz 

233 w 2030 r.), gdyż w wiek największej rozrodczości wejdą mało liczebne roczniki 
kobiet urodzonych na przełomie stuleci. W całym okresie prognostycznym, w wyniku 
małej liczby urodzeń i przy pewnym wzroście liczby zgonów, przyrost naturalny będzie 
ujemny, a po roku 2020 zjawisko to będzie się jeszcze pogłębiać (patrz rysunek 
I.10.1.1). 

 
• Z raportu GUS “Prognoza gmin na lata 2017-2030" wynika, że wśród gmin o 

najwyższym przewidywanym spadku ludności dominują gminy położone w 
województwach podlaskim i lubelskim. Warto zwrócić uwagę, że aż dziewięć spośród 
dziesięciu gmin o najwyższym prognozowanym spadku ludności do 2030 r. znajduje się 
w tych dwóch województwach.11 Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że 
odsetek gmin dotkniętych spadkiem ludności powyżej 10% wynosi aż 43,2% i jest on 
najwyższy w Polsce.  

 
  

 
 
11https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-

2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html# 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
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Tabela I.10.1.1.  Wybrane elementy stanu i dynamiki populacji Polski do roku 205012 

 

 
 
12 Zasępa B.: Prognozy demograficzne dla Polski do roku 2050 – analiza wybranych aspektów procesu starzenia 

się populacji. Studia Politicae Universitetis Silesiensis. 2015 T.14 
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Rysunek I.10.1.1. Dynamika urodzeń i zgonów w perspektywie lat 1985-203013 

 
 
Sekcja I.10.2 
Analiza przyszłego zapotrzebowania na kompetencje absolwentów 
 
● W przyszłości coraz ważniejsze będzie pozostawanie osobą interdyscyplinarną i 

multidyscyplinarną na przestrzeni całej swojej kariery zawodowej. Wymaga to 
szerokiej oferty edukacyjnej w różnych dyscyplinach STEM, która jest możliwa do 
zrealizowania tylko w instytucji połączonej. 

 
● Pandemia Covid-19 spowodowała gwałtowny rozwój zdalnej pracy na poziomie od 

przedszkola po ogromne organizacje w tym wielkie korporacje, uniwersytety i 
instytucje naukowo-badawcze. Ten trend jest najprawdopodobniej nieodwracalny, 
stąd też konieczną będzie zmiana obecnego nacisku kładzionego przede wszystkim na 
wiedzę merytoryczną na połączenie wiedzy merytorycznej z umiejętnościami sprawnej 
współpracy w zespołach rozproszonych. Potrzebne kompetencje najlepiej będą 
rozwijane na prawdziwie multidyscyplinarnych uczelniach.  

  

 
 
13 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-

2050-opracowana-2014-r-,1,5.html 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
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Sekcja I.11 – Analiza 
 
Sekcja I.11.1 
Analiza potrzeb przyszłych kandydatów. 
 

 
● Istnieje potrzeba przygotowania się do stale rozwijającego się i dynamicznego rynku 

zatrudnienia. 
 
● Powstanie potrzeba nauki przez całe życie. Zdolność instytucji do nauczania sposobu 

myślenia będzie równie ważna jak jej umiejętność nauczania zdolności 
przedmiotowych. Zwiększona multidyscyplinarna oferta połączonych uczelni będzie 
mogła szerzej odpowiadać na to zapotrzebowanie. 

 
● Absolwenci odczuwać będą potrzebę wsparcia w ich karierach na długo po ukończeniu 

formalnego nauczania akademickiego.  
 
● Teraz i w przyszłości będzie jeszcze większa potrzeba myślenia integracyjnego, w 

ramach którego absolwenci będą mogli połączyć swoje własne głębokie szkolenia 
merytoryczne ze szkoleniami swoich przyszłych współpracowników i kolegów. 

 
● W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja potrzeb przyszłych kandydatów nie 

powinna stanowić znaczącej bariery dla lepszej integracji obu instytucji. Co więcej, 
aspekt ten jest jedną z najbardziej obiecujących szans i instytucjonalnych strategii 
przetrwania związanych z większą integracją obu instytucji. 

 
 
Sekcja I.11.2 
Analiza konkurencji. 
 
• Przeprowadzono rzetelną i kompleksową analizę konkurencji (SWOT) w ramach części 

C i części E „Strategii promocji Politechniki Białostockiej – Rekrutacja wakacyjna 2016” 
(por. Załącznik I.11.2-A i Załącznik I.11.2-B odpowiednio). Kompletną „Strategię 
promocji Politechniki Białostockiej – Rekrutacja wakacyjna 2016” można znaleźć w 
Załączniku I.11.2-C. 

 
• Głównym wnioskiem z analizy konkurencji przeprowadzonej w ramach „Strategii 

promocji Politechniki Białostockiej – Rekrutacja wakacyjna 2016” było to, że „instytucja 
działa w niekorzystnym środowisku zewnętrznym, ale ma zespół zdolny do reagowania 
na zewnętrzne zagrożenia w oparciu o mocne strony organizacji. W ten sposób 
instytucja zdecydowanie może reagować na zagrożenia zewnętrzne. W istniejącym 
środowisku instytucja nie jest w stanie intensywnie się rozwijać, ponieważ mocne 
strony zespołu nie odpowiadają możliwościom zapewnianym przez środowisko, ale 
nadal jest w stanie skutecznie pokonać zagrożenia w oczekiwaniu na poprawę 



   
 

292 
 

 

warunków zewnętrznych”. Pod wieloma względami dotyczy to zarówno Politechniki 
Białostockiej, jak i Uniwersytetu w Białymstoku – obu instytucji razem i każdej z 
osobna.  

 
• W obliczu rosnącej konkurencji, w ocenie Wykonawcy, wspólna instytucja jest jedyną 

drogą, zarówno dla PB jak i UwB, aby pozostać konkurencyjnymi i przetrwać na rynku 
usług edukacyjnych. 

 
• W dzisiejszym dynamicznym środowisku akademickim w Polsce, Politechnika 

Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku nie są konkurencyjne w stosunku do polskich 
uczelni najwyższego szczebla. 

 
• Inne instytucje w Polsce (np. Politechnika Warszawska) aktywnie reklamują się i 

pozycjonują jako instytucje krajowe najwyższego szczebla i konkurencyjne na obszarze 
Unii Europejskiej. 

 
• Najlepsi studenci w regionie udają się na inne uczelnie najwyższego szczebla w innych 

regionach Polski lub na arenie międzynarodowej. 
 
• W oparciu o powyższe punkty, kwestia konkurencyjności nie powinna stanowić 

istotnej bariery dla integracji obu instytucji. Co więcej, aspekt ten jest jedną z 
najbardziej obiecujących możliwości związanych z większą integracją obu instytucji. 

 
Sekcja I.11.3 
Analiza zainteresowanych stron i klienta. 
 
● W ramach „Strategii promocji Politechniki Białostockiej – Część III” zidentyfikowano 

ekosystem interesariuszy. Obrazuje to rysunek I.11.3.1. Kompletną „Strategię promocji 
Politechniki Białostockiej – Część III” można znaleźć w Załączniku I.11.3-A. 
 

 
Rys. I.11.3.1. Ekosystem interesariuszy Politechniki 

 
 
● Aby wesprzeć pomyślną integrację, potrzebna będzie jasna strategia co do misji, wizji i 

komunikacji. 
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● Przemysł regionalny wykazuje chęć wspierania innowacyjnych i dynamicznych 

programów oferowanych przez lokalną uczelnię (np. program Odkrywcy Diamentów 
PB) 

 
● Absolwenci Uniwersytetu wydają się być neutralni wobec potencjalnej integracji. 

Natomiast ze względu na dłuższą historię Politechniki, może istnieć pewien sprzeciw 
ze strony zainteresowanych absolwentów, w szczególności tych, którzy są najbardziej 
przywiązani do tradycji PB.  

 
● Obecnie na Politechnice w Białymstoku sformułowano cel, aby „utrzymać trwałe więzi 

z absolwentami” (Punkt VII Załącznika do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki 
Białostockiej) (por. Załącznik I.11.3-A). 

 
● Biorąc pod uwagę, że większość studentów i zainteresowanych absolwentów nie jest 

obecnie świadoma potencjalnej wspólnej organizacji, nie jest jasne, jakie mogą być ich 
opinie. W związku z tym potrzebna jest szeroka i skuteczna komunikacja w celu 
zapewnienia, by grupy te nie postrzegały się jako wykluczonych z procesu i 
potencjalnie nie sprzeciwiły się integracji z powodu dezinformacji lub braku informacji. 

 
● Otaczająca społeczność jest świadoma potencjalnej integracji tych dwóch instytucji. 

Należy podjąć aktywne działania w celu zarządzania komunikacją i zasięgiem w celu 
zdobycia wsparcia. 

 
● W oparciu o powyższe punkty, analiza zainteresowanych stron i klientów nie powinna 

stanowić istotnej bariery dla większej integracji obu instytucji. Jednakże aspekt ten 
stanowi jeden z najważniejszych elementów realizacji całej możliwości integracji 
pomiędzy obiema instytucjami i może stać się piętą achillesową całego przedsięwzięcia. 

 
Uniwersytet w Białymstoku 
 
• Uniwersytet w Białymstoku poinformował Wykonawcę, że Uniwersyteckie Centrum 

Rekrutacji co roku przeprowadza podsumowanie rekrutacji oraz analizę popularności 
poszczególnych kierunków, wybieranych przez kandydatów i dane te są następnie 
wykorzystywane do ustalenia liczby miejsc podczas kolejnej rekrutacji.  

 
Politechnika Białostocka 
 
• Politechnika Białostocka przedstawiła Wykonawcy trzyczęściowy dokument 

zatytułowany „Strategia promocji Politechniki Białostockiej”, którego autorem jest pan 
Łukasz Seweryński. Dokument ten powstał w celu stworzenia Strategii Promocji marki 
Politechnika Białostocka w okresie wrzesień 2016 r. – styczeń 2018 r., obejmującym 
rok akademicki 2016/2017 i 2017/2018. Celem tego opracowania było nadanie 
kierunku kształtowania działań marketingowych Politechniki Białostockiej na coraz 
trudniejszym rynku usług edukacyjnych w Polsce. 
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Opinia Wykonawcy 
 
• Rynek usług edukacyjnych w Polsce stanął przed dwoma problemami. Pierwszym z 

nich jest ograniczenie popytu. W 1980 roku urodziło się w Polsce 695 800 dzieci, w 
1990 roku 547 700 dzieci, a w 2000 roku już tylko 378 300 dzieci. Dane statystyczne 
na temat liczby urodzeń żywych w wybranych latach w Polsce zamieszczono w tabeli 
poniżej.  

 
Tabela I.11.3.1.  Urodzenia żywe w Polsce w wybranych latach w okresie  

1955 – 2017 [w tys.] 

Rok 1955 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Urodzenia żywe ogółem 793,8 695,8 547,7 378,3 364,4 413,3 369,3 382,3 402,0 
Współczynnik urodzeń 

żywych  
na 1 000 mieszkańców 

29,1 19,5 14,3 9,9 9,6 10,7 9,6 9,9 10,5 

 Źródło: GUS 
 

 

• Powyższe dane przekładają się wprost na liczbę maturzystów, będących jednocześnie 
głównymi zainteresowanymi ofertą edukacyjną uczelni. Okazać się bowiem może 
niebawem, że na pierwszych latach studiów w uczelniach publicznych będzie więcej 
wolnych miejsc niż liczba młodzieży chętna do studiowania.  
 

• Drugim znaczącym problemem przed jakim staje cały rynek edukacyjny w Polsce, zarówno 
publiczny jak i prywatny, jest stale wysoki poziom podaży. W 2001 roku odnotowano 310 
zarejestrowanych podmiotów o charakterze uczelni wyższej. W 2015 ich liczba wynosiła 
434. Szacuje się, że do 2025 roku przetrwa tylko co siódma prywatna uczelnia wyższa, 
jednak nawet wtedy ogólna liczba miejsc na studiach przewyższy znacznie liczbę 
kandydatów. Niewykluczone, że niebawem wystarczy tylko chęć studiowania, żeby 
otrzymać indeks na wielu kierunkach w Polsce. 
 

• Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują trzy uczelnie publiczne o statusie 
publicznych uczelni akademickich. Są to: 
 

o Uniwersytet w Białymstoku, 
o Politechnika Białostocka, 
o Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

• Ponadto, na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 14 uczelni niepublicznych, 
z czego 8 działa na terenie miasta Białystok.  
 

• Według rankingu wszystkich polskich uczelni akademickich w 2019 roku, 
sporządzonego przez miesięcznik „Perspektywy” (źródło: portal 
www.perspektywy.pl ), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajmuje 23. pozycję, 
Uniwersytet w Białymstoku zajmuje 39. pozycję, zaś Politechnika Białostocka zajmuje 
46. pozycję.  

 

http://www.perspektywy.pl/


   
 

295 
 

 

 

• Według tego samego źródła, Uniwersytet w Białymstoku uplasował się w 2019 roku na 
12. pozycji w rankingu 22 uniwersytetów polskich, zaś Politechnika Białostocka na 13. 
pozycji w rankingu 22 polskich uczelni technicznych.  

 
• Wymienione powyżej wyzwania zewnętrzne i plany wewnętrzne obu uczelni 

wymagają podjęcia stosownych kroków w szczególności dążących do podniesienia ich 
pozycji zarówno w cytowanym rankingu, jak również – a może przed wszystkim – 
zintensyfikowania szerokiego spektrum działań mających na celu pozyskiwanie 
odpowiedniej do swoich możliwości i aspiracji liczby nowych studentów w obliczu 
zbliżającego się niżu demograficznego młodzieży w przedziale wiekowym 16 ÷ 24 rok 
życia i jednoczesnej wysokiej konkurencji ze strony innych ośrodków uniwersyteckich 
oraz uczelni niepublicznych.  

 
• Rozważana opcja połączenia obydwu uczelni stanowi zatem krok w dobrym kierunku.  
 
 
 
Sekcja I.12 – Analiza kosztów 
 
Wniosek: Przeprowadzenie analizy kosztów konsolidacji i źródeł ich finansowania w 
oparciu o przekazane dane źródłowe z obydwu Uczelni oraz stopień zaawansowania 
projektu połączenia jest niemożliwe. 
 
Sekcja I.12.1 
Analiza kosztów konsolidacji i źródeł ich finansowania. 
 
● Odpowiednio przygotowany plan integracji może znacznie zmniejszyć i właściwie 

kontrolować ogólne koszty konsolidacji. 
 
● Pojawienie się nowych możliwości finansowania badań naukowych, a następnie 

długoterminowej oszczędności kosztów w wyniku konsolidacji instytucjonalnej jest 
okazją do wypracowania kompromisu między oszczędnościami kosztów i wzrostem 
przychodów w perspektywie czasu. 

 
● W przypadku wielu obiektów, w szczególności pomieszczeń dydaktycznych, istnieją 

dowody niskiego poziomu ich wykorzystania. Integracja obu instytucji mogłaby 
prowadzić do oszczędności kosztów dzięki zwiększonemu wykorzystaniu aktywów 
nieruchomości. Rysunek I.12.1.1 pokazuje tygodniowy harmonogram zajęć dla jednej 
przestrzeni edukacyjnej na nowym kampusie uniwersyteckim. 
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Rys. I.12.1.1. Tygodniowy plan zajęć dla jednej przestrzeni edukacyjnej na nowym kampusie 
uniwersyteckim. 

 
● Wysiłek włożony w proces integracji oraz wartość dodana oferowana Rzeczpospolitej 

Polskiej przez wspólną instytucję w odniesieniu do wyników potencjalnych badań 
sprawiają, że działanie to istotne jest ważny z perspektywy finansowania ze środków 
strategicznych rządu. 

 
● Powyższe punkty wskazują, iż koszty konsolidacji i długoterminowy jej efekt nie 

powinny być barierą na drodze jej finansowania zarówno ze środków krajowych jak i 
UE. Bardziej szczegółowa analiza kosztów integracji została przedstawiona w Sekcji 
III.1.4 i III.1.5. 

 
Sekcja I.12.2 
Ocena poziomu kanibalizacji (pokrywania się) kierunków studiów obu uczelni po 
połączeniu. 
 
• W konkurencyjnych ofertach edukacyjnych obu uczelni niewiele się pokrywa. W 

związku z tym prawdopodobieństwo kanibalizacji jest postrzegane jako niskie. Jest to 
bardzo pozytywny aspekt potencjalnego połączenia. 

 
• Połączenie lub integracja obu Uczelni umożliwi ekspertom z danych dziedzin nauczanie 

swoich przedmiotów dla studentów obu Uczelni. 
 
• Istnieje duża szansa na stworzenie nowej, ukierunkowanej na badania i edukację oferty 

skoncentrowanej na związku pomiędzy środowiskiem naturalnym a inżynierią, nauką 
i technologiami informatycznymi.  

 
• Zarówno Politechnika Białostocka, jak i Uniwersytet w Białymstoku wskazały, że 

rzadko zdarza się, aby obie instytucje rywalizowały ze sobą o zatrudnienie tego samego 
potencjalnego naukowca. Wynika to z faktu, że w poszczególnych dyscyplinach istnieje 
niewiele przypadków pokrywania się kompetencji. W związku z tym kandydaci 
zazwyczaj składają wnioski do jednej albo drugiej z tych dwóch instytucji. Jedynym 
wyjątkiem jest Wydział Informatyki. Jednak nawet w tym przypadku istnieje znaczne 
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zróżnicowanie. Politechniczny Wydział Informatyki to "informatyka twarda" (bardziej 
zbliżona do inżynierii programistycznej), a Uniwersytecki Wydział Informatyki to 
"informatyka miękka, bardziej akademicka w swoim charakterze" (bardziej zbliżona do 
informatyki ogólnej). 

 
• Z powyższych punktów wynika, że ponieważ potencjał pokrywania się jest bardzo niski 

nie powinien stanowić on istotnej bariery dla większej integracji obu instytucji. Przy 
dobrym zarządzaniu ten potencjał odrębności jest jedną z najbardziej obiecujących 
możliwości związanych z większą integracją obu instytucji. 
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Rozdział II - Identyfikacja celów w perspektywie 
długookresowej (określenie wizji nowej jednostki) 

      

• Analiza potencjału obu rozpatrywanych Uczelni została przeprowadzona w oparciu o 
przedstawione materiały i zestawienia oraz o dostępne dane. Należy zauważyć, iż pod 
względem struktury zatrudnienia oraz liczby osób zatrudnionych w obu jednostkach są 
to uczelnie dość podobne. Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią na 
terenie Polski północno-wschodniej zaś Politechnika Białostocka jest największą 
uczelnią techniczną w tym samym obszarze. Głównym zaś kryterium oceny potencjału 
uczelni będzie kategoryzacja poszczególnych wydziałów oraz ranking wydziałów. 
 

• Każda uczelnia, zarówno akademicka jak i zawodowa podlega ewaluacji, a co za tym 
idzie, parametryzacji działalności naukowej. (art. 265 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce [„ustawa SWN”]. Wobec tego, zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym, każda uczelnia akademicka istniejąca w czasie 
ewaluacji posiada kategorię naukową w każdej swojej dyscyplinie.  
 

• Podstawowymi kryteriami ewaluacji w obowiązującym stanie prawnym są: 
 
o poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności; 
o efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych; 
o wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

(art. 267 ustawy SWN). 
 

• Szczegółowe zasady przeprowadzania ewaluacji określa Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej. 
 

• W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 
roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („ustawa SWN”). Tym samym, przestała 
obowiązywać ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym („ustawa 2005”) oraz ustawa z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki („ustawa ZFN”). Przepisy 
intertemporalne nowej ustawy uregulowane zostały w odrębnej ustawie z dnia 3 lipca 
2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(„ustawa wprowadzająca 2018”). 
 

• Zgodnie z art. 323 ust. 7 ustawy wprowadzającej 2018, decyzje w sprawie przyznania 
kategorii naukowych wydane na podstawie przepisów uchylanej ustawy ZFN 
zachowują moc do dnia, w którym upłynie termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia 

Sekcja II.1 - Analiza potencjału połączonych uczelni w odniesieniu do sytuacji 
gospodarczej kraju i regionu 
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decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości 
działalności naukowej, stała się ostateczna. Minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki ogłosi komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu 
kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna. 

 
• Wobec powyższego, do dziś zachowują moc obowiązującą ostatnio wydane decyzje o 

przyznaniu kategorii naukowej. Decyzje w sprawie przyznania nowych kategorii 
naukowych Minister musi wydać najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 roku (art. 269 ust. 3 
ustawy SWN). Wszelkie postępowania odwoławcze od decyzji w sprawie przyznania 
kategorii naukowej toczą się na poprzednio obowiązujących przepisach (art. 322 ust. 6 
ustawy wprowadzającej 2018.  

 
• Wspomniana „pierwsza ewaluacja” to nie pierwsza ewaluacja danej uczelni w ogóle, ale 

pierwsza ewaluacja przeprowadzona na podstawie nowych przepisów. Zgodnie z 
pierwotnym brzmieniem art. 324 ust. 1 ustawy wprowadzającej 2018, pierwsza 
ewaluacja jakości działalności naukowej miała objąć lata 2017-2020 i rozpocząć się w 
dniu 1 stycznia 2021 roku.  

 
• W dniu 18 kwietnia 2020 roku, weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, zgodnie z art. 60 pkt 13 ww. ustawy pierwsza ewaluacja jakości 
działalności naukowej obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2022 
roku. 

 
• Ostatnia ewaluacja miała miejsce w 2017 roku, gdy obowiązywały jeszcze przepisy 

ustawy 2005 oraz ustawy ZFN. Na podstawie wyników powyższej ewaluacji na 
posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 roku zostały podjęte przez Komitet 
Ewaluacji Jednostek Naukowych i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych 
kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych (z podziałem na 
podstawowe jednostki organizacyjne, tj. poszczególne wydziały uczelni por. art. 42 ust. 
7 ustawy ZFN). Następnie zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy ZFN Przewodniczący KEJN 
wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym 
proponowanych kategorii naukowych (por. Komunikat KEJN z 2017 roku).  

 
• Na podstawie przepisów obowiązujących obecnie, procedura jest nieznaczenie inna. 

Zniesiono Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych i powołano Komisję Ewaluacji 
Nauki (por. art. 322 i 323 ustawy SWN). Na podstawie wyników przeprowadzonego 
procesu ewaluacji Komisja Ewaluacji Nauki podejmuje uchwałę w sprawie 
proponowanych podmiotom kategorii naukowych lub artystycznych w poszczególnych 
dyscyplinach. Minister biorąc pod uwagę uchwałę Komisji przyznaje ewaluowanemu 
podmiotowi na okres czterech lat kategorię naukową A+, A, B+, B albo C, w 
poszczególnych dyscyplinach (nie poszczególnym wydziałom) poddawanych 
ewaluacji. Kategoria A+ jest w tym zestawieniu kategorią najwyższą, a kategoria C – 
najniższą. 
 



   
 

300 
 

• Każda jednostka naukowa otrzymała decyzję administracyjna przyznającą jej kategorię 
naukową i mogła zapoznać się ze szczegółowymi wynikami oceny jej działalności, 
udokumentowanymi w systemie teleinformatycznym, w którym zostały udostępnione 
wszystkie zdarzenia, decyzje i informacje, które miały wpływ na wynik oceny. Hasła 
umożliwiające dostęp do systemu wraz z adresem oraz informacjami niezbędnymi do 
przeprowadzenia logowania zostały dostarczone jednostkom naukowym wraz 
decyzjami. 

 
• Jednostki naukowe oceniane były w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych 

przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk wymienionych w art. 39 
ustawy ZFN oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Ocenę 
przeprowadzały zespoły ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład 
których wchodzili eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i 
dziedzin nauki. 

● Zespoły ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za 
osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów: 

1. osiągnięcia naukowe i twórcze; 
2. potencjał naukowy; 
3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej; 
4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. 

● W celu ustalenia kategorii naukowych, jakie mogą być przyznane poszczególnym 
jednostkom naukowym, do każdej GWO wprowadzane były dwie jednostki 
referencyjne: jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A oraz jednostka 
referencyjna dla kategorii naukowej B. Są to modelowe (nierzeczywiste) jednostki, 
zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech ww. kryteriów. 
 

● Minister w drodze decyzji przyznawał jednostkom naukowym następujące kategorie 
naukowe: 

o A+ - poziom wiodący; 
o A - poziom bardzo dobry; 
o B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, 

badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; 
o C - poziom niezadowalający14. 

Uniwersytet w Białymstoku 

• Jak już wspomniano, Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w północno-
wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i 

 
 

14www.bip.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych/zasady-kompleksowej-oceny-
jednostek-naukowych-i-przyznawania-im-kategorii-naukowych.html, dostęp 29 luty 2020 r. 

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych/zasady-kompleksowej-oceny-jednostek-naukowych-i-przyznawania-im-kategorii-naukowych.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych/zasady-kompleksowej-oceny-jednostek-naukowych-i-przyznawania-im-kategorii-naukowych.html
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oferowanych kierunków oraz form nauczania. Dla łatwości czytania poszczególnych 
sekcji Raportu, częściowo poniżej przedstawiane dane znajdują się również w innych 
sekcjach Raportu. Uczelnia zatrudnia obecnie 1333 osoby, w tym 795 nauczycieli 
akademickich, którzy pracują w 9 wydziałach, 5 instytutach oraz filii w Wilnie. 

 
• Uniwersytet powstał w 1997 roku na bazie przekształcenia Filii Uniwersytetu 

Warszawskiego, która powstała w 1968 roku. 
 
• Uniwersytet kształci na studiach humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i 

przyrodniczych ponad 9 tysięcy studentów, także na studiach III stopnia i 
podyplomowych.  

 
• W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie: 

o Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych; 
o Szkołę Doktorską Nauk Społecznych; 
o Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. 

• Uniwersytet w Białymstoku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 
następujących dyscyplinach naukowych: 
 
o ekonomia i finanse, 
o filozofia, 
o historia,  
o językoznawstwo, 
o literaturoznawstwo, 
o nauki biologiczne, 
o nauki chemiczne, 
o nauki fizyczne,  
o nauki prawne,  
o nauki socjologiczne, 
o pedagogika. 

 
• W poniżej wymienionych dyscyplinach UwB ma prawo do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego: 
  

o ekonomia i finanse, 
o historia, 
o nauki biologiczne, 
o nauki chemiczne, 
o nauki fizyczne,  
o nauki prawne 
o pedagogika. 
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• Nauczyciele akademiccy stanowią 60% ogółu zatrudnionych. Pod względem ogólnej 
liczby zatrudnionych UwB należy do największych pracodawców w regionie. Plasuje się 
on w pierwszej piątce pracodawców województwa podlaskiego.  

 

Rys. II.1.1. Struktura zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku 

 

Rys. II.1.2. Struktura wykształcenia wśród kadry związanej bezpośrednio z dydaktyką i badaniami 

• W grupie nauczycieli akademickich i naukowców najwięcej jest osób ze stopniem 
naukowym doktora jest ich łącznie 397 co stanowi blisko 48% ogółu. Drugą grupą co 
do liczebności to osoby ze stopniem dr hab. Blisko 10% ogółu zatrudnionych to osoby 
z tytułem profesora. 
 

• Spośród 9 wydziałów na Uniwersytecie 4 posiadają kategorię A zaś pozostałe kategorię 
B. Żaden z wydziałów nie posiada kategorii A+ oraz żaden nie został zakwalifikowany 
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do kategorii C. Wymienione poniżej nazwy wydziałów Uniwersytetu nie odpowiadają 
obecnej strukturze Uczelni co jest związane z wprowadzoną w 2019 roku zmianą 
struktury. Dla przykładu Wydział Biologiczno-Chemiczny został podzielony na dwa 
oddzielne: Wydział Biologii i Wydział Chemii. Wydziały te nie posiadają kategoryzacji 
instytucjonalnej a jedynie korzystają do czasu przeprowadzenia nowej, z uzyskanej 
poprzednio dla wydziału wspólnego.  Szersze informacje na ten temat zawarto w Sekcji 
I.8.3. 

 
• Zgodnie z reformą Szkolnictwa Wyższego wprowadzoną Ustawą SWN pracownicy 

naukowi i badawczo-dydaktyczni deklarują swą główną dziedzinę działalności poprzez 
przynależność do przynajmniej jednej z ustawowo ustalonych dyscyplin naukowych, 
które w określonych spełnionych warunkach podlegają ewaluacji.  

 
• Na UwB pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni reprezentują następujące 

dyscypliny naukowe podlegające ewaluacji: 
 
o ekonomia i finanse, 
o filozofia, 
o historia, 
o informatyka, 
o językoznawstwo, 
o literaturoznawstwo, 
o matematyka, 
o nauki biologiczne, 
o nauki chemiczne, 
o nauki fizyczne, 
o nauki o zarządzaniu i jakości, 
o nauki o kulturze i religii, 
o nauki prawne, 
o nauki socjologiczne, 
o Pedagogika. 

 
• Ponadto część pracowników zadeklarowała następujące dyscypliny:  

 
o informatyka techniczna i telekomunikacja, 
o nauki o bezpieczeństwie 
o nauki o polityce i administracji, 
o nauki o sztuce, 
o psychologia, 
o sztuki muzyczne, 
o sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 

 
• Uniwersytet w Białymstoku oferuje kształcenie na 47 kierunkach w tym również w 

języku angielskim i rosyjskim, w ofercie są także studia podyplomowe i studia III 
stopnia. Według danych przedstawionych Wykonawcy oraz danych zamieszczonych na 
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oficjalnych stronach www Uniwersytetu wśród 5 najlepszych wydziałów Uniwersytetu, 
według rankingów z 2019 roku, znajduje się; 

 
1. Fizyka - 8. miejsce w skali kraju,  
2. Administracja - 10. miejsce w skali kraju, 
3. Prawo - 12. miejsce w skali kraju,  
4. Socjologia - 12. miejsce w skali kraju, 
5. Filozofia - 13. miejsce w skali kraju. 

 
• Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej są podzielone w stopniu ogólnym przede wszystkim 

na podstawie jej struktury wewnętrznej, tj. na zbiory Biblioteki Głównej (w tym Zbiory 
Specjalne, Kolekcję Humanistyczną oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej) oraz 
zbiory bibliotek specjalistycznych. 
 

• Szerzej zasoby biblioteczne zostały opisane w Rozdziale I raportu. 
 
• Naukowcy Uniwersytetu są zaangażowani w liczne fora naukowe i akademickie 

komitety sterujące. Interakcje te obejmują wydziały biologii, ekonomii i finansów, 
fizyki, matematyki, edukacji, prawa, informatyki, kulturoznawstwa i socjologii (por. 
Załącznik I.3.4-A). Formy współpracy są podzielone na współpracę naukową i 
badawczą. Udział w forach i komitetach akademickich, takich jak te, stanowi podstawę 
fundamentalnych odkryć, które są korzystne dla długoterminowej sytuacji kraju i 
regionu. 
 

• Poszczególne wydziały Uniwersytetu współpracują z krajowymi i międzynarodowymi 
organizacjami przy projektach, które rozwijają zarówno potencjał badawczy, jak i 
możliwości edukacyjne Uniwersytetu jako całości. Działania te są indywidualnie 
opisane dla wydziałów biologii, ekonomii i finansów, fizyki, matematyki, edukacji, 
prawa, informatyki, kulturoznawstwa i socjologii (patrz Załącznik I.3.4-B). Formy 
współpracy są podzielone na współpracę naukową i badawczą. Udział w forach i 
komitetach akademickich, takich jak te, stanowi podstawę fundamentalnych odkryć, 
które są korzystne dla długoterminowej sytuacji kraju i regionu. 

 
• Uniwersytet jest zaangażowany w wiele ważnych programów społeczno-

ekonomicznych i wysoce wpływowych programów pomocowych, które przynoszą 
korzyści studentom i pracownikom uniwersytetu, a także otaczającej społeczności. 
Programy te mogą stanowić silną podstawę do utworzenia wysoce wpływowej i 
odnoszącej sukcesy skonsolidowanej instytucji.  

 
o „Program Santander Universidades” wspierający rozwój studentów i 

pracowników za pomocą stypendiów, które są przeznaczone przede wszystkim 
na pokrycie kosztów związanych z rozwojem nauki i badań oraz z wymianą 
międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub 
poprzez wymianę studencką. Kontynuacja tego programu i rozszerzenie go na 
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większą liczbę studentów poprzez wykorzystanie zasobów połączonych uczelni 
ma ogromny potencjał wpływu na poprawę sytuacji gospodarczej regionu i kraju. 

 
o Corocznie przyznawana najlepszym studentom „Nagroda Santander 

Universidades", jej kontynuacja i rozszerzenie na większą liczbę studentów 
poprzez scalone zasoby połączonych uczelni, ma wielki potencjał wpływu na 
poprawę sytuacji gospodarczej regionu i kraju. 

 
o Kontynuacja Programu „Akademia Liderów Podlaskich" oraz rozszerzenie na 

większą liczbę studentów poprzez wykorzystanie zasobów połączonych uczelni 
ma ogromny potencjał wpływu na poprawę sytuacji gospodarczej regionu i kraju. 

 
Politechnika Białostocka 
 

• Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej 
Polski. PB powstała w 1949 roku. Na Uczelni jest zatrudnionych 1392 osoby z czego 
640 to nauczyciele akademiccy. Politechnika oferuje kształcenie na 6 wydziałach. 
    

• Główny kampus Politechniki Białostockiej znajduje się przy ul. Wiejskiej. Tu 
zlokalizowane są Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, 
Informatyki oraz Mechaniczny, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta 
oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Przy ul. Oskara Sosnowskiego swą siedzibę 
ma Wydział Architektury. W znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie 
znajduje się kampus Wydziału Inżynierii Zarządzania. Poza aglomeracją białostocką, w 
położonej w sercu Puszczy Białowieskiej Hajnówce, uczelnia prowadzi Centrum 
Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk 
Leśnych. 
      

• Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 
8 dyscyplinach naukowych: 

o architektura i urbanistyka, 
o automatyka, elektronika i elektrotechnika, 
o inżynieria biomedyczna, 
o inżynieria lądowa i transport, 
o inżynieria mechaniczna, 
o informatyka techniczna i telekomunikacja, 
o inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 
o nauki o zarządzaniu i jakości. 

• Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego dotyczą 5 dyscyplin: 

o automatyka, elektronika i elektrotechnika, 
o inżynieria lądowa i transport, 
o inżynieria mechaniczna, 
o informatyka techniczna i telekomunikacja, 
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o inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 

 

Rys. II.1.3. Struktura wykształcenia wśród kadry Politechniki związanej bezpośrednio z dydaktyką i 
badaniami 

• Ogółem na Uczelni jest zatrudnionych 1392 osoby. Kadra naukowa i badawczo-
dydaktyczna stanowi 46% ogółu zatrudnionych. Na koniec 2019 roku, według danych 
przekazanych w uwagach do raportu, status naukowca i/lub dydaktyka miało 640 
nauczycieli akademickich. Wśród kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej blisko 56% 
stanowią osoby ze stopniem doktora. Drugą grupą pod względem liczebności to osoby 
ze stopniem naukowym dr hab.  

  

Rys. II.1.4. Struktura zatrudnienia na Politechnice Białostockiej 
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• Spośród 6 wydziałów Politechniki 2 posiadają kategorię A, zaś pozostałe kategorię B. 
Żaden z wydziałów nie posiada kategorii A+. Szersze informacje na ten temat zawarto 
w Sekcji I.8.3. 

• Ponadto Wydział Zamiejscowy Leśny posiada kategorię B. Zamiejscowy Wydział Leśny 
w Hajnówce (od 1 października 2019 włączony w struktury Wydziału Budownictwa).  

 
• Zgodnie z reformą Szkolnictwa Wyższego umocowaną Ustawą SWN pracownicy 

naukowi i badawczo-dydaktyczni deklarują swą główną dziedzinę działalności poprzez 
przynależność do przynajmniej jednej z ustawowo ustalonych dyscyplin naukowych 
które w określonych spełnionych warunkach podlegają ewaluacji. 

 
• Pracownicy PB zadeklarowali działalność w następujących dyscyplinach: 
 

o Zgodnie z reformą Szkolnictwa Wyższego umocowaną Ustawą SWN pracownicy 
naukowi i badawczo-dydaktyczni deklarują swą główną dziedzinę działalności 
poprzez przynależność do przynajmniej jednej z ustawowo ustalonych dyscyplin 
naukowych które w określonych spełnionych warunkach podlegają ewaluacji. 
 

• Pracownicy Politechniki reprezentują następujące dyscypliny naukowe: 
 

▪ dyscypliny ewaluowane: 
 

o architektura i urbanistyka, 
o automatyka, elektronika i elektrotechnika, 
o informatyka techniczna i telekomunikacja, 
o inżynieria biomedyczna, 
o inżynieria lądowa i transport, 
o inżynieria mechaniczna, 
o inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka, 
o nauki leśne, 
o nauki o zarządzaniu i jakości, 
o nauki o ziemi i środowisku, 
o sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 

 
▪ dyscypliny nieewaluowane: 

 
o ekonomia i finanse, 
o psychologia, 
o geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 
o nauki o polityce i administracji, 
o historia, 
o nauki prawne, 
o nauki teologiczne, 
o nauki socjologiczne, 
o matematyka, 
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o nauki o zdrowiu, 
o inżynieria materiałowa, 
o pedagogika, 
o nauki biologiczne. 

 
• Politechnika oferuje kształcenie na 34 kierunkach w tym również na studiach 

podyplomowych. Według danych przedstawionych Wykonawcy wśród 5 najlepszych 
kierunków kształcenia Politechniki, według rankingów z 2019 roku, znajduje się; 

 
o Logistyka - 6. miejsce w skali kraju,  
o Architektura Krajobrazu - 9. miejsce w skali kraju 
o Budownictwo - 9. miejsce w skali kraju  
o Elektrotechnika - 12. miejsce w skali kraju 
o Inżynieria Biomedyczna - 12. miejsce w skali kraju 

• Tematyka księgozbioru jest ściśle związana z potrzebami wydziałów i kierunkami 
studiów prowadzonymi w Politechnice Białostockiej. Wśród zgromadzonych 
materiałów bibliotecznych ważne miejsce zajmują wydawnictwa z zakresu 
odpowiadającego kierunkom studiów na PB: mechaniki, budowy, eksploatacji i 
technologii maszyn, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki, 
elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki, budownictwa, inżynierii i 
ochrony środowiska, zarządzania i marketingu, architektury, nauk matematyczno-
przyrodniczych. 
 

• Szerzej zasoby biblioteki zostały omówione w Rozdziale I raportu.  
 
• Poszczególne wydziały Politechniki współpracują z krajowymi i międzynarodowymi 

organizacjami przy projektach, które rozwijają zarówno potencjał badawczy, jak i 
możliwości edukacyjne całej Politechniki. Działania te są indywidualnie opisane dla 
wydziałów architektury, budownictwa i nauk o środowisku, elektrycznego, 
informatyki, inżynierii zarządzania i mechanicznego (por. Załącznik I.3.4-C). Formy 
współpracy są podzielone na współpracę naukową i badawczą. Udział w forach i 
komitetach akademickich, takich jak te, stanowi podstawę fundamentalnych odkryć, 
które są korzystne dla długoterminowej sytuacji kraju i regionu. 
 

• Na Politechnice niektóre laboratoria dysponują sprzętem przekazanym przez 
sponsorów. (Patrz rysunek II.1.5) Stanowią one przykład potencjału, jaki połączona 
instytucja może mieć na sytuację ekonomiczną regionu poprzez udostępnienie 
studentom najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego przygotowując ich do 
efektywnej pracy naukowej i badawczej. Jest to ważny element w rozpatrywaniu 
potencjału wynikającego ze wzmocnienia i rozszerzenia tego programu na wydziałach 
i w dyscyplinach obu połączonych uczelni. 
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Rys. II.1.5. Laboratorium wyposażone i ufundowane przez Sponsorów 

 
• Na Politechnice istnieją możliwości rozwoju programu nauczania poprzez wsparcie 

lokalnego przemysłu. Za przykład może posłużyć nacisk na inżynierię oświetleniową 
na Wydziale Elektrycznym. Kształcenie w tym obszarze jest realizowane na potrzeby 
lokalnego oddziału Firmy Phillips, zaś sama firma wsparła powstanie laboratorium na 
PB. Połączone instytucje miałyby razem szersze spektrum kształcenia pozwalające na 
znaczne rozszerzenie takich wysiłków, tym samym zwiększając ich wpływ na 
gospodarkę regionalną i krajową. 

 
• Utworzenie liceum przy Politechnice Białostockiej jest samo w sobie silnym elementem 

polityki odpowiedzialności społecznej realizowanej przez PB na rzecz miasta i okolic. 
Program ten może mieć wpływ na zatrzymanie utalentowanych młodych ludzi w 
regionie zachęcając ich do studiów na białostockiej uczelni, a tym samym zwiększając 
potencjał na związanie ich życia zawodowego z miastem i regionem poprawiając 
sytuację ekonomiczną regionu, a tym samym kraju. Niezależnie jednak od tego, czy 
absolwenci tej szkoły zdecydują kontynuować edukację na połączonej uczelni w 
Białymstoku, czy też kontynuować będą naukę w innym miejscu w Polsce lub na arenie 
międzynarodowej, kontynuacja tego programu i rozszerzenie go na większą liczbę 
uczniów dzięki wykorzystaniu połączonych zasobów obu uczelni ma poważny 
potencjał wpływu na poprawę sytuacji gospodarczej regionu i kraju. 
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• Stworzony i koordynowany przez Politechnikę program „Odkrywcy diamentów”, w 
którym lokalne firmy wspierają edukację ukierunkowaną na STEM w lokalnych 
szkołach średnich. Program ten może mieć wpływ na zatrzymanie utalentowanych 
młodych ludzi w regionie zachęcając ich do studiów na białostockiej uczelni, a tym 
samym zwiększając potencjał na związanie ich życia zawodowego z miastem i 
regionem poprawiając sytuację ekonomiczną regionu, a tym samym kraju. Niezależnie 
jednak od tego, czy absolwenci tej szkoły zdecydują kontynuować edukację na 
połączonej uczelni w Białymstoku, czy też kontynuować będą naukę w innym miejscu 
w Polsce lub na arenie międzynarodowej, kontynuacja tego programu i rozszerzenie go 
na większą liczbę uczniów dzięki wykorzystaniu połączonych zasobów obu uczelni ma 
poważny potencjał wpływu na poprawę sytuacji gospodarczej regionu i kraju. 
 

• Wspólnie obie jednostki zatrudniają ponad 2700 osób co stawia je w ścisłej czołówce 
największych pracodawców regionu. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zatrudnia 
około 1260 pracowników. Dla przykładu Urząd Miasta Białystok zatrudnia ponad 1000 
pracowników.15 . Można założyć, że środki finansowe pochodzące Regionalnego 
Programu Operacyjnego będą łatwiej dostępne dla nowego dużo większego 
pracodawcy.  
 

• Sytuacja finansowa połączonej/stowarzyszonej jednostki. Prognoza  

 
Rys. II.1.6. Porównanie budżetów obu uczelni w latach 2013-2018 

 
 

 
 
15 Szerzej zob. https://poranny.pl/podlaska-zlota-setka-przedsiebiorstw-kolejnosc-najwiekszych-firm-z-
regionu/ga/c3-14624767/zd/40442249 , dostęp 29 luty 2020 r. 
 

https://poranny.pl/podlaska-zlota-setka-przedsiebiorstw-kolejnosc-najwiekszych-firm-z-regionu/ga/c3-14624767/zd/40442249
https://poranny.pl/podlaska-zlota-setka-przedsiebiorstw-kolejnosc-najwiekszych-firm-z-regionu/ga/c3-14624767/zd/40442249
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Rys. II.1.7. Łączny budżet obu uczelni 

 
• Łączny budżet obu Uczelni kształtuje się na poziomie około 270 mln złotych, przy czym 

dotacja z budżetu państwa to kwota 200 mln. Pozostałe wpływy kształtują się na 
poziomie ok 70 mln. złotych. Analizując inne przykłady można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, iż w początkowym okresie funkcjonowania 
zintegrowanych jednostek, proces ten będzie miał neutralny wpływ na poziom 
subwencji. Ewentualne koszty związane z procesem wdrażania integracji Uczelni 
zostały oszacowane w Rozdziale III. Wykonawcy przewidują, że te dodatkowe 
potrzebne środki zostaną zapewnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego lub inny odpowiedni rządowy/unijny mechanizm finansowania poprzez 
jednorazową, dodatkową dotację na przekształcenie instytucji Jednakże po okresie 
początkowym ze względu na zwiększony potencjał naukowo-badawczy oraz 
dydaktyczny można z dużym prawdopodobieństwem założyć wzrost subwencji. Dla 
przykładu obecnie funkcjonuje program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w 
instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin do 31.12.2021 r. 

 
• Można też założyć, iż połączona jednostka będzie mogła wygenerować nowe atrakcyjne 

dla potencjalnych studentów kierunki nauczania. Co w konsekwencji może się 
przełożyć również na zwiększenie liczby chętnych do podjęcia studiów na Uczelni w 
tym również studiów płatnych. Analiza SWOT przeprowadzona w Rozdziale III 
przedstawia dalsze omówienie efektów różnych scenariuszy współpracy i połączenia 
obu Uczelni. 

 
• Wykonawcy bazując na danych literaturowych zauważają, iż w ramach podziału na 

funkcje Russell (2019b) zidentyfikował tylko jedną funkcję, która wykazała 
oszczędności kosztów na poziomie istotności statystycznej. Russell (2019b) stwierdził, 
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że koszty związane z funkcją “usług studenckich”, obejmujących pomoc finansową, 
administrację, rekrutację, biuro rejestratora, zajęcia studenckie, programy sportowe, 
doradztwo oraz usługi zdrowotne dla studentów, zostały zmniejszone średniorocznie 
po połączeniu o 18%. Żadne inne funkcje na poziomie instytucji nie wykazały 
statystycznie istotnych oszczędności w latach następujących po konsolidacji. Można 
przypuszczać, że te oszczędności mogłyby zostać przeznaczone na skompensowanie 
wzrostu budżetu na poszerzenie wsparcia akademickiego dla studentów. Szerzej 
zagadnienie to zostało omówione w Rozdziale III. 

 
• Biorąc pod uwagę długą listę i niewielkie dublowanie się krajowych i 

międzynarodowych organizacji i projektów, w które zaangażowały się obie instytucje, 
wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem połączona instytucja będzie miała 
poprzez efekt synergii tym bardziej istotne i zauważalne uznane osiągnięcia naukowe i 
akademickie o znacznym potencjale wpływu na sytuację gospodarczą kraju i regionu. 

 
• Istnieje wiele możliwości uwzględnienia rezultatów wynikających z pracy 

wykonywanej przez poszczególnych pracowników UwB i PB w lokalnych firmach, co 
tworzy potencjał wzmocnienia związku pomiędzy Uczelniami i lokalnym przemysłem. 
Połączone Uczelnie miałyby znacznie szerszą ofertę edukacyjną pozwalającą na 
rozszerzenie tego rodzaju wysiłków, zwiększając tym samym ich wpływ na gospodarkę 
regionalną i krajową. 

 
• Obie instytucje określiły cele dotyczące współpracy z krajowym i lokalnym 

przemysłem oraz wywoływania tworzenia korzyści dla kraju i dla regionu. Dla 
przykładu, zobacz Dział XI załącznika do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki 
Białostockiej (por. Załącznik I.3.4-E). Dalsze trwanie i wzrost liczby firm (M&S) w 
regionie i ich potencjalnego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania mogłoby 
zapewnić UwB i PB rozbudowany zestaw narzędzi w celu zaangażowania władz 
miejskich i przemysłu, co ostatecznie mogłoby doprowadzić do bliższej współpracy i 
rozwoju regionalnej i krajowej gospodarki.  

 
• Połączone instytucje poprzez rozszerzony potencjał naukowo-badawczy mogłyby 

znacznie zwiększyć liczbę realizowanych dużych projektów, zwiększając tym samym 
swą atrakcyjność dla ambitnych, dynamicznych pracowników naukowych, których 
zespoły projektowe miałyby bezpośredni i natychmiastowy wpływ na gospodarkę 
regionalną i krajową. Dowodem na potrzebę tworzenia dużych, multi-dyscyplinarnych 
zespołów są wewnątrzuczelniane i międzyuczelniane konsorcja tak powszechne w 
dzisiejszym świecie badawczym. Według Raportu Analiza wykorzystania przez polskich 
beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję 
Europejską: Horyzont 202016:” Słabą stroną polskich wnioskodawców jest mała 
zdolność w zakresie tworzenia konsorcjów... Beneficjenci zauważają, że barierę 
stanowi rozpoznawalność.” 

 

 
 
16https://www.ewaluacja.gov.pl/media/54954/RK_H2020_FIN.pdf 

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/54954/RK_H2020_FIN.pdf
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• Podczas gdy obie instytucje odniosły sukces w rekrutacji i zatrzymaniu lokalnych 
pracowników naukowych i dydaktycznych (z okolic Białegostoku), to w żadnej z nich 
nie odnotowano większych sukcesów w zatrudnianiu pracowników spoza regionu (tj. 
z pozostałych części Polski, Unii Europejskiej i świata). Łącznie, połączona instytucja 
może dysponować dociekliwością badawczą i rozpoznawalnością, pozwalającą na 
znaczne zwiększenie i poprawę liczby Profesorów Wizytujących spoza regionu (spoza 
bezpośredniego sąsiedztwa Białegostoku) o uznanym dorobku, których przyjazd na 
teren kampusu miałby bezpośredni i natychmiastowy wpływ stymulujący, a tym 
samym wpływ Uczelni na gospodarkę regionu i kraju. 
 

• Biorąc pod uwagę dobry stan infrastruktury i laboratoriów na Politechnice 
Białostockiej odnotowany przez członków delegacji Wykonawcy, wydaje się, że istnieją 
ogromne możliwości wspierania lub stymulowania współpracy badawczej lub 
projektów z przemysłem lokalnym i spoza regionu. Rysunki II.1.8 - II.1.10 ilustrują 
przykłady takich obiektów badawczych na Politechnice. Połączone uczelnie 
posiadałyby nie tylko wzajemnie się uzupełniające zwiększone infrastruktury 
laboratoryjne, lecz również zdolność poszerzenia i pogłębienia zakresu badań. 
Umożliwiłoby to rozszerzenie zakresu i zwiększenie liczby projektów opartych na 
współpracy badawczej z przemysłem lokalnym lub krajowym. Takie wysiłki miałyby 
bezpośredni i natychmiastowy wpływ na gospodarkę regionalną i krajową. Możliwości 
takie musiałyby być wdrażane zgodnie z obowiązującymi zasadami korzystania z 
zasobów uczelni publicznych, np. z „Regulaminu korzystania z infrastruktury 
badawczej na Politechnice Białostockiej” (por. Załącznik I.4.4-B). 

 

 
Rys. II.1.8. Przykładowe laboratorium na Politechnice 
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Rys. II.1.9. Przykładowe laboratorium na Politechnice 

 

 

Rys. II.1.10. Przykładowe laboratorium na Politechnice 

 
• Silny stan infrastruktury i laboratoriów na Politechnice, odpowiednich do prowadzenia 

badań we współpracy z przemysłem prywatnym 
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• Połączone uczelnie tworzyłyby rozszerzony potencjał zakresu i głębokości badań, 
rozszerzając i poprawiając liczbę i jakość patentów badawczych i własności 
intelektualnej przygotowanej do komercjalizacji przemysłowej. Tak wzmocniony 
potencjał zaplecza naukowo-badawczego owocowałby również zwiększeniem 
motywacji pracowników uczelni do rozwoju naukowego poprzez rozszerzenie zakresu 
patentowania, licencjonowania i komercjalizacji badań. Takie wysiłki miałyby 
bezpośredni i natychmiastowy wpływ na gospodarkę regionalną i krajową. 
Wykorzystanie tych możliwości musiałoby odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami, np. z „Regulaminem Własności Intelektualnej na Politechnice 
Białostockiej” (Załącznik I.4.5-C). 

 
• Rozpatrywana integracja obu uczelni stwarza silną szansę na powstanie nowego 

charakteru wspólnej instytucji, zorientowanej na dogłębne badania i atrakcyjną ofertę 
edukacyjną, opartą na walorach środowiskowych charakteryzujących kampusy obu 
uczelni (Rysunek II.1.11) oraz region Podlasia. Integracja potencjału inżynierii, nauk 
technicznych i społecznych oraz technologii informatycznych z naukami o środowisku 
stanowić może unikalny atut połączonej jednostki. Tworzenie tego „sztandarowego” 
charakteru uczelni oparte byłoby na najwyżej ocenianych dziedzinach każdej instytucji. 

 

 
Rys. II.1.11. Ścieżka pomiędzy kampusami 

 
• Naturalne otoczenie nowego kampusu uniwersyteckiego w zasięgu spaceru od 

Politechniki ilustruje potencjał nowej, zorientowanej na badania siły i oferty 
edukacyjnej skoncentrowanej na zagadnieniach środowiska naturalnego w połączeniu 
z inżynierią, technologią i informatyką 

 
• Przestrzeń inkubatora (Rysunek II.1.12) na Politechnice Białostockiej jest jednym z 

przykładów, w jaki sposób połączona instytucja mogłaby skorzystać ze wspólnych 
zasobów, które mogą skutecznie angażować lokalne przedsiębiorstwa i 
komercjalizować wyniki badań. Powstała z rozpatrywanej integracji uczelnia 
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dysponowałaby szerszym zakresem badań oraz większymi zasobami finansowymi 
poddawanymi strategicznemu zagospodarowywaniu, co pozwoliłoby na rozszerzenie i 
ulepszenie działalności inkubatora innowacyjności i przedsiębiorczości. Takie wysiłki 
miałyby bezpośredni i natychmiastowy wpływ na gospodarkę regionalną i krajową. 

 

 
Rys. II.1.12. Przestrzeń inkubatora na Politechnice  

 

• Strategiczny plan integracji będzie uzależniony od wybranej przez Zamawiającego 
formy, zaś poszczególne zadania związane z jego wdrażaniem będą podlegały ewolucji 
uzależnionej od zmian wewnętrznych jak i zmian środowiska zewnętrznego.  Próba 
przeprowadzenia na tym etapie szczegółowej symulacji procesu integracji dałaby 
jedynie wyniki na nieakceptowalnie niskim poziomie pewności, a nawet, jeszcze gorzej, 
mogłaby wprowadzić w błąd zespół Zamawiającego.   

 

 
• Dla poprawienia integralności poszczególnych sekcji Raportu, częściowo poniżej 

przedstawiane dane i ich analiza znajdują się również w innych jego sekcjach.  
 

• Poprzednia ewaluacja jednostek naukowych była przeprowadzana najczęściej w 
ramach istniejących na uczelniach wydziałów niekiedy również w ramach instytutów. 
Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach 
dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Założenie to jest istotną zmianą w 
stosunku do poprzedniej ustawy. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne 
osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym 
dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą 
uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. 
A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe 
otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w 
całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki. 

Sekcja II.2 - Możliwości podniesienia rangi środowiska akademickiego, łącznie z 
dążeniem do uzyskania statusu uczelni badawczej 
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• Na podstawie wyników przeprowadzonego procesu ewaluacji Komisja Ewaluacji Nauki 
podejmuje uchwałę w sprawie proponowanych podmiotom kategorii naukowych lub 
artystycznych w poszczególnych dyscyplinach. Po podjęciu uchwały, przewodniczący 
KEN przekazuje ją Ministrowi. Minister, na podstawie takiej uchwały Komisji, przyznaje 
ewaluowanemu podmiotowi na okres 4 lat kategorię naukową A+, A, B+, B albo C, w 
poszczególnych dyscyplinach poddawanych ewaluacji. Kategoria A+ jest w tym 
zestawieniu kategorią najwyższą, a kategoria C – najniższą. Decyzje administracyjne w 
sprawie przyznania kategorii naukowej są wydawane przez Ministerstwo w terminie 
do dnia 31 lipca roku następującego po ostatnim roku okresu objętego ewaluacją. W 
przypadku pierwszej ewaluacji przeprowadzonej według nowych zasad będzie to 
zatem dzień 31 lipca 2022 roku (por. Uwagi na wstępie dotyczące zmiany terminu 
przeprowadzenia pierwszej ewaluacji naukowej) Oznacza to, że podmioty będą 
oczekiwać znacznie krócej na otrzymanie z Ministerstwa decyzji przyznającej kategorię 
naukową, niż miało to miejsce do tej pory. W dotychczasowym modelu ewaluacji, 
przeprowadzanym w oparciu o analizę danych przekazywanych przez jednostki 
naukowe do systemu POL-on w formie ankiety wypełnianej dopiero po zakończeniu 
okresu objętego ewaluacją, niemożliwe w praktyce było zamknięcie procesu 
przyznawania kategorii jednostkom naukowym wcześniej niż po upływie 10 miesięcy 
od dnia zakończenia okresu obejmowanego ewaluacją (decyzje w tej sprawie były 
wydawane w październiku i listopadzie). W obecnym modelu ewaluacji proces 
przyznawania kategorii został znacząco przyspieszony (skróci się o 3 miesiące), 
głównie z uwagi na fakt, że opiera się on o dane, które podmioty ewaluowane oraz ich 
pracownicy są zobowiązani przekazywać do systemu POL-on na bieżąco, w trakcie 
trwania okresu 4 lat obejmowanych ewaluacją, a nie dopiero po jego zakończeniu. 

• Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. 
Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników 
reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą 
kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do 
prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota 
subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu 
państwa. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej wg nowych zasad zostanie 
przeprowadzona w 2022 roku. 

• Pierwszym podstawowym kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej jest 
poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności. W ramach tego kryterium 
są brane pod uwagę osiągnięcia publikacyjne pracowników ewaluowanego podmiotu 
(artykuły naukowe i monografie naukowe – w tym również redakcja monografii) oraz 
udzielone podmiotowi patenty na wynalazki. W niniejszym rozdziale przedstawiamy 
zasady ewaluacji przyjęte dla oceny dyscyplin naukowych. Zasady ewaluacji dyscyplin 
artystycznych przedstawione są w rozdziale V „Ewaluacja jakości działalności 
naukowej w dziedzinie sztuki”. Przy ewaluacji poziomu naukowego uwzględnia się 
następujące kategorie publikacji i redakcji: 
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o artykuły naukowe: 
 

▪ opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach 
z konferencji międzynarodowych, zamieszczone w ministerialnym wykazie 
czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych; 

▪ opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w 
ministerialnym wykazie; 

 
o monografie naukowe: 

 
▪ wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie 

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe; 
▪ wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie 

wydawnictw; 
 

o rozdziały w monografiach naukowych: 
 
▪ wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie 

wydawnictw; 
▪ wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie 

wydawnictw; 
 

o        redakcja naukowa: 
 
▪ monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w 

ministerialnym wykazie wydawnictw; 
▪ monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w 

ministerialnym wykazie wydawnictw 
 

• Konsolidacja Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku powinno 
pozwolić na wzmocnienie stanu kadrowego lub zasobów naukowo-badawczych 
następujących dyscyplin naukowych: 
 
o sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, 
o informatyka techniczna i telekomunikacja, 
o nauki o zarządzaniu i jakości, 
o nauki prawne, 
o ekonomia i finanse, 
o matematyka, 
o nauki biologiczne, 
o informatyka, 
o pedagogika, 
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• Nauki o zarządzaniu i jakości, informatyka techniczna i telekomunikacja, ekonomia i 
finanse nauki prawne, pedagogika to dyscypliny, które również są związane z prawami 
doktoryzowania.  
 

• Jak wynikało nawet z sondażowych rozmów podczas wizyty delegacji Wykonawcy, 
niektóre wydziały Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku mogą ze 
sobą dobrze współpracować (np. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB z 
Wydziałami Biologii i Chemii UwB), w ten sposób wykorzystując istniejące synergie. 
Takie łączenie renomowanych dziedzin obu Uczelni mogłoby znacznie podnieść 
krajową i europejską rangę społeczności akademickiej skonsolidowanych Uczelni, jak 
również wzmocnić ich połączone dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego. 

 
• Wydział Nauk o Edukacji mógłby zostać wykorzystany przez obie instytucje w celu 

rozwoju i adaptacji bieżących i w znacznej mierze przełomowych zmian w dydaktyce 
szkolnictwa wyższego. Takie możliwości mogłyby znacznie podnieść krajową i 
europejską rangę społeczności akademickiej obu Uczelni, jak również wzmocnić 
dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu badawczego. 

 
• W swojej kategorii (uczelnie techniczne dla Politechniki, uniwersytety dla 

Uniwersytetu), jak również w ogólnych rankingach polskich instytucji akademickich 
każda z instytucji zajmuje w przybliżeniu średnią pozycję. Powyższe wskazuje na to, że 
połączenie tych dwóch instytucji, w oparciu o ich mocne strony i możliwy efekt synergii 
sprawi, że stworzą one wspólną instytucję o wyższej ogólnej randze wśród polskich 
uczelni, jak również wzmocni ich połączone dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego. 

 
• Wśród pięciu najlepszych wydziałów lub kierunków PB, według rankingów z roku 

2019, znajduje się: Logistyka, Architektura krajobrazu, Budowni-ctwo, Elektrotechnika, 

Inżynieria biomedyczna. 

 

• Wśród pięciu najlepszych wydziałów lub kierunków UwB, według rankingów z 2019 
roku, znajduje się Fizyka, Administracja, Prawo, Socjologia, Filozofia  

 
• Biorąc pod uwagę, że nie dochodzi do bezpośredniego pokrywania się oferty 

dydaktycznej i usługowej oraz zakresu badań naukowych najwyżej ocenianych 
wydziałów w obu instytucjach, wydaje się, że istnieje znaczny potencjał synergii między 
nimi. Dodatkowo, wynik Uniwersytetu na kierunkach nauk podstawowych (fizyka - 8. 
miejsce w skali kraju, chemia - 16. miejsce w skali kraju, biologia - 20. miejsce w skali 
kraju) może stanowić silny fundament nauk podstawowych dla studentów studiów 
technicznych (np. elektrotechniki czy inżynierii biomedycznej). Dodatkowo, silny 
praktyczny program badawczy w zakresie np. inżynierii biomedycznej może zapewnić 
napływ zdolnych studentów i możliwości badawcze na Wydziale Biologii Uniwersytetu. 
Podobne synergie istnieją pomiędzy budownictwem (zajmującym 9. miejsce w skali 
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kraju na Politechnice) i gospodarką (zajmującą 17. miejsce w skali kraju na 
Uniwersytecie). 

 
• Dużą szansę na podniesienie jakości oferty dydaktyczno-naukowej obu uczelni stanowi 

zezwolenie ekspertom dyscyplinarnym na nauczanie przedmiotu swojego obszaru 
kwalifikacji i ograniczenie pokrywania się zajęć (np. wydziały fizyki prowadzące 
wszystkie podstawowe kursy fizyki). Ponadto, takie możliwości mogłyby znacznie 
podnieść krajową i europejską rangę społeczności akademickiej uczelni białostockich, 
jak również wzmocnić ich połączone dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego. Taki proces integracji i usprawniania może trwać kilka lat, biorąc pod 
uwagę obecne struktury zatrudnienia. 

 
• Jednym z najważniejszych elementów oferty edukacyjnej obu instytucji oraz ich profilu 

społeczności akademickiej jest kształcenie doktorantów. Naturalnie istniejące bariery 
między dwoma niezależnymi instytucjami są również barierami w integracji 
kształcenia doktorantów pomiędzy obiema instytucjami i przez to istotną przeszkodą 
w interdyscyplinarnym i wielodyscyplinarnym kształceniu młodych naukowców oraz 
w kreowaniu naukowo-badawczego wizerunku potencjału akademickiego uczelni 
białostockich. Przykładem mogą być różnice w prowadzeniu studiów doktorskich, 
odmienne podejście do organizowania multidyscyplinarnych zespołów itp. Punkt 82.3 
Działu IX Załącznika do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki Białostockiej stanowi, że 
"Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, 
w szczególności z przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową". 
(por. Załącznik I.7.1-A). Wykorzystanie tych możliwości mogłoby znacznie podnieść 
krajową i europejską rangę społeczności akademickiej uczelni białostockich, jak 
również wzmocnić połączone dążenie obu uczelni do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego. 

 
• Jednym z kryteriów stosowanych w celu umożliwienia uniwersytetowi ubiegania się o 

specjalny status na polskich uczelniach lub uniwersytetach europejskich jest ranking 
ich różnych dyscyplin. Minimalna liczba dyscyplin sklasyfikowanych powyżej B + 
wymagana do ubiegania się o stopień uniwersytetu naukowego wynosi 6. (patrz sekcja 
II.2.1). W połączeniu obie instytucje mogłyby spełnić te kryteria. Obie omawiane 
uczelnie indywidualnie nie spełniają tego warunku. 

 
• Można wnioskować na podstawie powyższych punktów, że instytucja powstała z 

połączenia obu omawianych uczelni może podnieść ogólny profil społeczności 
akademickiej, w tym potencjalnie dążyć do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego, zgodnie z obecnie obowiązującymi formalnymi i prawnymi aspektami 
uzyskania statusu uniwersytet badawczy wyszczególniony w części II.2.1. 
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Formalnoprawne aspekty uzyskania statusu Uczelni badawczej. 
 
• Komunikat o konkursie w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia 

badawcza" jest ogłaszany cyklicznie, w Biuletynie Informacji Publicznej, przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki17 (dalej „Minister”). 

 
• Środki finansowe w ramach konkursu może otrzymać nie więcej niż 10 uczelni 

akademickich18.  
 
• Warunki przystąpienia do konkursu w ramach w/w programu określa art. 388 PSWN. 

Zgodnie z nim, do konkursu może przystąpić uczelnia akademicka, która: 
 

o prowadzi działalność naukową w co najmniej 6 dyscyplinach, w których 
przeprowadzona została ewaluacja jakości działalności naukowej, i posiada 
kategorię naukową A+ albo A w co najmniej połowie tych dyscyplin; 

o nie posiada kategorii naukowej B ani C; 
o prowadzi szkołę doktorską; 
o nie posiada negatywnej oceny programowej; 
o nie jest stroną umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” z poprzedniego konkursu. 
 

• Wniosek o udział w konkursie składa się w języku polskim i angielskim. Powinien 
zawierać plan obejmujący cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności 
naukowej i poziomu jakości kształcenia oraz opis działań zmierzających do ich 
osiągnięcia w okresie 5 lat. 

 
• Wniosek podlega ocenie z punktu widzenia: 
 

o jego poziomu merytorycznego; 
o istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia 

działalności uczelni; 
o adekwatności opisanych działań do założonych celów; 
o potencjału uczelni. 
 

• Wniosek jest oceniany przez międzynarodowy zespół ekspertów, powołanych przez 
Ministra. Zespół ten przygotowuje:  

 
o raport zawierający ocenę wraz z uzasadnieniem lub rekomendacje dotyczące 

zmiany planu; 
o listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie. 

 

 
 
17 art. 387 ust. 1 PSWN 
18 art. 387 ust. 2 PSWN 
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• Kolejnym etapem jest zawarcie umowy między uczelnią a Ministrem. Minister zawiera 
umowę, biorąc pod uwagę listę rankingową wniosków19. Środki finansowe są 
przekazywane na podstawie umowy począwszy od roku następującego po roku, w 
którym został ogłoszony konkurs.20  

 
• Federacja uczelni może uzyskać status uczelni badawczej. Por. art. 173 ust. 5 i 6 ustawy 

SWN: Federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem kategorii 
naukowej w zakresie: 

 
o nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 
o kształcenia doktorantów; 
o przystępowania do konkursów, wg. art. 387 ust. 1 i art. 396 ust. 1 ustawy SWN. 
 

• Od dnia utworzenia federacji do dnia uzyskania przez nią kategorii naukowej, federacja 
jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem przez jednostki uczestniczące 
kategorii naukowych w zakresie, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy jednostki 
uczestniczące posiadają kategorie naukowe w tych samych dyscyplinach, federacja jest 
podmiotem uprawnień wynikających z najwyższej z tych kategorii. 
 

• Warunki udziału w ww. konkursach dla federacji i uczelni są identyczne, z 
zastrzeżeniem, że to federacja, a nie uczelnia jako jej jednostka uczestnicząca, ubiega 
się o odpowiednie środki w ramach konkursu (Woźnicki 2019). 

 
• Federacja, a nie jednostki uczestniczące w niej, posiada uprawnienia do nadawania 

stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, kształcenia doktorantów oraz 
przystępowania do konkursów ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz 
„Regionalna inicjatywa doskonałości”. 

 
• Od dnia utworzenia federacji do dnia uzyskania przez nią (we własnym imieniu) 

kategorii naukowej federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem 
przez jednostki uczestniczące kategorii naukowych w zakresie nadawania stopni 
naukowych lub stopni w zakresie sztuki, kształcenia doktorantów, brania udziału w 
konkursach „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalna 
inicjatywa doskonałości”. W sytuacji, gdy jednostki uczestniczące posiadają kategorie 
naukowe w tej samej dyscyplinie naukowej – federacja jest podmiotem uprawnień 
wynikających z najwyższej kategorii (Izdebski 2019). 

 
• W I konkursie zmierzającym do wyłonienia 10 uczelni badawczych w Polsce z 

województwa podlaskiego brał udział Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 
Uniwersytet Medyczny nie został zaliczony do pierwszej 10. Ani Uniwersytet w 

 
 
19 art. 389 ust. 1 PSWN 
20 art. 389 ust. 3 PSWN 
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Sekcja II.3 - Ocena możliwości utworzenia uniwersytetu transgranicznego 

Białymstoku ani Politechnika Białostocka nie przystąpiły do konkursu. Politechnika nie 
mogła wziąć udziału ze względu na fakt, iż jeden z wydziałów posiada kategoryzację C. 
Natomiast w przypadku Uniwersytetu w Białymstoku uczelnia nie spełniła wymogu 
min 50% wydziałów w kategorii A i A+.  

 

• Jak wykazała powyższa analiza, kluczowe elementy niezbędne dla przystąpienia do 
konkursu o status uczelni badawczej opierają się na liczbie i kategorii wiodących 
dyscyplin uczelni. Zgodnie z jednym z podstawowych warunków w konkursie na 
uczelnię badawczą, wskazującym, że do takiego konkursu może przystąpić jednostka, 
która:  
o prowadzi działalność naukową w co najmniej 6 dyscyplinach, w których 

przeprowadzona została ewaluacja jakości działalności naukowej, i posiada 
kategorię naukową A+ albo A w co najmniej połowie tych dyscyplin;  

o oraz biorąc pod uwagę fakt, że obie Uczelnie ostatnio ewaluacji poddały jej 16 
wydziałów, z których razem 6 uzyskało kategorię A, a 10 kategorię B. 

o zarówno PB jak i UwB nie spełniają samodzielnie tych kryteriów, zaś łącząc w 
przyzwolony przez Ustawodawcę sposób swe potencjały mogłyby kwalifikować 
się do przystąpienia do konkursu. Ponadto, ponieważ dotychczas nie są znane 
zasady nadawania statusu uczeni badawczych w kontekście ewaluacji dyscyplin 
a nie wydziałów należałoby pilnie śledzić podejmowane decyzje, aby przy decyzji 
integracji dokonać właściwych kroków integracyjnych również na poziomie 
dyscyplin. 

 

 
 
 
• Rada Europy 19 listopada 1981 roku uchwaliła Europejską Kartę Regionów 

Granicznych i Transgranicznych, dokument został przyjęty przez Polskę w 1995 roku. 
Nie stanowi normy prawa międzynarodowego. Opisuje podstawowe zagadnienia 
polityki gospodarczej dotyczące europejskiej współpracy transgranicznej i 
przygranicznej. 

 
• W dokumencie tym zdefiniowano między innymi termin "współpracy transgranicznej". 

Powyższe pojęcie obejmuje współpracę przylegających do siebie regionów granicznych 
lub współpracę zagraniczną władz szczebla regionalnego i lokalnego, organizacji lub 
instytucji reprezentujących obszary graniczne.  

 
• Jak stwierdza P. Wahl (Wahl 2003) „Jest to szczególna forma współpracy 

międzynarodowej mająca dwie podstawowe cechy: sąsiedzkość kontaktów, regionalny 
lub lokalny poziom współpracy.” 

 
• Formalno-prawną podstawą uzyskania statusu Uniwersytetu Transgranicznego byłaby 

umowa międzynarodowa. 
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• W tym rozdziale omówiona jest możliwość stworzenia przez omawianą zintegrowaną 
uczelnię białostocką uniwersyteckiej jednostki przekraczającej granice Polski. Poniższe 
punkty nie odnoszą się do modelu Uniwersytetu Europejskiego omawianego w 
następnym rozdziale sprawozdania. 

 
• W celu oceny możliwości utworzenia transgranicznego uniwersytetu przez połączoną 

instytucję zostaną wykorzystane ustalenia i doświadczenia Collegium Polonicum, 
transgranicznej uczelni stworzonej nad granicą polsko-niemiecką, Słubice-Frankfurt 
nad Odrą przez Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu i Europejski Uniwersytet 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą21. 

 
• Szereg ważnych cech obu uczelni uznano za kluczowe dla stworzenia Collegium 

Polonicum. Cechy te wymienione są na wielu stronach opracowania przywołanego w 
przypisie 21 i nie są tu powtarzane zważywszy na końcową konkluzję zespołu 
Wykonawcy obecnego studium. 

 
• Niniejsze studium wskazuje zdaniem Wykonawcy, że żadna z omawianych tu uczelni, 

tj. ani Politechnika Białostocka ani Uniwersytet w Białymstoku, jak również tu 
omawiana stworzona przez nie zintegrowana uczelnia nie powinny na chwilę obecną 
rozważać tworzenia uczelni transgranicznej równolegle do procesu łączenia uczelni ze 
względu na istniejące już ich własne, a podczas integracji wspólne wyzwania. 
Wykonawca sugeruje podjęcie realizacji tematu Uczelni Transgranicznej po 
ustabilizowaniu procesu integracji. 
 

 
Sekcja II.4 – Ocena możliwości uzyskania statusu Uniwersytetu Europejskiego  
 

 
● Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa 

wyższego z całej Unii Europejskiej. Do 2024 roku mają one utworzyć podstawową sieć, 
około dwudziestu uczelni na terytorium Unii, umożliwiającą studentom uzyskiwanie 
stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE, przyczyniając się do rozwoju 
międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa 
strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie 
europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, 
kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i 
konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. 

 
● Organizacjami uprawnionymi do złożenia wniosku o nadanie statusu Uniwersytetu 

Europejskiego są wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego posiadające ważną Kartę 
Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), z podmiotami powiązanymi (w 

 
 
21 zob. https://www.cp.edu.pl/pl/public_relations/materialy_informacyjne/EKSPERYMENT-I-WIEDZA-PL.pdf 
dostęp 14.05.2020. 
 

https://www.cp.edu.pl/pl/public_relations/materialy_informacyjne/EKSPERYMENT-I-WIEDZA-PL.pdf
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stosownych przypadkach) – jako partnerzy pełnoprawni lub stowarzyszeni. Każda inna 
publiczna/prywatna organizacja aktywna w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i 
innowacji lub w świecie pracy, ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym 
kraju programu. Erasmus+ w charakterze partnera stowarzyszonego. 

 
● Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa 

wyższego ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym kraju programu 
Erasmus+. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji 
zaangażowanych w Uniwersytet Europejski. 

 
● W skład Uniwersytetu Europejskiego muszą wejść minimum trzy instytucje 

szkolnictwa wyższego (posiadające ważny certyfikat ECHE) z co najmniej trzech krajów 
członkowskich UE lub innych krajów programu Erasmus+ (pełnoprawny partner). 
Ponadto każda publiczna/prywatna organizacja, zarejestrowana w państwie 
członkowskim Unii lub w innym kraju programu Erasmus+, aktywna w obszarze 
kształcenia i szkolenia, badań i innowacji lub w świecie pracy może wziąć udział (jako 
partner stowarzyszony) w sojuszu. 

 
● Wniosek należy złożyć do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli. 
 
● W przypadku sojuszy, których realizacja ma się rozpocząć pomiędzy 1 września a 1 

grudnia tego samego roku, wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do 
dnia 26 lutego do godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli)22. 

 
● Europejskie Uniwersytety starają się stworzyć: 

 
o Wspólną, zintegrowaną, długoterminową strategię na rzecz edukacji, w miarę 

możliwości powiązaną z badaniami i innowacjami oraz ogółem społeczeństwa; 
o Międzyuczelniany „kampus” europejskiego szkolnictwa wyższego oferujący 

programy nauczania, w którym studenci, doktoranci i pracownicy mogą 
doświadczyć mobilności na wszystkich poziomach studiów i pracy dydaktyczno-
naukowej; 

o Europejskie zespoły tworzące wiedzę zajmującą się wspólnymi wyzwaniami 
społecznymi w ramach podejścia multidyscyplinarnego23.  

 

 
 
22 zob. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-
action-2/european-universities_pl, dostęp 27 luty 2020 r. 
23 zob. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en, dostęp 29 
luty 2020 r. 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_pl
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en


   
 

326 
 

● Jak opisano w sekcji B przewodnika programowego Erasmus+ (sekcja B, działanie 
podstawowe 2, kampus uniwersytetów europejskich powinien kreować warunki, w 
których:  

 
o studenci, doktoranci i pracownicy mogą swobodnie przemieszczać się (fizycznie 

lub wirtualnie) w celu studiowania, szkolenia, nauczania, prowadzenia badań, 
pracy lub udostępniania usług w dowolnej instytucji partnerskiej; 

o istnieje wbudowana mobilność na wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
licencjackim, magisterskim i doktoranckim; 

o istnieją nowe wspólne i elastyczne programy nauczania oparte na podejściach 
interdyscyplinarnych / multidyscyplinarnych i międzysektorowych; 

o mentorzy zewnętrzni zapewniają praktyczne doświadczenie wspierające rozwój 
przedsiębiorczego sposobu myślenia i rozwijania zaangażowania 
obywatelskiego. 

 
● Rozważając wymagania idei Uniwersytetu Europejskiego zauważa się konieczność 

niezbędnych cech uczelni ubiegającej się o członkostwo w ramach Uniwersytetu 
Europejskiego:  
 
o Wystarczająco szeroki program badawczy i oferta edukacyjna na poziomie 

licencjackim, magisterskim i doktoranckim, aby umożliwić bezproblemowy 
przepływ studentów, doktorantów i pracowników w celu studiowania, szkolenia, 
nauczania, prowadzenia badań, pracy lub udostępniania usług; 

o Usystematyzowany obieg dokumentów i elektroniczny rejestr wspierający 
płynny przepływ studentów, doktorantów i pracowników w celu studiowania, 
szkolenia, nauczania, prowadzenia badań, pracy lub udostępniania usług; 

o Wystarczająco szeroki program badawczy i oferta edukacyjna wspierająca 
podejścia interdyscyplinarne / multidyscyplinarne i międzysektorowe; 

o Program zapewniający praktyczne i / lub oparte na pracy doświadczenie, 
wspierany przez zewnętrznych mentorów wnoszący element przedsiębiorczego 
sposobu myślenia (np. przestrzeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej); 

o Program rozwoju zaangażowania obywatelskiego i przywództwa (np. Akademia 
Liderów Podlaskich Uniwersytetu w Białymstoku). 

 
● Mimo że zarówno PB jak i UwB mogą dołączyć do zespołów tworzących Uniwersytet 

Europejski (co PB już czyni w chwili pisania niniejszego raportu), to jednak wydaje się, 
że integracja Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku umożliwi im 
ubieganie się o istotną rolę w zespole Uniwersytetu Europejskiego.  
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Rozdział III - Wskazanie sposobów i form łączenia 
się instytucji – wskazanie drogi osiągnięcia celu 

 
 

Wstęp 
 

• W niniejszej analizie wzięto pod uwagę trzy warianty (modele) integracji oraz jeden 
model zakładający brak zmian:  
 
o Scenariusz A – „Status Quo". 

Ten Scenariusz zakłada brak zmiany status quo obu uczelni.  

o Scenariusz B – „Współpraca"  
Ten Scenariusz zakłada prowadzenie studiów wspólnych przez uczelnie (art. 60 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz 
prowadzenie przez uczelnie studiów we współpracy z innymi podmiotami (art. 
61 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).  

o Scenariusz C – „Federacja" 
Ten Scenariusz zakłada federację obu uczelni (art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

o Scenariusz D – „Połączenie"  
Ten Scenariusz zakłada połączenie obu uczelni poprzez konsolidację obu 
jednostek do postaci jednej “Nowej Uczelni” (art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).  

• Wykonawca zdecydował się oznaczyć Scenariusz D rzeczownikiem „Połączenie”. Ze 
względu na zestaw działań objętych zakresem rozważanego wariantu oraz jego 
charakter, do jego oznaczenia co do zasady mogłyby posłużyć także inne rzeczowniki, 
takie jak: „konsolidacja” i „fuzja”, bowiem obejmują one swoim zakresem 
znaczeniowym podobną treść, a w szczególności ten sam skutek – utworzenie nowego 
podmiotu poprzez połączenie co najmniej dwóch różnych podmiotów. Z niżej 
wskazanych względów, Wykonawca zdecydował się jednak na konsekwentne 
posłużenie się rzeczownikiem „Połączenie” dla określenia Scenariusza D, dla rozwiania 
wszelkich wątpliwości. 

 
• W pierwszej kolejności należy wskazać, że dla określenia konsolidacji dwóch lub więcej 

uczelni wyższych, a także instytutów badawczych lub instytutów PAN, ustawodawca 
posługuje się rzeczownikiem „połączenie”. Określenie to jest używane w ustawie SWN 
sześciokrotnie, dla oznaczenia konsolidacji zarówno uczelni publicznych, jak i 
niepublicznych (por. art. 35 ust. 3, art. 43 ust. 1 ustawy SWN). Ustawodawca posługuje 
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się w ustawie SNW słowem „połączenie” konsekwentnie, zgodnie z zasadami 
prawidłowej legislacji, w taki sposób, by takie same słowo użyte wielokrotnie w 
ustawie zawsze obejmowało swoim zakresem ten sam zbiór desygnatów (por. art. 269 
ust. 6 ustawy SWN). 
 

• Przepisy wprowadzające ustawę SWN także dwukrotnie posługują się pojęciem 
„połączenia” dla określenia rozważanego procesu konsolidacji uczelni (por. art. 195, 
oraz art. 198 ustawy wprowadzającej 2018). 

 
• Warto również wskazać, że nieobowiązujące już akty prawne regulujące prawo 

szkolnictwa wyższego posługiwały się tym samym słowem („połączenie”) na 
określenie konsolidacji uczelni publicznych i niepublicznych od przynajmniej 1990 
roku (por. w tym zakresie art. 18 ust. 1-4a, 7 i 8, art. 19 ust. 6, art. 25, art. 25a ustawy 
2005, jak również art. 10 ust. 1 i 5, art. 17 oraz art. 20 ustawy 1990). 

 
• Literatura omawiając proces konsolidacji uczelni posługuje się różnymi słowami dla 

semantycznego oznaczenia tego procesu, w szczególności właśnie słowami 
„konsolidacja” i „fuzja” wymiennie ze słowem „połączenie” (por. np. Woźnicki 2019). 

 
• Wobec powyższego, dla jednolitego określania Scenariusza D w niniejszym Raporcie 

używane będzie słowo „Połączenie” pisane z wielkiej litery. Sam proces łączenia może 
być nazywany w inny sposób, w szczególności słowami „konsolidacja” i „fuzja”, jednak 
słowa te nigdy nie będą pisane z wielkiej litery i nie będą oznaczać Scenariusza D 
zdefiniowanego powyżej jako „Połączenie”.  

 

Sekcja III.1 - Formy prawne i organizacyjne połączenia się Uczelni 

● Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, system szkolnictwa wyższego i nauki tworzą m.in.: 

 
o uczelnie; 
o federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (zwane dalej 

„Federacjami"). 

 
● Wymienione wyżej formy organizacyjno-prawne są jedynymi, o których można mówić 

w kontekście formalno-prawnych form połączenia Uniwersytetu w Białymstoku i 
Politechniki Białostockiej. Poniżej opisane zostały obie te formy oraz procesy, w 
ramach których powstają te instytucje. Scharakteryzowany także został status prawny 
PB oraz UwB.  
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Status prawny Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) oraz Politechniki Białostockiej 
(PB) 

● Obie jednostki są uczelniami publicznymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1) ustawy SWN, 
uczelnia jest uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa. W celu 
sporządzenia analizy form organizacyjno-prawnych ww. jednostek, należy prześledzić 
proces ewolucji polskiego prawa w zakresie szkolnictwa wyższego od 1958 roku i 
wskazać obowiązujące w tym zakresie akty prawne.  

 
● Chronologia wprowadzanych zmian prawnych przedstawia się następująco (z 

zaznaczeniem wprowadzenia aktów prawnych tworzących Politechnikę Białostocką i 
Uniwersytet w Białymstoku). W nawiasach podano skrótowe nazwy używane dla 
oznaczenia każdej z ustaw na potrzeby wyłącznie niniejszej sekcji Raportu.  

 
1. Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 1973 r. Nr 

32, poz. 191) („ustawa 1958”).  
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie 

przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę 
Białostocką Dz. U. Nr 34, poz.199, („Rozporządzenie PB”) 

3. Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 1985 r. Nr 42, 
poz. 201 z późn. zm.) („ustawa 1982”). 

4. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 
z późn. zm.) („ustawa 1990”). 

5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku (Dz. 
U. Nr 102, poz. 642) (“ustawa o UwB’); 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 2183 z późn. zm.) („ustawa 2005”). 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 85) („ustawa 2018”). 

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) („ustawa 
wprowadzająca 2018”).  

Uniwersytet w Białymstoku 

● Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią państwową (publiczną). Działa na podstawie 
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku. UwB 
przekształcony został z Fili Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku z dniem 1 
października 1997 roku.  

 
● Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz 

prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, humanistycznych, 
ekonomicznych i matematyczno-przyrodniczych. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje 
Minister Edukacji Narodowej (art. 2 i 3 ustawy o UwB). Po dokonanych zmianach w 
prawie nadzór nad UwB sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Politechnika Białostocka 

● Politechnika Białostocka została utworzona na podstawie Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 19 września 1974 roku w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę Białostocką („Rozporządzenie PB”). 

 
● Rozporządzenie PB wydane zostało na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 1958. Ustawa ta 

została uchylona na mocy art. 224 pkt. 1) ustawy 1982.  
 
● Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 1982, szkoły wyższe, tworzyło się, znosiło, łączyło i 

przekształcało w drodze ustawy. Przepis art. 214 tej ustawy przewidywał, że szkoły 
wyższe podlegające przepisom ustawy 1958, od dnia wejścia w życie ustawy 1982 były 
szkołami wyższymi w rozumieniu tej ustawy, zatem PB zachowała swój status prawny, 
a Rozporządzenie PB pozostało w mocy.  

 
● Z dniem 1 października 1990 roku, ustawa 1982 utraciła moc w całości, na mocy art. 

210 pkt. 1) nowej ustawy 1990. Ustawa 1990 nie zawierała szczegółowych przepisów 
intertemporalnych dot. zachowania statusu szkół wyższych przez jednostki istniejące 
w dniu wejścia w życie tej ustawy. 

  
● Ustawa 1990 uchylona została w całości 1 stycznia 2017 roku, jednak już 1 września 

2005 roku weszła w życie ustawa 2005 i na jej podstawie zaczęły wówczas działać 
szkoły wyższe, a precyzyjniej – uczelnie publiczne i niepubliczne. Zgodnie z art. 252 ust. 
1 ustawy 2005, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe 
szkoły wyższe stały się odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w 
rozumieniu ustawy 2005.  

 
● Ustawa 2005 uchylna została na mocy art. 169 pkt. 3) ustawy wprowadzającej 2018. 

Zgodnie z przepisem art. 192 tej ustawy, uczelnie w rozumieniu ustawy 2005 stały się 
uczelniami w rozumieniu ustawy 2018. Uczelnie wstąpiły w ogół praw i obowiązków 
ich podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w praw i obowiązków 
wynikających z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 
ministra właściwego do spraw nauki. 

 
● Politechnika Białostocka funkcjonuje w oparciu o status prawny nadany jej 

Rozporządzeniem PB w 1974 roku. Zgodnie z w/w rozporządzeniem, zadaniem 
Politechniki jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w 
zakresie nauk technicznych (par. 2 Rozporządzenia PB). 

Uczelnia 

Ogólna charakterystyka uczelni publicznej, akademickiej jako formy 
organizacyjnoprawnej podmiotu szkolnictwa wyższego 

• Uczelnia posiada osobowość prawną. Jest autonomiczna i działa na zasadach 
określonych w ustawie. Uczelnia prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku. 
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Prowadzi działalność w swojej siedzibie, a w przypadku, gdy siedziba znajduje się na 
obszarze związku metropolitalnego - na tym obszarze. Uczelnia może prowadzić 
działalność poza siedzibą albo tym obszarem - w swojej filii. Organy władzy publicznej 
mogą podejmować rozstrzygnięcia dotyczące uczelni tylko w przypadkach 
przewidzianych w ustawach. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowią 
wspólnotę uczelni. Członkowi wspólnoty uczelni przysługuje czynne prawo wyborcze 
w uczelni. Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie. 

 
• Podstawowymi zadaniami uczelni są: 

 
o prowadzenie kształcenia na studiach; 
o prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form 

kształcenia; 
o prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki; 
o prowadzenie kształcenia doktorantów; 
o kształcenie i promowanie kadr uczelni; 
o stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

 
▪ procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
▪ kształceniu, 
▪ prowadzeniu działalności naukowej; 

 
o wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 

tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw 
człowieka; 

o stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 
o upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i 
archiwalnych; 

o działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 
 

• Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i 
finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa 
powyżej, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie 
spółek kapitałowych. 

 
• Uczelnia jest: 

 
o uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa; 
o uczelnią niepubliczną, jeżeli jest utworzona przez osobę fizyczną albo osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa, albo 
samorządowa osoba prawna, 

 
• Uczelnia jest uczelnią akademicką albo zawodową. 
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• Uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność naukową i posiada 

kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo 
artystycznej.   

 
• Uczelnia akademicka prowadzi studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia 

lub jednolite studia magisterskie, może prowadzić także kształcenie doktorantów. 
 

• W nazwie jednostki, wyraz "akademia" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni 
akademickiej. Wyraz "politechnika" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej 
posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie 
nauk inżynieryjnych i technicznych. Wyraz "uniwersytet" jest zastrzeżony dla nazwy 
uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 
dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej "dyscyplinami", 
zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki. W przypadku uzyskania 
kategorii naukowej skutkującej koniecznością zmiany nazwy uczelni, uczelnia może 
posługiwać się nazwą dotychczasową. 

 
• Organami uczelni publicznej - są rada uczelni, rektor i senat. Statut uczelni może 

przewidywać również inne organy uczelni. Do zadań rady uczelni należy: 
 
o opiniowanie projektu strategii uczelni; 
o opiniowanie projektu statutu; 
o monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; 
o monitorowanie zarządzania uczelnią; 
o wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat; 
o opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 
o wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 

 

• Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 
przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni, tj. w szczególności:  

 
o reprezentowanie uczelni; 
o zarządzanie uczelnią; 
o przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni; 
o składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 
o wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 
o powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich 

odwoływanie; 
o prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; 
o tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu; 
o tworzenie szkół doktorskich; 
o prowadzenie gospodarki finansowej uczelni; 
o zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni. 
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• Do zadań senatu uczelni należy: 
 

o uchwalanie statutu; 
o uchwalanie regulaminu studiów; 
o uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji; 
o powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni; 
o opiniowanie kandydatów na rektora; 
o przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni; 
o formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych 

przez nich zadań; 
o nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 
o nadawanie tytułu doktora honoris causa; 
o ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na 

studia i na kształcenie specjalistyczne; 
o ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego; 
o ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich; 
o określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się; 
o wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska 

szkolnictwa wyższego i nauki; 
o wykonywanie zadań związanych z: 

 
▪ przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej "PRK", 

do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, 
▪ włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form 
kształcenia - zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 
534 i 1287); 
 

o wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 
 

• Ustawa przewiduje ponadto szczegółowe wymagania dot. kadencji, składu i wymagań 
dla kandydatów na członków/piastunów ww. organów uczelni, a także co do 
postanowień statutu.  

 
• Publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. Uczelnia publiczna może 

być utworzona w wyniku połączenia uczelni publicznych, instytutów badawczych lub 
instytutów PAN. Publiczną uczelnię akademicką włącza się do uczelni publicznej w 
drodze ustawy. 

 
Możliwe formy współpracy/konsolidacji jednostek 

 
• Ustawa SWN przewiduje liczne formy współpracy oraz konsolidacji jednostek 

szkolnictwa wyższego. Formy te zostały poniżej pogrupowane według kryterium 
zakresu związania jednostek i szczegółowo omówione.  
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Współpraca naukowa 

• Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy SWN, Uczelnia może prowadzić studia wspólne z inną 
uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, 
zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. W stosunku do poprzedniego stanu 
prawnego wprowadzono katalog prawnie wymaganych unormowań umownych 
pomiędzy podmiotami prowadzącymi studia wspólne oraz warunki, jakie musi spełnić 
uczelnia prowadząca studia wspólne.  

 
• Ponadto zasadniczo zmieniono redakcję przepisu, wskazując, że studia wspólne 

prowadzi uczelnia (liczba pojedyncza), a nie jak dotychczas – podmioty będące stroną 
porozumienia. Brzmienie obecnie obowiązującego przepisu deprecjonuje zatem 
podmiot prowadzący studia z uczelnią, ponieważ wynika z niego, że prowadzenie 
studiów leży jedynie po stronie uczelni. Dotychczas strony porozumienia mogły być 
równorzędnymi partnerami (Dokowicz 2019). 

 
• Zasady współpracy powinna określić umowa pomiędzy uczelnią a podmiotem, z 

którym prowadzi ona studia wspólne. Umowa ta powinna zostać zawarta w formie 
pisemnej. Przepis zawiera katalog prawnie wymaganych postępowań umownych, które 
mają na celu zabezpieczenie interesów stron. Katalog ten ma charakter katalogu 
otwartego. Umowa musi określać podmiot wprowadzający dane do Systemu POL-on 
oraz podmiot uprawniony do otrzymywania środków na kształcenie studentów na 
studiach stacjonarnych prowadzonych wspólnie. Warto odnotować, że tym podmiotem 
może być tylko uczelnia, ponieważ tylko ona jest uprawniona do otrzymywania 
środków finansowych na ten cel (Dokowicz 2019). 

 
• Co do zasady, utworzenie studiów wspólnych nie wymaga pozwolenia Ministra, a 

jedynie zawarcia porozumienia w tym zakresie, jednakże zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy 
SWN, uczelnia może prowadzić studia wspólne, jeżeli: 

 
o utworzyła studia na podstawie art. 53 ust. 7 ustawy SWN albo 
o uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów 

na kierunku, który ma być prowadzony wspólnie. 

• Inną formą współpracy naukowej w podobnej formie jest, określona w art. 61 ust. 1 
ustawy SWN, możliwość prowadzenia studiów przez uczelnię we współpracy z 
organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem 
przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień 
do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą 
lub organem rejestrowym. Zasady tej współpracy określa umowa zawarta w formie 
pisemnej. Umowa może określać udział podmiotu w opracowaniu programu studiów 
oraz sposób realizacji praktyk zawodowych. W analizowanej sytuacji powyższe forma 
współpracy jest niemożliwa, pozostawia się ją więc jedynie na poziomie sygnalizacji.  
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Współpraca biznesowa  
 

• Zgodnie z art. 12 ustawy SWN, uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą 
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od jej podstawowej działalności, w zakresie 
i formach określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie spółek 
kapitałowych. 

 
• Uczelnia może także na mocy art. 159 ust. 1 ustawy SWN, w celu realizacji 

przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi, utworzyć 
spółki kapitałowe, a także przystępować do nich, wspólnie z innymi uczelniami, 
instytutami badawczymi, instytutami PAN, Centrum Łukasiewicz, instytutami Sieci 
Łukasiewicz lub innymi podmiotami. 

 
• Ponownie, instytucje te pozostają poza zakresem analiz w niniejszym raporcie i 

przywołane są wyłącznie w celu ich sygnalizacji.  

Konsolidacja 

• Definiując pojęcie konsolidacji w Komentarzu do ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, J. Woźnicki cytując Ł. Sułkowskiego wskazuje (Woźnicki 2019): „W 
terminologii dotyczącej łączenia się organizacji stosuje się określenia: fuzje i przejęcia, 
procesy konsolidacyjne, wykupy, akwizycje. Zazwyczaj określenia fuzje, akwizycje, 
przejęcia i wykupy odnoszą się do poziomu organizacyjnego, podczas gdy konsolidacja 
może dotyczyć zarówno organizacji, jak i większego systemu, np. szkolnictwa 
wyższego. W bibliografii anglojęzycznej najbardziej rozpowszechnione jest pojęcie 
«mergers and acquisitions» (M&A), czyli fuzje i przejęcia. W języku angielskim, w 
którym literatura na temat fuzji i przejęć jest najobszerniejsza, obok «mergers & 
acquisitions» wykorzystuje się również takie terminy, jak: «takeover» (przejęcie), 
«consolidation» (konsolidacja) czy «buyout» (wykup). W literaturze polskiej, za 
terminologią angielską i francuską, stosuje się też określenia akwizycje (ang. 
aquisitions) oraz mariaże (ang. mergers, fr. Fusion, marriage). To ostatnie określenia 
bywa wieloznaczne, ponieważ niektórzy autorzy używają go jako synonimu fuzji, a inni 
aliansów strategicznych. 

 
• W literaturze naukowej fuzja rozumiana jest jako połączenie dwóch lub więcej 

podmiotów gospodarczych w nowy organizm w konsekwencji umowy pomiędzy tymi 
organizacjami. (...) Zatem dwa podstawowe rodzaje konsolidacji podmiotów prawnych 
to połączenia lub przejęcia. Połączenie organizacji odnosi się do przypadków, w których 
z dwóch (lub więcej) niezależnych bytów prawnych pozostaje jeden. Proces, w którym 
podmiotem pozostającym w sensie prawnym nie jest jedna z łączących się organizacji, 
określa się mianem inkorporacji lub wcielenia. Fuzją nazwać można przypadek, gdy co 
najmniej dwa podmioty prawne, działające wcześniej jako odrębne, łączą się w jeden 
podmiot” (Woźnicki 2017).  
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Uczelnie publiczne 
 

• Połączenie uczelni publicznych reguluje art. 35 ust. 3 ustawy SWN. Zgodnie z tym 
artykułem, uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku połączenia uczelni 
publicznych, instytutów badawczych lub instytutów PAN.  

 
• Ustępy 3–6 i 9 i 9a regulują przypadki fuzji podmiotów, tj. m.in.: utworzenia uczelni 

publicznej w wyniku połączenia uczelni publicznych, instytutów badawczych lub 
instytutów PAN (ust. 3); włączenia publicznej uczelni akademickiej do uczelni 
publicznej, co wymaga drogi ustawowej (ust. 4). 

 
• Nie wskazano wprost trybu połączenia publicznych uczelni akademickich, powinno to 

nastąpić jednak w tym samym trybie, w jakim została utworzona akademicka uczelnia 
publiczna, to jest w drodze ustawy (Zieliński 2019). 

 
• Na mocy art. 35 ust. 4 ustawy SWN, publiczną uczelnię akademicką można także 

włączyć do struktur innej uczelni publicznej. Musi to jednak nastąpić w drodze ustawy. 
Ważna dyspozycja zawarta została w ust. 9, określających sukcesję generalną, czyli 
wstąpienie przez uczelnię publiczną (zarówno akademicką, jak i zawodową) we 
wszystkie prawa i obowiązki posiadane przez włączaną do niej inną uczelnię publiczną, 
instytut badawczy lub instytut PAN (Zieliński 2019). 

 
• Na mocy ust. 5, z kolei, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 

porozumieniu z ministrem nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, po 
zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, w drodze 
rozporządzenia, włącza publiczną uczelnię zawodową lub instytut badawczy do uczelni 
publicznej. Tytułem przykładu włączenia zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy SWN, wskazać 
można Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 sierpnia 2019 
r. w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w 
Gdyni (Dz. U. poz. 1657). 

 
• Z kolei zgodnie z ust. 6, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 

drodze rozporządzenia, na wniosek Prezesa PAN lub dyrektora instytutu PAN i po 
zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, 
włącza do uczelni publicznej instytut PAN. 

 
Uczelnie niepubliczne 

 
• Na mocy art. 43 ust. 1 ustawy SWN, uczelnia niepubliczna może połączyć się z inną 

uczelnią niepubliczną, tworząc nową uczelnię niepubliczną. Zgodnie z ust. 5 nowa 
uczelnia niepubliczna wstępuje w ogół praw i obowiązków łączonych uczelni, a zatem 
łącznie w dotychczasowe prawa i obowiązki każdej z nich z osobna, które z chwilą jej 
utworzenia sumują się w jej prawa i obowiązki, co obejmuje prawa i obowiązki 
wynikające z decyzji administracyjnych podejmowanych na podstawie komentowanej 
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ustawy, a także decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie innych ustaw 
(Woźnicki 2019).  

 
• Z kolei na mocy art. 44 ust. 1 ustawy SWN, uczelnia niepubliczna może być włączona do 

innej uczelni niepublicznej. 
 
• Powyższe regulacje nie znajdą zastosowania w niniejszej analizie, zatem pozostają 

wyłącznie na poziomie sygnalizacji.  

Federacja  

• Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (zwane dalej 
„Federacjami”) są jednym z podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i 
nauki. Ich charakter prawny i warunki utworzenia regulują art. 165 i n. ustawy SWN.  

 
• Federację może utworzyć: 

 
o publiczna uczelnia akademicka z publiczną uczelnią akademicką, instytutem 

badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym, lub 
o niepubliczna uczelnia akademicka z niepubliczną uczelnią akademicką, 

zwane dalej „Jednostkami Uczestniczącymi”.  

• Uczelnia, instytut badawczy, instytut PAN i instytut międzynarodowy mogą być 
Jednostką Uczestniczącą tylko w jednej Federacji. 

• Jednostka Uczestnicząca i Federacja nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej. 
 

• Obligatoryjne elementy statutu Federacji:  
 

o nazwa i siedziba federacji; 
o jednostki uczestniczące; 
o zadania federacji;  
o sposób powoływania i odwoływania, zakres zadań i sposób działania organów 

federacji; 
o liczba członków zgromadzenia federacji; 
o zasady korzystania z obiektów i urządzeń federacji lub jednostek 

uczestniczących; 
o jednostkę uczestniczącą uprawnioną do otrzymania środków finansowych na 

kształcenie w szkole doktorskiej; 
o zasady udziału w pokrywaniu kosztów działalności federacji; 
o obowiązki jednostek uczestniczących w przypadku likwidacji federacji, w tym 

udział w kosztach likwidacji oraz zasady wstąpienia jednostek uczestniczących w 
prawa i obowiązki federacji, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji 
administracyjnych. 
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• Federacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu do rejestru 
federacji. Pracownicy Jednostek Uczestniczących pozostają ich pracownikami. 

 
• Organy Federacji: 

 
o prezydent 
o zgromadzenie Federacji.  

 
• Zadania prezydenta Federacji: 

 
o sprawy dotyczące federacji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub 

statut do kompetencji zgromadzenia federacji;  
o reprezentowanie federacji; 
o zarządzanie federacją; 
o wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

federacji; 
o prowadzenie gospodarki finansowej federacji; 
o zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w federacji. 

 
• Zadania zgromadzenia Federacji: 

 
o uchwalanie zmian statutu; 
o monitorowanie gospodarki finansowej federacji, w tym opiniowanie planu 

rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego; 

o przeprowadzanie oceny funkcjonowania federacji; 
o formułowanie rekomendacji dla prezydenta w zakresie wykonywanych przez 

niego zadań; 
o nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 
o wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 

 
• Zadanie przeznaczone dla zgromadzenia Federacji mogą być wykonywane także przez 

inny organ, określony w statucie Federacji albo organ jednostki uczestniczącej. Statut 
może określić tylko jeden organ dla danej dyscypliny. 

 
• Prezydentem i członkiem zgromadzenia federacji może być osoba, która: 

 
o ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
o korzysta z pełni praw publicznych; 
o nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
o nie była karana karą dyscyplinarną; 
o w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
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bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 
2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie 
współpracowała z tymi organami; 

o posiada wykształcenie wyższe; 
o nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

 
• Osoba powołana na funkcję prezydenta jest zatrudniana w Federacji. Pierwszego 

prezydenta powołuje Minister, na wniosek jednostek uczestniczących, na okres 6 
miesięcy i nawiązuje z nim stosunek pracy. 

 
• Członkostwo w zgromadzeniu Federacji lub na stanowisku prezydenta wygasa w 

przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego 
oraz informacji lustracyjnej lub zaprzestania spełniania wymagań wskazanych 
powyżej. 

Działalność Federacji 

• Poza podstawowym zakresem działalności, Federacja może prowadzić działalność 
gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, w zakresie i formach 
określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie spółek kapitałowych. 

 
• Federacja jest zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

 
• Federacja może realizować inne zadania niż te określone w statucie Federacji, które 

zostaną powierzone przez Jednostki Uczestniczące, z wyłączeniem prowadzenia 
kształcenia na studiach. 

 
• W przypadku utworzenia federacji ewaluację jakości działalności naukowej 

przeprowadza się wyłącznie dla federacji. Ewaluację przeprowadza się w ramach 
dyscypliny w federacji, której jednostki uczestniczące zatrudniały łącznie według stanu 
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 
12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności 
naukowej w tej dyscyplinie. Kategorie naukowe przyznaje się Federacji.  

 
• Federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem kategorii naukowej w 

zakresie: 
 
o nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 
o kształcenia doktorantów; 
o przystępowania do konkursów – „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” 

oraz „Regionalna inicjatywa doskonałości”. 
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Powstanie Federacji 

• Federację tworzy się w celu wspólnej realizacji zadań podmiotów tworzących 
Federację, w zakresie: 

 
o prowadzenia działalności naukowej; 
o kształcenia doktorantów; 
o nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 
o komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z 

tymi wynikami. 
 

o Środki finansowe na realizację powyższych zadań oraz na pokrycie kosztów 
funkcjonowania federacji zapewniając Jednostki Uczestniczące. Pracownicy Jednostek 
Uczestniczących pozostają pracownikami tych jednostek pomimo utworzenia 
Federacji. 

 
o Utworzenie Federacji wymaga:  

 
o zgodnego wniosku Jednostek Uczestniczących; 
o zatwierdzenia jej statutu przez organy Jednostek Uczestniczących właściwych do 

uchwalenia ich statutów; 
o uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

(zwanym dalej „Ministrem”) projektu pierwszego statutu Federacji, a w 
przypadku, gdy Jednostka Uczestnicząca jest nadzorowana przez inny organ – 
wymagane jest również uprzednie zasięgnięcie opinii tego organu; 

o decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra o utworzeniu Federacji;  
o wpisu do rejestru federacji. 

 
• Z chwilą wpisu do rejestru, federacja uzyskuje osobowość prawną. Rejestr prowadzi 

Minister, pod nazwą „Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
POL-on”. Rejestr ten jest jawny.  
 

W oparciu o przedstawione powyżej regulacje formalnoprawne, Wykonawca uznał 
poniżej przedstawione scenariusze możliwej współpracy lub konsolidacji 
przedmiotowych Uczelni, jako przedmiot dalszych rozważań. 
 
• Scenariusz A - "Status Quo" 

 
o Nie jest wymagana żadna zmiana obecnych form organizacyjnych 

 
• Scenariusz B - "Współpraca"  

 
o Formę organizacyjną "Współpracy" najlepiej opisać na podstawie istniejących 

przykładów w Polsce. 
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(1) Związek Zawodowy Uczelni "InnoTechKrak" - utworzony 23 kwietnia 2015 
r. przez połączenie Akademii Górniczo-Hutniczej, Stanisława Staszica w 
Krakowie, Politechniki Krakowskiej Tadeusza Kościuszki i Uniwersytetu 
Rolniczego Hugo Kołłątaja w Krakowie. 

(2) Związek Uniwersytetów "Uniwersytety Śląskie" - utworzony w dniu 28 
września 2017 r. przez połączenie Akademii Górniczo-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, 
Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

(3) Związek Uniwersytetów "Uniwersytety Lubelskie" - utworzony w dniu 18 
grudnia 2017 r. przez połączenie Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie. 

 
• Scenariusz C - "Federacja".  
 

o Formę organizacyjną "Federacji" najlepiej opisać, podając przykłady istniejące w 
Polsce. 

 
(1) Federacja Naukowa WSB-DSW - utworzona 25 czerwca 2019 r. przez 

federację Uniwersytetu Dolnośląskiego we Wrocławiu, Uniwersytetu WSB 
w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytetu Filologicznego we Wrocławiu. 

 
• Scenariusz D - "Połączenie" 

 
o Formę organizacyjną "połączenia" najlepiej scharakteryzować, podając 

następujące przykłady 
 

(1) University of Aarhus - utworzony w latach 2006-2012 w wyniku 
połączenia University of Aarhus, Danish School of Education, Aarhus School 
of Business, Danish Institute of Agricultural Sciences oraz National 
Environmental Research Institute, a także Aarhus Engineering School 

 
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), 

który powstał 1 stycznia 2009r. z połączenia Akademii Rolniczej w 
Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Połączyły się dwie uczelnie o bogatej 
historii, powstała w 1946 roku Politechnika Szczecińska i powstała w 1954 
roku Akademia Rolnicza. Liczba absolwentów wypromowanych w 
Politechnice Szczecińskiej do momentu połączenia wynosiła 31 223, a w 
Akademii Rolniczej 38 626 absolwentów.  

 
Pierwsze decyzje dotyczące połączenia obu uczelni zapadły 5 lipca 2007 r., 
kiedy to Senaty obu uczelni podjęły uchwały o ich połączeniu. Tuż po tym 
wydarzeniu ruszyły prace eksperckie, które przygotowały koncepcję 
integracji uczelni, m.in. scalenie infrastruktury informatycznej i 
telefonicznej oraz baz danych, połączenie jednostek dydaktycznych i 
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administracyjnych, przygotowanie nowego statutu oraz stworzenie nowych 
podstaw prawnych pozwalających funkcjonować uczelni w nowej 
strukturze. Ostatecznie proces legislacyjny zamknęła ustawa z 5 września 
2008 r., którą podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 30 września 
tegoż roku, dokładnie w przeddzień inauguracji roku akademickiego 
2008/2009. Niestety nie było możliwe, aby zainaugurować nowy rok 
akademicki pod wspólnym szyldem. Postanowiono, że datą rozpoczęcia 
działalności nowo utworzonej uczelni będzie 1 stycznia 2009 r. Pierwsze 
uroczyste posiedzenie Senatu odbyło się 16 stycznia 2009 r.  
 
W momencie rozpoczęcia działalności Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jego strukturę tworzyło 
dziesięć wydziałów, sześć wydziałów Politechnik Szczecińskiej: 
Budownictwa i Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki, Techniki Morskiej, Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, oraz cztery wydziały Akademii Rolniczej: Biotechnologii i 
Hodowli Zwierząt, Ekonomiczny, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 
Nauk o Żywności i Rybactwa. Łącznie prowadzono 33 kierunki studiów 
stacjonarnych i 23 kierunki studiów niestacjonarnych. Zatrudniano ponad 
1100 nauczycieli akademickich, w tym prawie 280 pracowników z tytułem 
naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

 
W Politechnice Szczecińskiej prowadzono 20 następujących kierunków 
studiów: Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Budownictwo – 
Inżynier Europejski, Inżynieria Środowiska, Wzornictwo, Automatyka i 
Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, 
Zarządzanie i Inżynieria produkcji, Inżynieria materiałowa, Mechanika i 
Budowa maszyn, Transport, Mechatronika, Oceanotechnika, Inżynieria 
bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, Ochrona środowiska, 
Technologia chemiczna, Towaroznawstwo. 

 
W Akademii Rolniczej prowadzono 13 następujących kierunków studiów: 
Biologia, Biotechnologia, Zootechnika, Ekonomia, Zarządzanie, Architektura 
krajobrazu, Ochrona środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technika 
rolnicza i leśna, Rybactwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, 
Towaroznawstwo. 

 
Przed połączeniem trzy wydziały Akademii Rolniczej: Wydział 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa posiadały prawa 
habilitowania w 4 dyscyplinach naukowych oraz prawo doktoryzowania w 
7 dyscyplinach, a Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 
Żywnościowej - prawo doktoryzowania w zakresie ekonomii. 

  
Liczba studentów w momencie połączenia wynosiła: 
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Akademia Rolnicza - łącznie: studia stacjonarne i niestacjonarne: 6 083 

- Studia stacjonarne – 4316 
- Studia niestacjonarne – 1767 

Politechnika Szczecińska - studia stacjonarne – 7017 

Aktualnie uczelnia w swojej ofercie posiada 47 kierunków kształcenia na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II oraz doktoranckie studia III 
stopnia.  

 
(3) Uniwersytet Zielonogórski (UZ) powstał na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 (Dz. U. 01.74.785 z dnia 20 lipca 2001 r). Uniwersytet Zielonogórski 
został utworzony z dniem 1 września 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski 
powstał w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. Droga do powstania UZ kształtowała się w następujący 
sposób. Jesienią roku 2019 został powołany przez obu rektorów zespół ds. 
połączenia uczelni. Wiosną 2000 r. zespół przygotował raport, na podstawie 
którego określono planowany kształt przyszłej uczelni. 22 marca Senaty obu 
uczelni przyjęły jednobrzmiące uchwały o gotowości utworzenia 
uniwersytetu, który miał powstać z połączenia Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Politechniki 
Zielonogórskiej. Następnie Minister Edukacji Narodowej powołał zespół 
ministerialny ds. utworzenia uniwersytetu w Zielonej Górze. Na jego czele 
stanął prof. Jerzy Zdrada, wiceminister edukacji. 

 
Postanowiono, że Uniwersytet Zielonogórski będzie składał się z trzech 
szkół: Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoły Nauk Ścisłych i 
Ekonomicznych oraz Szkoły Nauk Technicznych. W ich skład wejdzie osiem 
wydziałów. Pierwszą ze szkół będą tworzyć: Wydział Humanistyczny, 
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych oraz Wydział Artystyczny, 
drugą: Wydział Nauk Ścisłych oraz Wydział Zarządzania, a trzecią: Wydział 
Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz 
Wydział Inżynierii Produkcji i Środowiska Pracy. Ten ostatni wydział nigdy 
nie powstał. W sumie w Uniwersytecie Zielonogórskim miało być 
dwadzieścia siedem instytutów oraz dwie katedry. Plany a rzeczywistość w 
wielu miejscach znacznie się różniły. 

 
Krótki opis obu uczelni przed połączeniem 

 
Politechnika Zielonogórska (PZ) powstała w 1965 r. W dacie połączenia 
uczelnia była klasyfikowana w rankingu uczelni technicznych w środku 
stawki. Na PZ studiowało około 8500 studentów na 7 kierunkach i 25 
specjalnościach. PZ zatrudniała około 440 pracowników badawczo-
dydaktycznych w tym 84 profesorów i doktorów habilitowanych. W 
momencie połączenia na PZ funkcjonowały następujące wydziały: 
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Mechaniczny, Elektryczny, Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, 
Podstawowych Problemów Techniki, oraz dwie jednostki dydaktyczne: 
Studium Języków i Studium WF. Najstarszymi wydziałami Politechniki 
Zielonogórskiej były Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny, które 
były częściami jednego Wydziału Ogólnotechnicznego w roku założenia 
uczelni, a w 1967 roku zostały wydzielone jako dwie odrębne jednostki.  

 
Poszczególne wydziały kształciły w następujących kierunkach: 
 
- Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej: Budownictwo, 

Inżynieria środowiska, 
- Wydział Elektryczny: Elektrotechnika, Informatyka, Elektronika i 

telekomunikacja, 
- Wydział Mechaniczny: Mechanika i budowa maszyn, 
- Wydział Podstawowych Problemów Techniki: Podstawowe Problemy 

Technik, Zarządzanie i marketing. 
 
Ponadto PZ posiadała uprawnienia do doktoryzowania w ramach czterech 
dyscyplin naukowych (nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, 
budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa oraz w zakresie matematyki. 
Ponadto w przygotowaniu były wnioski o prawa habilitacyjne z zakresu 
elektrotechniki i matematyki. 

 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) powstała w 1971 r. jako Wyższa Szkoła 
Nauczycielska. W momencie utworzenia na Wyższej Szkole Nauczycielskiej 
funkcjonowały 2 wydziały: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział 
Pedagogiczny. Na dzień połączenia w skład WSP wchodziły następujące 
wydziały: 

− Wydział Artystyczny, 
− Wydział Humanistyczny, 
− Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 
− Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki. 

 

Poszczególne wydziały kształciły w następujących kierunkach: Wydział 
Artystyczny: Malarstwo, Wychowanie Muzyczne, Wychowanie Plastyczne, 
Wydział Humanistyczny: Filologia polska, Filologia rosyjska, Filologia 
germańska, Filologie: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka 
rosyjskiego w ramach Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Filozofia, 
Historia, Politologia, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych: 
Pedagogika, Socjologia, Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie i marketing, 
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: Informatyka, Matematyka, 
Ochrona Środowiska, Wychowanie Techniczne. 
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W momencie połączenia Wyższa Szkoła Pedagogiczna posiadała prawa 
doktoryzowania w zakresie historii, pedagogiki i filozofii. Na WSP na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształciło się około 13 000 
studentów. Kadrę naukową stanowiło ponad 570 pracowników, przy czym 
139 to profesorowie i doktorzy habilitowani.  
 

Po połączeniu potencjał naukowy zielonogórskiego środowiska 
akademickiego, uległ znacznej zmianie. Nastąpiło połączenie relatywnie 
małej Politechniki Zielonogórskiej, jednak o dość dobrej pozycji w kraju, z 
niezbyt mocną Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która była klasyfikowana na 
dole tabeli uczelni pedagogicznych. Ponadto uczelnie różniły się sytuacją 
finansową. Pod względem kadrowym połączenie obu uczelni dało 
uniwersytet, już na starcie silniejszy kadrowo od uniwersytetów w Opolu i 
Białymstoku.  
 
Uniwersytet Zielonogórski, po powstaniu zatrudniał łącznie około 1000 
nauczycieli akademickich. Ponad 200 z nich to pracownicy samodzielni – 
czyli legitymujący się stopniem naukowym doktora habilitowanego – 
pracownicy naukowi. Ponad 70 miało tytuł naukowy profesora. Ponadto 
prawie 300 wykładowców posiadało stopień doktora. Spośród ośmiu 
wydziałów uniwersytetu sześć miało uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora w siedmiu dyscyplinach naukowych. Cztery obecnie 
istniejące wydziały zielonogórskich uczelni spełniały formalne kryteria i 
złożyły wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora 
habilitowanego. Dwa z tych wniosków – dotyczące historii oraz pedagogiki – 
uzyskały pozytywną opinię Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i wróciły do 
Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Do połączenia 
postępowanie zostało zakończone. Kolejne dwa wnioski – dotyczące 
elektrotechniki i matematyki – zostały przedstawione do recenzji. Do 
połączenia nie udało się uzyskać uprawnienia do przyznawania habilitacji w 
obu dyscyplinach naukowych. Wobec powyższego wówczas połączone WSP 
i PZ nie spełniały formalnych warunków wymaganych do utworzenia 
uniwersytetu autonomicznego a jedynie do utworzenia tzw. uniwersytetu 
przymiotnikowego. Wyżej wymienione Wydziały uzyskały prawa do 
przyznawania habilitacji w ciągu 2 lat po połączeniu obu uczelni. Do pełnej 
autonomii jako uniwersytetu bezprzymiotnikowego brakowało, jednakże 
Wydziału Prawa lub Wydziału Medycznego. Wydział Prawa i Administracji 
został powołany 19 marca 2014r. Natomiast Wydział Lekarski a obecnie 
Collegium Medicum powstał 1 października 2015r. Powstanie w Zielonej 
Górze tych dwóch Wydziałów nie byłoby możliwe bez powołania 
Uniwersytetu. 
 
Na mocy ustawy z 7 czerwca 2001 r. wszyscy pracownicy obu uczelni 
automatycznie zostali pracownikami UZ. Nastąpiło również połączenie 
Senatów obu uczelni. W wyniku połączenia powstał Senat UZ. Senat mógł 
funkcjonować w tym składzie do 31 grudnia 2001r. Na okres jednego roku 
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został powołany Rektor UZ oraz wybrany Senat UZ, Rady wydziałów i 
Instytutów pozostały niezmienione z wyjątkiem tych, które powstały w 
wyniku połączenia niektórych jednostek. Dla przykładu Wydział 
Matematyki, Fizyki i Techniki został podzielony na dwie jednostki: Fizyki i 
Astronomii, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Natomiast pracownicy 
Instytutu Techniki zostali przeniesieni na Wydział Mechaniczny i na 
Wydziale tym powstał odrębny Instytut o tej samej nazwie. Instytut kształcił 
w początkowym okresie na kierunku nauczycielskim związanym z edukacją 
techniczną. W późniejszym czasie zmienił profil kształcenia na profil 
związany z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Na Wydział Mechaniczny 
przeniesiono w ramach późniejszych przekształceń również część kadry 
związaną z Zarządzaniem i powstał kierunek oraz Instytut kształcący na 
kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wydział Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii powstał w wyniku przeniesienia kadry 
matematycznej Politechniki i kadry matematyków z WSP. Krótko po 
połączeniu PZ i WSP powstał nowy Wydział Nauk Biologicznych było to 
połączenie kadry Inżynierii środowiska i Ochrony środowiska z obu 
wcześniejszych uczelni. 

 
Po okresie przejściowym odbyły się wybory do wszystkich organów 
kolegialnych i jednoosobowych. W roku akademickim 2018/2019 
Uniwersytet Zielonogórski kształcił blisko 10 500 studentów na I, II i III 
stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i 
niestacjonarnym. 

 
Obecnie uczelnię tworzy 11 wydziałów: 
 
− Artystyczny, 
− Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 
− Ekonomii i Zarządzania, 
− Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, 
− Fizyki i Astronomii, 
− Humanistyczny, 
− Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 
− Mechaniczny, 
− Nauk Biologicznych, 
− Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 
− Prawa i Administracji. 

oraz 
 

− Collegium Medicum, 
− Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie 

 
• Uniwersytet Zielonogórski obecnie posiada następujące uprawnienia do 

nadawania stopni naukowych: 
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Stopnia doktora habilitowanego 
o astronomii 
o automatyki, elektroniki i elektrotechniki, 
o historii, 
o inżynierii lądowej i transportu, 
o matematyki, 
o nauk biologicznych, 
o nauk fizycznych. 
 
Stopnia doktora 
o astronomii, 
o automatyki, elektroniki i elektrotechniki, 
o filozofii, 
o historii, 
o informatyki technicznej i telekomunikacji, 
o inżynierii lądowej i transportu, 
o inżynierii mechanicznej, 
o inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, 
o językoznawstwa, 
o literaturoznawstwa, 
o matematyki, 
o nauk biologicznych, 
o nauk fizycznych, 
o nauk o polityce i administracji, 
o nauk socjologicznych, 
o nauk o zarządzaniu i jakości, 
o pedagogiki. 

 

• Filia UZ w Sulechowie powstała w wyniku połączenia Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie. Połączenie to nastąpiło na mocy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2017 
roku. 
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Rys. III.1.1. Obecna Mapa Campusów Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 
Konkluzje: 
- W początkowym okresie UZ mimo dużego potencjału kadrowego był 

klasyfikowany na dole tabeli polskich uniwersytetów. Było to spowodowane 
dużym bagażem dość słabej WSP.  

- Dość duże niezadowolenie wyrażali studenci kierunków technicznych. 
Manifestowało się to między innymi dużym naciskiem na zakończenie pracy 
dyplomowej i obronę przed 1 września 2001 r. Zaś studenci WSP przeciągali 
termin obrony do momentu połączenia uczelni. Początkowo kierunki 
techniczne zanotowały również spadek liczby chętnych kandydatów na 
studia. W późniejszym okresie tendencja ta została odwrócona i obecnie 
spadek ten jest związany jedynie z przyczynami demograficznymi. Niestety 
niektórzy naukowcy przenieśli się do innych ośrodków. Jednakże 
równocześnie udało się pozyskać nowych zainteresowanych pracą na UZ, a 
nie na uczelni o niższej randze. 

- Dużym problemem struktury studentów WSP była natomiast 
nadreprezentacja studentów studiów niestacjonarnych, którzy stanowili 
3/5 ogółu studentów. W tym czasie na PZ struktura studentów kształtowała 
się inaczej na studiach stacjonarnych studiowało ponad 50% ogółu 
studentów. 

- Połączenie pozwoliło na znaczną poprawę bazy połączonej uczelni. Również 
dzięki uzyskanemu potencjałowi udało się utworzyć dwa całkiem nowe 
kierunki tj. kierunek lekarski i prawo. 

- Pewnymi dość istotnymi problemami były dysproporcje pomiędzy PZ i 
Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Jedną z nich była różnica uposażeń, które na 
WSP były wyższe i przekraczały również granice wyznaczane przez tzw. 
widełki. Problem ten został rozwiązany poprzez wprowadzenie tzw. 
dodatku zielonogórskiego dla pracowników UZ i wyrównanie dysproporcji 
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pomiędzy pracownikami części politechnicznej i humanistycznej UZ. 
Obecnie dodatek ten nie funkcjonuje i został zlikwidowany w następstwie 
kolejnych regulacji płac wynikających z podwyżek uposażeń pracowników 
naukowych w kraju.  

- Na uwagę zasługuje również bardzo silne wsparcie również finansowe dla 
nowej uczelni jakiego udzieliły władze Zielonej Góry. Władze miasta do 
dzisiaj ściśle współpracują i wspierają UZ, chociaż współpraca ta w obecnej 
sytuacji jest nieco bardziej rozluźniona. 

 
• W odniesieniu do form organizacyjnych procesu łączenia oraz w oparciu o 

doświadczenia zespołu oceniającego w zakresie łączenia uniwersytetów oraz w 
oparciu o badania Skodvina (1999) i innych, zidentyfikowano szereg kluczowych 
elementów związanych z każdym pomyślnym połączeniem instytucji akademickich. 

 
o Fuzje w ramach szkolnictwa wyższego są złożonymi, czasochłonnymi i trudnymi 

procesami, które wymagają negocjacji i szczegółowego planowania. Powinny być 
one postrzegane głównie jako strategia długoterminowa i dlatego powinny im 
towarzyszyć plany rozwoju i komunikacji.  

o Dla pomyślnego końcowego wyniku połączenia niezbędne jest tworzenie 
komitetów, które reprezentują szeroki wachlarz zainteresowanych stron i które 
to komitety są zaangażowane w tworzenie planu strategicznego. Zadaniem 
przedstawicieli kierownictwa uczelni biorących udział w pracach komitetów jest 
skupienie działań na celach końcowych połączenia.  

o Potrzebne jest wyraźnie zdefiniowane i silne zarządzanie, które może 
zintegrować różne mikro-kultury w obu instytucjach i stworzyć wspólne poczucie 
tożsamości i struktury organizacyjnej.  

o Należy przyjąć cele i zadania, które są podzielane przez większość pracowników 
tak, aby proces połączenia był postrzegany jako dobrowolny.  

o Ważne są koszty procesu, dlatego też na etapie realizacji połączenia niezbędna 
jest elastyczność ekonomiczna i dodatkowe wsparcie finansowe.  

o Zintegrowana struktura organizacyjna, dobrze funkcjonująca infrastruktura 
techniczna oraz zachowana równowaga pomiędzy różnymi jednostkami tworzą 
system sprawiedliwy, w którym połączenie może być skuteczne.  

 
• Aby zrealizować te krytyczne elementy, Levine (1980) wyróżnił cztery etapy procesu 

transformacji: rozpoznanie potrzeby (Etap 1); zaplanowanie i sformułowanie 
rozwiązania (Etap 2); zainicjowanie planu (Etap 3); oraz instytucjonalizacja (Etap 4). 

 

Sekcja III.2 - Wizje Uczelni 

● Zadeklarowana misja Politechniki Białostockiej określona została jako:  

"Politechnika Białostocka - jako największa uczelnia techniczna w regionie - jest 
wspólnotą studentów, pracowników i absolwentów. Gwarantuje ona wszystkim 
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równe prawa, bez względu na płeć, wiek, narodowość i przekonania religijne. 
Społeczność Politechniki Białostockiej, zachowując własną autonomię i uznając 
zasady wolności nauki, wypowiedzi i sumienia, współpracuje ze wszystkimi 
instytucjami i organizacjami w skali regionalnej, krajowej i globalnej, mając na 
uwadze instytucje o podobnych wartościach, celem multiplikowania i 
upowszechniania osiągnięć nauki, techniki i kultury. Zgodnie z tymi zasadami oraz 
poczuciem szacunku dla wielokulturowej tradycji północno-wschodniego regionu 
Polski, Uczelnia dba o dostępność studiów, starając się zapewnić równe szanse 
edukacyjne wszystkim młodym ludziom. Politechnika Białostocka dąży do 
osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadr, badaniach 
naukowych i rozwoju kulturalnym. Jako centrum technologiczne regionu, wspiera i 
tworzy gospodarkę opartą na wiedzy oraz realizuje ideę kształcenia przez całe 
życie. Zdając sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności, kształci młodzież 
akademicką, aby budować demokratyczną przyszłość i sprawiedliwe 
społeczeństwo".  

● Misja Uniwersytetu w Białymstoku określona została jako; 

"Dążenie do prawdy, służenie dobru publicznemu, edukowanie społeczeństwa i 
zachowanie autonomii badawczej, przez... 

(b) prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, a tym samym wnoszenie 
trwałego wkładu w naukową wiedzę o świecie i rozwiązywanie jego istotnych, 
współczesnych problemów; 

(c) kształcenie na najwyższym poziomie przez wysoko wykwalifikowany personel 
w celu zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej i badawczej dla regionu i 
kraju; 

(d) wypłacanie stypendiów w celu promowania poznawania i wzbogacania 
dziedzictwa kulturowego regionu; 

(e) promowanie absolwentów wyposażonych w kompleksową wiedzę, 
umiejętności i kompetencje, dostosowane do potrzeb rynku pracy i wymogów 
gospodarki opartej na wiedzy". 

 
● Z tych dwóch deklaracji misji wyłania się szereg wspólnych punktów, które 

potencjalnie tworzą podstawę misji i wizji połączonej instytucji: 
 

o autonomia intelektualna i uznanie zasad wolności nauki, wypowiedzi i sumienia, 
o prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości, 
o oferowanie możliwości kształcenia dla wszystkich w regionie i w kraju, 
o wypłacanie stypendiów w celu promowania nauki i wzbogacania dziedzictwa 

kulturowego Białegostoku i okolic, 
o wspieranie i tworzenie gospodarki opartej na wiedzy poprzez zaangażowanie 

uczelni programy kształcenia przez cały okres działalności zawodowej. 
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● Podsumowując rozmowy prowadzone z administracją wyższego szczebla obu 
instytucji, przyszła połączona uczelnia powinna dążyć do osiągnięcia następujących 
celów: 

 
o generowania większej ilości środków na badania i nauczanie jako połączona 

uczelnia, 
o skonsolidowania struktur wspierających, tym samym optymalizując np. usługi 

oferowane studentom, IT, obsługę techniczną infrastruktury, administrację, 
o rozwoju współpracy i inwestycji w otaczającą społeczność w celu zwiększenia 

zainteresowania przemysłu, zwiększenia atrakcyjności instytucji wśród 
naukowców, pracowników i studentów, 

o zwiększenia możliwości przyciągnięcia wykwalifikowanych kadr z całej Polski i z 
zagranicy, 

o przyciągania studentów o wyższym potencjale nie tylko z regionu, ale z całej 
Polski i z zagranicy, 

o zapewnienia szerokiej grupie studentów bogatego wachlarza doświadczeń od 
praktycznego nauczania do udziału w profesjonalnym środowisku badawczym, 

o uzyskania odpowiednich środków na wsparcie badań i zarządzanie nimi, 
o poprawy kondycji finansowej w celu zapewnienia długotrwałej stabilności, 
o tworzenia głębszych więzi z absolwentami, 
o rozwijania relacji i współpracy z przemysłem, 
o rozważenia sposobu opracowania rozszerzonych programów edukacyjnych w 

celu integracji uczelni z potencjalnymi, obecnymi i byłymi studentami. 
 

● Biorąc pod uwagę powyżej wymienione wspólne punkty w strategiach obu Uczelni i w 
ich przyszłych celach, każdy z czterech opisanych powyżej scenariuszy może wiązać się 
zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi rezultatami dla każdej z Uczelni lub dla 
połączonej jednostki. Analizy dokumentujące zostały przedstawione w tabelach 
III.2.1.1. do III.2.1.4. odpowiednio dla scenariuszy od A do D. 

Tabela III.2.1.1 - Scenariusz A - Status Quo 

Wizja lub misja 
Wpływ 

integracji 
Uzasadnienie 

Autonomia intelektualna i uznanie 
zasad wolności nauki, wypowiedzi i 
sumienia 

      
Nie należy się spodziewać żadnych zmian poza 
wynikającymi z bieżącej działalności. 

Prowadzenie badań naukowych 
wysokiej jakości 

      
Nie należy się spodziewać żadnych zmian poza 
wynikającymi z bieżącej działalności. 

Oferowanie możliwości kształcenia 
dla wszystkich w regionie i w kraju 

      
Nie należy się spodziewać żadnych zmian poza 
wynikającymi z bieżącej działalności. 
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Wypłacanie stypendiów w celu 
promowania nauki i wzbogacania 
dziedzictwa kulturowego 
Białegostoku i okolic 

      
Nie należy się spodziewać żadnych zmian poza 
wynikającymi z bieżącej działalności. 

Wspieranie i tworzenie gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez 
zaangażowanie uczelni w programy 
kształcenia przez cały okres 
działalności zawodowej 

      
Nie należy się spodziewać żadnych zmian poza 
wynikającymi z bieżącej działalności. 

Generowanie większej ilości 
środków na badania i nauczanie 

      
Nie ma powodu by oczekiwać wygenerowania 
większej ilości środków na badania i nauczanie 

Konsolidacja usług wsparcia np. 
usługi oferowane studentom, IT, 
obsługa techniczna infrastruktury, 
administracja 

      Nie ma powodu by nastąpiła konsolidacja usług 

Rozwój współpracy i inwestycje w 
otaczającą społeczność w celu 
zwiększenia zainteresowania 
przemysłu, zwiększenia 
atrakcyjności instytucji wśród 
naukowców, pracowników i 
studentów, 

      

Nie ma powodu, by dla którejkolwiek instytucji 
zwiększyło się prawdopodobieństwo 
wzbogacanie i inwestowanie w otaczającą 
społeczność w celu przyciągnięcia przemysłu, 
naukowców, pracowników i studentów 

Zwiększenie możliwości 
przyciągania wykwalifikowanych 
kadr z całej Polski i z zagranicy 

      

Nie ma powodu, by którakolwiek instytucja 
zwiększyła możliwości przyciągania 
wykwalifikowanych kadr z całej Polski i z 
zagranicy 

Przyciąganie lepszych i mających 
większy potencjał studentów z całej 
Polski i z zagranicy 

      

Nie ma powodu by którakolwiek instytucja 
poprawiła możliwości przyciągania lepszych i 
mających większy potencjał studentów z całej 
Polski i z zagranicy 

Zapewnienie dla szerokiej grupy 
studentów bogatego wachlarza 
doświadczeń od praktycznego 
nauczania do udziału w 
profesjonalnym środowisku 
badawczym 

      

Nie ma powodu, by którakolwiek uczelnia była 
zdolna do zapewniania bogatego wachlarza 
doświadczeń dla szerokiej grupy studentów, od 
praktycznego nauczania do udziału w 
profesjonalnym środowisku badawczym, 

Pozyskanie odpowiednich środków 
na wsparcie badań i zarządzanie 
nimi 

      
Nie ma powodu by którakolwiek instytucja 
poprawiła skuteczność pozyskiwania środków 
na wsparcie badań i zarządzanie nimi 

Poprawa kondycji finansowej w celu 
zapewnienia długotrwałej 
stabilności 

      
Nie ma powodu by którakolwiek instytucja 
poprawiła swoją kondycję finansową w celu 
zapewnienia długotrwałej stabilności 

Tworzenia głębszych więzi z 
absolwentami 

      
Nie ma powodu by którakolwiek instytucja 
poprawiła swoją możliwość tworzenia głębszych 
więzi z absolwentami 

Rozwijanie relacji i współpracy z 
przemysłem 

      
Nie ma powodu by którakolwiek instytucja 
poprawiła swoja zdolność do rozwoju relacji i 
współpracy z przemysłem 
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Rozważenie sposobu opracowania 
rozszerzonych programów 
edukacyjnych w celu integracji 
uczelni z potencjalnymi, obecnymi i 
byłymi studentami 

      

Nie ma powodu by którakolwiek instytucja 
poprawiła swoją zdolność do opracowania 
rozszerzonych programów edukacyjnych w celu 
połączenia uniwersytetu z potencjalnymi, 
obecnymi i byłymi studentami 

Uwagi: 

(1) Istnieją istotne negatywne skutki wynikające z niżu demograficznego oraz poprawy infrastruktury 
drogowej i kolejowej ułatwiającej dojazdy do innych polskich ośrodków akademickich. 

(2) Innowacyjne branże i przedsiębiorstwa będą skłonne do współpracy z uznanymi w kraju instytucjami 
akademickimi. Cross-marketing badań prowadzonych w tych dwóch instytucjach będzie bardziej 
efektywny niż marketing ukierunkowany na badania w poszczególnych instytucjach. 

 

Tabela III.2.1-2 - Scenariusz B - Współpraca 

Wizja lub misja 
Wpływ 

integracji 
Uzasadnienie 

Autonomia intelektualna i uznanie 
zasad wolności nauki, wypowiedzi i 
sumienia 

     
Nie przewiduje się zmiany w stosunku do bieżącej 
działalności 

Prowadzenie badań naukowych 
wysokiej jakości 

      

Pewna korzyść wynikająca ze zwiększonej 
interakcji pomiędzy pracownikami i 
doktorantami a wydziałami w obydwu 
instytucjach w Scenariuszu B 

Oferowanie możliwości kształcenia 
dla wszystkich w regionie i w kraju 

      
Pewna korzyść wynikająca ze zwiększonej 
możliwości uzupełniania się zajęć lub kooperacji 
między studentami na obu uczelniach 

Wypłacanie stypendiów w celu 
promowania nauki i wzbogacania 
dziedzictwa kulturowego 
Białegostoku i okolic 

      

Pewna korzyść wynikająca ze wzmożonej 
multidyscyplinarnej współpracy w zakresie 
działań koncentrujących się na kulturowym 
dziedzictwie Białegostoku i okolic 

Wspieranie i tworzenie gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez 
zaangażowanie uczelni w programy 
kształcenia przez cały okres 
działalności zawodowej 

      

Pewna korzyść wynikająca ze wzmożonej 
współpracy w zakresie działań wspierających i 
tworzących gospodarkę opartą na wiedzy, która 
angażuje w uczenie się przez całe życie 

Generowanie większej ilości 
środków na badania i nauczanie 

      

Nie ma powodu, by oczekiwać generowania 
dodatkowych funduszy na badania i nauczanie 
bez stworzenia formalnego reżimu nadzoru takiej 
współpracy 

Konsolidacja usług wsparcia np. 
usługi oferowane studentom, IT, 
obsługa techniczna infrastruktury, 
administracja 

      
Nie ma powodu, aby miała dokonać się 
jakakolwiek konsolidacja usług 

Rozwój współpracy i inwestycje w 
otaczającą społeczność w celu 
zwiększenia zainteresowania 
przemysłu, zwiększenia 
atrakcyjności instytucji wśród 

      

Niewielki potencjał w zakresie rozwoju i 
inwestowania w otaczającą społeczność w celu 
zwiększenia zainteresowania przemysłu, 
zwiększenia atrakcyjności instytucji wśród 
naukowców, pracowników i studentów 
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naukowców, pracowników i 
studentów 

Zwiększenie możliwości 
przyciągania wykwalifikowanych 
kadr z całej Polski i z zagranicy 

      
Niewielki potencjał w zakresie poprawy 
możliwości przyciągania wykwalifikowanych 
kadr z całej Polski i z zagranicy 

Przyciąganie lepszych i mających 
większy potencjał studentów z całej 
Polski i z zagranicy 

      

Niewielki potencjał w zakresie poprawy 
możliwości przyciągania lepszych i mających 
większy potencjał studentów z całej Polski i z 
zagranicy 

Zapewnienie dla szerokiej grupy 
studentów bogatego wachlarza 
doświadczeń od praktycznego 
nauczania do udziału w 
profesjonalnym środowisku 
badawczym 

      

Niewielki potencjał, dla uczelni w zapewnieniu 
bogatego wachlarza doświadczeń dla szerokiej 
grupy studentów, od praktycznego nauczania do 
udziału w profesjonalnym środowisku 
badawczym, 

Pozyskanie odpowiednich środków 
na wsparcie badań i zarządzanie 
nimi 

      
Nie ma powodu, aby którakolwiek z uczelni lepiej 
pozyskiwała odpowiednie środki na wsparcie i 
zarządzanie badaniami 

Poprawa kondycji finansowej w celu 
zapewnienia długotrwałej 
stabilności 

      
Nie ma powodu, aby którakolwiek z uczelni 
poprawiła swoją kondycję finansową w celu 
zapewnienia długotrwałej stabilności 

Tworzenie głębszych więzi z 
absolwentami 

      
Nie ma powodu, dla którego którakolwiek z 
uczelni miała poprawić swoją zdolność do 
tworzenia głębszych więzi z absolwentami 

Rozwijanie relacji i współpracy z 
przemysłem 

      
Nie ma powodu, dla którego współpracujące ze 
sobą uczelnie poprawiłyby swoją zdolność do 
rozwijania relacji i współpracy z przemysłem 

Rozważenie sposobu opracowania 
rozszerzonych programów 
edukacyjnych w celu integracji 
uczelni z potencjalnymi, obecnymi i 
byłymi studentami 

      

Niewielki potencjał do lepszego rozwoju 
rozszerzonych programów edukacyjnych w celu 
integracji uczelni z potencjalnymi, obecnymi i 
byłymi studentami 

 
Uwagi: 
 
(1) W tym scenariuszu żadna z uczelni nie jest zaangażowana w budowę relacji między nimi. Bez tego 

zaangażowania istnieje prawdopodobieństwo pozostawienia relacji na poziomie dobrych intencji, 
bez ich faktycznej realizacji. 

(2) Istnieje pewna szansa na interdyscyplinarną współpracę przy tworzeniu programów rozwoju 
zawodowego/przyznawania certyfikatów. Takie programy napędzają kontakty i współpracę z 
biznesem i przemysłem. 

(3) Istnieją znaczne negatywne skutki wynikające z niżu demograficznego oraz poprawy infrastruktury 
drogowej i kolejowej ułatwiającej dojazdy do innych polskich ośrodków akademickich.  
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Tabela III.2.1.-3 - Scenariusz C - Federacja 

Wizja lub misja 
Wpływ 

integracji 
Uzasadnienie 

Autonomia intelektualna i uznanie 
zasad wolności nauki, wypowiedzi i 
sumienia 

      

Duża poprawa autonomii intelektualnej dzięki 
zwiększeniu renomy i zasobów 
instytucjonalnych oraz wykorzystaniu większej 
rozpoznawalności  

Prowadzenie badań naukowych 
wysokiej jakości 

      

Duża poprawa w zakresie prowadzenia wysokiej 
jakości badań naukowych poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i skorzystanie z większej 
rozpoznawalności 

Oferowanie możliwości kształcenia 
dla wszystkich w regionie i w kraju 

      

Duża poprawa w oferowaniu możliwości 
edukacyjnych dla wszystkich w regionie i w 
kraju poprzez wykorzystanie większych 
zasobów instytucjonalnych i korzystanie z 
większej rozpoznawalności  

Wypłacanie stypendiów w celu 
promowania nauki i wzbogacania 
dziedzictwa kulturowego 
Białegostoku i okolic 

      

Umiarkowana poprawa wyników w zakresie 
realizacji stypendiów w celu promowania 
uczenia się i wzbogacania dziedzictwa 
kulturowego Białegostoku i okolic poprzez 
wykorzystanie jednej, sfederowanej struktury 
instytucjonalnej 

Wspieranie i tworzenie gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez 
zaangażowanie uczelni w programy 
kształcenia przez cały okres 
działalności zawodowej 

      

Duża poprawa w zakresie wspierania i 
tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, która 
angażuje w uczenie się przez całe życie poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności 

Generowanie większej ilości 
środków na badania i nauczanie 

      

Duża poprawa zdolności do generowania 
większych środków finansowych na badania i 
nauczanie poprzez możliwość ubiegania się o 
status uniwersytetu badawczego w 
Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego 

Konsolidacja usług wsparcia np. 
usługi oferowane studentom, IT, 
obsługa techniczna infrastruktury, 
administracja 

      
Umiarkowana szansa na konsolidację zbędnych 
usług poprzez wykorzystanie większych 
zasobów instytucjonalnych 

Rozwój współpracy i inwestycje w 
otaczającą społeczność w celu 
zwiększenia zainteresowania 
przemysłu, zwiększenia 
atrakcyjności instytucji wśród 
naukowców, pracowników i 
studentów 

      

Duże prawdopodobieństwo wzbogacenia i 
zainwestowania w otaczającą społeczność w 
celu przyciągnięcia przemysłu, naukowców, 
pracowników i studentów poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności.  

Zwiększenie możliwości 
przyciągania wykwalifikowanych 
kadr z całej Polski i z zagranicy 

      

Duże prawdopodobieństwo poprawy 
możliwości przyciągnięcia wykwalifikowanych 
kadr z całej Polski i z zagranicy poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i skorzystanie z większej 
rozpoznawalności 
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Przyciąganie lepszych i mających 
większy potencjał studentów z całej 
Polski i z zagranicy 

      

Duże prawdopodobieństwo poprawy 
możliwości przyciągnięcia wykwalifikowanych 
studentów z całej Polski i z zagranicy poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i skorzystanie z większej 
widoczności. 

Zapewnienie dla szerokiej grupy 
studentów bogatego wachlarza 
doświadczeń od praktycznego 
nauczania do udziału w 
profesjonalnym środowisku 
badawczym 

      

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki 
większym zasobom instytucjonalnym i większej 
rozpoznawalności będzie można zapewnić 
bogatsze doświadczenie dla szerokiej grupy 
studentów, od zajęć praktycznych do bogatego 
środowiska badawczego. 

Pozyskanie odpowiednich środków 
na wsparcie badań i zarządzanie 
nimi 

      

Wysoce prawdopodobne jest, że wzrośnie 
skuteczność pozyskiwania odpowiednich 
środków na wsparcie badań i zarządzanie nimi 
poprzez wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności  

Poprawa kondycji finansowej w celu 
zapewnienia długotrwałej 
stabilności 

      

Wyższe prawdopodobieństwo poprawy sytuacji 
finansowej instytucji w celu zapewnienia 
długoterminowej stabilności poprzez możliwość 
ubiegania się o status uniwersytetu badawczego 
w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego 

Tworzenie głębszych więzi z 
absolwentami 

      

Duże prawdopodobieństwo poprawy zdolności 
instytucji do tworzenia większego 
zaangażowania w pracę z absolwentami poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności 

Rozwijanie relacji i współpracy z 
przemysłem 

      

Duże prawdopodobieństwo poprawy zdolności 
do rozwijania głębszych więzi i współpracy z 
przemysłem poprzez wykorzystanie większych 
zasobów instytucjonalnych, korzystanie z 
większej rozpoznawalności i jednolitego 
wizerunku instytucjonalnego 

Rozważenie sposobu opracowania 
rozszerzonych programów 
edukacyjnych w celu integracji 
uczelni z potencjalnymi, obecnymi i 
byłymi studentami 

      

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki 
większym zasobom instytucjonalnym i większej 
rozpoznawalności uczelnia będzie mogła lepiej 
rozwijać rozszerzone programy edukacyjne w 
celu integracji uczelni z przyszłymi, obecnymi i 
byłymi studentami 
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Tabela III.2.1.-4 - Scenariusz D - Połączenie  

Wizja lub misja 
Wpływ 

integracji 
Uzasadnienie 

Autonomia intelektualna i 
uznanie zasad wolności nauki, 
wypowiedzi i sumienia 

      

Duża poprawa autonomii intelektualnej dzięki 
zwiększeniu reputacji i zasobów 
instytucjonalnych oraz wykorzystaniu większej 
rozpoznawalności 

Prowadzenie badań naukowych 
wysokiej jakości 

      

Duża poprawa w zakresie prowadzenia wysokiej 
jakości badań naukowych poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i skorzystanie z większej 
rozpoznawalności. 

Oferowanie możliwości 
kształcenia dla wszystkich w 
regionie i w kraju 

      

Duża poprawa w oferowaniu możliwości 
edukacyjnych dla wszystkich w regionie i w kraju 
poprzez wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności. 

Wypłacanie stypendiów w celu 
promowania nauki i wzbogacania 
dziedzictwa kulturowego 
Białegostoku i okolic 

      

Duża poprawa wyników w zakresie realizacji 
stypendiów promujących uczenie się i 
wzbogacanie dziedzictwa kulturowego 
Białegostoku i otaczającego go regionu poprzez 
wykorzystanie jednej struktury instytucjonalnej. 

Wspieranie i tworzenie 
gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez zaangażowanie uczelni w 
programy kształcenia przez cały 
okres działalności zawodowej 

      

Duża poprawa we wspieraniu i tworzeniu 
gospodarki opartej na wiedzy, która angażuje w 
uczenie się przez całe życie poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności. 

Generowanie większej ilości 
środków na badania i nauczanie 

      

Duża poprawa zdolności do generowania 
większych środków finansowych na badania i 
nauczanie poprzez możliwość ubiegania się o 
status uczelni badawczej w Ministerstwie 
Szkolnictwa Wyższego. 

Konsolidacja usług wsparcia np. 
usługi oferowane studentom, IT, 
obsługa techniczna 
infrastruktury, administracja 

      

Znacząca szansa na konsolidację usług wsparcia 
poprzez wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych. 

Rozwój współpracy i inwestycje w 
otaczającą społeczność w celu 
zwiększenia zainteresowania 
przemysłu, zwiększenia 
atrakcyjności instytucji wśród 
naukowców, pracowników i 
studentów 

      

Duże prawdopodobieństwo rozwoju współpracy 
i inwestycji w otaczającą społeczność w celu 
zwiększenia zainteresowania przemysłu, 
zwiększenia atrakcyjności instytucji wśród 
naukowców, pracowników i studentów poprzez 
wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i skorzystanie z większej 
rozpoznawalności. 

Zwiększenie możliwości 
przyciągania wykwalifikowanych 
kadr z całej Polski i z zagranicy 

      

Umiarkowana szansa na poprawę możliwości 
przyciągnięcia wykwalifikowanych kadr z całej 
Polski i z zagranicy poprzez wykorzystanie 
większych zasobów instytucjonalnych i 
skorzystanie z większej rozpoznawalności. 
Korzyść ta jest ograniczona przez konieczność 
promowania zupełnie nowej marki 
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Przyciąganie lepszych i mających 
większy potencjał studentów z 
całej Polski i z zagranicy 

      

Umiarkowana szansa na poprawę możliwości 
przyciągnięcia wykwalifikowanych studentów z 
całej Polski i z zagranicy poprzez wykorzystanie 
większych zasobów instytucjonalnych i 
skorzystanie z większej rozpoznawalności. 
Korzyść ta jest ograniczona przez potrzebę 
promowania zupełnie nowej marki 

Zapewnienie dla szerokiej grupy 
studentów bogatego wachlarza 
doświadczeń od praktycznego 
nauczania do udziału w 
profesjonalnym środowisku 
badawczym 

      

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki 
większym zasobom instytucjonalnym i większej 
rozpoznawalności możliwe będzie zapewnienie 
bogatszego doświadczenia dla szerokiej grupy 
studentów, od zajęć praktycznych po 
profesjonalne środowisko badawcze. 

Pozyskanie odpowiednich 
środków na wsparcie badań i 
zarządzanie nimi 

      

Wysoce prawdopodobne jest, że wzrośnie 
skuteczność pozyskiwania odpowiednich 
środków na wsparcie badań i zarządzanie nimi 
poprzez wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i korzystanie z większej 
rozpoznawalności. 

Poprawa kondycji finansowej w 
celu zapewnienia długotrwałej 
stabilności 

      

Wyższe prawdopodobieństwo poprawy sytuacji 
finansowej uczelni w celu zapewnienia 
długoterminowej stabilności poprzez możliwość 
ubiegania się o status uczelni badawczej w 
Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. 

Tworzenie głębszych więzi z 
absolwentami 

      

Prawdopodobieństwo poprawy zdolności 
uczelni do tworzenia większego zaangażowania 
w pracę z absolwentami poprzez wykorzystanie 
większych zasobów instytucjonalnych i 
korzystanie z większej rozpoznawalności. 
Korzyść ta jest znacznie ograniczona przez 
konieczność promowania zupełnie nowej marki. 

Rozwijanie relacji i współpracy z 
przemysłem 

      

Prawdopodobieństwo poprawy zdolności do 
rozwijania relacji i współpracy z przemysłem 
poprzez wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych, korzystanie z większej 
rozpoznawalności i jednolitego wizerunku 
instytucjonalnego. 

Rozważenie sposobu 
opracowania rozszerzonych 
programów edukacyjnych w celu 
integracji uczelni z potencjalnymi, 
obecnymi i byłymi studentami 

      

Umiarkowanie prawdopodobne jest lepsze 
opracowanie rozszerzonych programów 
edukacyjnych w celu integracji uczelni z 
potencjalnymi, obecnymi i byłymi studentami 
poprzez wykorzystanie większych zasobów 
instytucjonalnych i skorzystanie z większej 
rozpoznawalności. Korzyść ta jest ograniczona 
przez potrzebę promowania zupełnie nowej 
marki 

Uwagi: 
(1) Wysiłek i zasoby, które będą niezbędne do stworzenia i promowania zupełnie nowej marki 

połączonych uczelni, znacznie ograniczą korzyści związane ze sfederowaniem się a następnie 
dążeniem do pełnego połączenia. 
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● W oparciu o powyższą analizę wizji i celów, obecnie najbardziej atrakcyjnym 
scenariuszem jest Scenariusz C - Federacja, z założonym kierunkiem docelowym 
pełnego połączenia (Scenariusz D). Zaznaczyć należy, że negatywne aspekty 
związane z nową marką instytucjonalną i wizerunkiem są zdefiniowane i 
zaadresowane w okresie działania Federacji. W oparciu o analizę wizji i celów 
najmniej atrakcyjnym scenariuszem jest Scenariusz B – Współpraca.  

 

Sekcja III.3 - Koszty przekształceń dla wariantów 
 

● Opublikowano ostatnio liczne opracowania naukowe na temat fuzji w instytucjach 
akademickich (np. Harmon & Harmon (2003), Russell (2019a), Papadimitriou & Johnes 
(2019), Cai et al., (2016), niewiele z nich określa jednak ilościowo rzeczywiste koszty 
związane z przekształceniem.  

 
● Russell (2019b) zbadał pięć połączeń w ramach systemu uniwersyteckiego w stanie 

Georgia w Stanach Zjednoczonych. Fuzje te były typowe dla wielu konsolidacji 
publicznych, w których zarządcy przewidywali oszczędności kosztów poprzez korzyści 
skali. System uniwersytecki stanu Georgia w Stanach Zjednoczonych połączył osiem 
instytucji w cztery w 2013 r., a kolejne fuzje nastąpiły w latach 2015, 2016, 2017 i 2018.  

 
● W celu określenia rzeczywistych kosztów związanych z konsolidacją Russell (2019b) 

zebrał zagregowane wydatki na poziomie instytucji podzielone na funkcje, w tym 
instrukcje, usługi publiczne, badania, wsparcie akademickie, usługi dla studentów, 
eksploatację i utrzymanie zakładu, wsparcie instytucjonalne, stypendia oraz całkowite 
koszty operacyjne.24 

 
● Russell (2019b) stwierdził, że średnio w ciągu trzech lat poprzedzających konsolidację 

średnie wahania łącznych kosztów operacyjnych dla każdej uczelni były w granicach 
około 5% wartości bazowej po korekcie o inflację. Jednakże, w roku następującym 
bezpośrednio po fuzjach, w którym poniesiono i rozliczono wiele kosztów połączeń, 
średnie łączne koszty operacyjne dla każdej ze skonsolidowanych uczelni wzrosły 
średnio o około 10%. W kolejnych latach średnie łączne koszty operacyjne dla każdej 
ze skonsolidowanych uczelni wróciły do zmienności w granicach około 5% wartości 
bazowej skorygowanej o inflację.  

 

 
 
24Wydatki instruktażowe obejmują wydatki na wszystkie czynności, które są częścią programów 
instruktażowych instytucji, w tym kursy kredytowe i niekredytowe, nauczanie na odległość i instruktaż 
techniczny. Rekompensaty dla pracowników dydaktycznych i wydziałów, w tym dla przewodniczących 
wydziałów, są ujęte w tej kategorii. Wsparcie akademickie obejmuje usługi pomocnicze dla pracowników 
dydaktycznych, badawczych i służby publicznej. Obejmuje wydatki na biblioteki, wsparcie komputerowe, 
administratorów nieinstrukcyjnych oraz opracowanie niektórych kursów i programów nauczania. Usługi dla 
studentów obejmują pomoc finansową, administrację, przyjęcia, sekretariat, działalność studencką, programy 
sportowe, doradztwo i opiekę zdrowotną studentów (Russell, 2019b). 



   
 

361 
 

● W oparciu o te empiryczne dowody rzeczywistych kosztów konsolidacji uczelni, 
szacunkowe koszty przekształcenia związane z każdym z proponowanych scenariuszy 
w roku przekształcenia przedstawione są w tabeli III.3.1 jako procentowy wzrost 
całkowitych kosztów operacyjnych Politechniki i Uniwersytetu.  

 
● Należy zwrócić uwagę na potencjalną różnicę wysokości kosztów osobowych w 

kosztach operacyjnych między uczelniami polskimi a amerykańskimi, na których 
głównie bazował w swych badaniach Russell. Przykładowo, koszty osobowe na 
Uniwersytecie Stanforda w roku 2019 wynosiły 63% kosztów operacyjnych,25  przy 
czym udział kosztów osobowych w kosztach operacyjnych Uniwersytetu Stanforda jest 
zaniżony poprzez bardzo intensywny proces inwestycyjny w infrastrukturę uczelni.  W 
oparciu o powyższe i ogólnie spotykaną proporcję ok. 75% do 80% na uczelniach 
polskich, można uznać współczynniki sugerowane przez Russella (patrz Tabela III.3.1) 
jako miarodajne dla szacunkowych rozważań w warunkach polskich. 

 

Tabela III.3.1.-Szacunkowe koszty przekształceń w roku przekształcenia (jako procentowy wzrost 
całkowitych kosztów operacyjnych każdej instytucji) 

Szacunkowe koszty przekształceń w roku przekształcenia  
(jako procentowy wzrost całkowitych kosztów operacyjnych każdej instytucji) 

 
Scenariusz A – Status Quo 0%  
Scenariusz B - Współpraca 2,5%* 
Scenariusz C - Federacja 7,5%* 
Scenariusz D – Połączenie 10% 
 
* Scenariusz B oszacowano na 25% kosztów związanych ze scenariuszem D. Scenariusz C jest szacowany na 75% kosztów 
związanych ze scenariuszem D. 
Uwaga: Niniejsze koszty zostały oszacowane na podstawie udokumentowanych studiów i nie pretendują do futurystycznego 
przewidywania tych kosztów w przypadku potencjalnej restrukturyzacji wzajemnych stosunków obu rozważanych Uczelni 
białostockich 

  

● Przewiduje się, że te dodatkowe środki zostaną zapewnione przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego lub inny odpowiedni rządowy/unijny mechanizm 
finansowania poprzez jednorazową, dodatkową dotację na przekształcenie instytucji. 
Dla przykładu obecnie funkcjonuje program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w 
instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin do 31.12.2021. Niewątpliwie wysokość 
tych środków oraz ich forma i harmonogram przekazywania będą oparte na zgodnej z 
ustawowymi zasadami analizie potrzeb i celów Stąd też w niniejszym raporcie 
podejmowanie tego typu szacunków byłoby przedwczesne i potencjalnie mylące. 

  

 
 
25  https://bondholder-information.stanford.edu/pdf/SU_AnnualFinancialReport_2019.pdf 

https://bondholder-information.stanford.edu/pdf/SU_AnnualFinancialReport_2019.pdf
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Sekcja III.4 - Prognozy finansowe dla opracowanych wariantowych koncepcji 
 
 

● W każdym przypadku ostanio opublikowanych opracowań badacze ustalili [np. 
Harmon & Harmon (2003), Russell (2019a), Papadimitriou & Johnes (2019), Cai et al., 
(2016)], że fuzje uniwersyteckie miały prowadzić do wzrostu wydajności i 
efektywności uczelni, rozwiązania kwestii „nierentowności” instytucji oraz 
fragmentacji instytucjonalnej, zwiększania dostępu dla studentów, do zwiększania 
różnorodności kursów oraz do wsparcia w osiągnięciu celów społecznych i 
ekonomicznych na niwie narodowej oraz regionalnej (Provot, et al. (2015), Harmon & 
Meek (2002)). 
 

● Dostępne wyniki badań nie pozwalają na jednoznaczne oszacowanie wzrostu 
wydajności ani związanych z tym oszczędności. W odniesieniu do kosztów nauczania, 
badania uniwersytetów amerykańskich jako instytucji multidyscyplinarnych, przy 
użyciu funkcji kwadratowej elastycznych kosztów wyników nauczania (przyznane 
stopnie) i nakładów instruktażowych (pensje instruktorów) pokazują, że istnieją 
pewne korzyści w skali. (Liu et al. (2018), de Groot et al. (1991), Cohn et al. (1989)) 
Jakkolwiek Brinkman i Leslie (1986) stwierdzili, że dwu- i czteroletnie instytucje 
osiągają korzyści skali, to jednak są one najbardziej widoczne w przypadku mniejszych 
uniwersytetów. Podsumowując, nie należy oczekiwać oszczędności ekonomicznych w 
wyniku powstania poprzez fuzję jednej większej instytucji.  

 
● W odniesieniu do innych potencjalnych oszczędności kosztów w ramach funkcji 

instytucjonalnych Russell (2019b) po raz kolejny zbadał pięć połączeń w ramach The 
University System of Georgia w Stanach Zjednoczonych. The University System w 
Stanach Zjednoczonych najpierw połączył osiem instytucji w cztery w 2013 roku, a 
kolejne fuzje nastąpiły w latach 2015, 2016, 2017 i 2018. 

 
● Aby określić rzeczywiste koszty związane z konsolidacją, Russell (2019b) zebrał 

zagregowane roczne wydatki na poziomie instytucji z podziałem na funkcje, w tym 
instrukcje, usługi publiczne, badania, wsparcie akademickie, działanie i utrzymanie 
instalacji, wsparcie instytucjonalne, stypendia i staże oraz całkowite koszty operacyjne. 

 
● W ramach podziału na funkcje Russell (2019b) zidentyfikował tylko jedną funkcję, 

która wykazała oszczędności kosztów na poziomie istotności statystycznej. Russell 
(2019b) stwierdził, że koszty związane z funkcją “usług studenckich”, obejmujących 
pomoc finansową, administrację, rekrutację, zajęcia studenckie, programy sportowe, 
doradztwo oraz usługi zdrowotne dla studentów, zostały zmniejszone średniorocznie 
po połączeniu o 18%. Żadne inne funkcje na poziomie instytucji nie wykazały 
statystycznie istotnych oszczędności w latach następujących po konsolidacji. Można 
przypuszczać, że te oszczędności mogłyby zostać przeznaczone na skompensowanie 
wzrostu budżetu na poszerzenie wsparcia akademickiego dla studentów. 
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● W odniesieniu do wyników badawczych lub możliwości uzyskania dodatkowych 
grantów na badania, Johnston (1994) wywnioskował, że w większości rozpatrywanych 
przypadków jednostki powracały do uprzedniego poziomu badań. Jedynie w kilku 
wypadkach odkryto zwiększenie badań, ale tylko dla niewielkich łączących się 
instytucji. Bonaccorsi i Daraio (2005) nie znaleźli związku pomiędzy wydajnością 
badawczą, określaną na podstawie liczby publikacji na jednego badacza, oraz 
rozmiarem uniwersytetu. 

 
● Jest kilka przykładów konsolidacji uczelni, które poskutkowały poprawą renomy 

międzynarodowej i pozycji rankingowej połączonych instytucji. Jednym z takich 
przypadków jest utworzenie w 2004 roku Stowarzyszenia Uniwersyteckiego w Ghent, 
które obejmuje Ghent University, University College Ghent, Artewelde University 
College Ghent i University College West-Flanders. Do 2010 roku Stowarzyszenie 
Uniwersyteckie w Ghent znalazło się wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. 
(El Fray 2017). 

 
● Podobnie, Uniwersytet w Aarchus w Danii złączył w sobie Uniwersytet w Aarchus, 

Duńską Szkołę Edukacji, Szkołę Ekonomiczną w Aarchus, Duński Instytut Nauk 
Rolniczych oraz Narodowy Instytut Badań Środowiskowych i Szkołę Inżynierską w 
Aarchus. W efekcie połączenia, Uniwersytet w Aarchus jest obecnie notowany wśród 
100 najlepszych uniwersytetów na świecie. (Holm-Nielsen (2012)) Należy jednak 
zauważyć, że pełny budżet na Uniwersytet w Aarchus skalował się niemal 
proporcjonalnie do wzrostu liczby studentów, nie wykazując korzyści skali ani zakresu 
w możliwości zabezpieczenia dodatkowego budżetu od rządów lub innych instytucji. 

 
● Prognozę finansową dotyczącą każdego scenariusza transformacji zawarto w tabeli 

III.4.1. poprzez wskazanie zmiany procentowej w stosunku do podstawowych 
budżetów. Według konserwatywnych szacunków i wiedzy z pierwszej ręki polskich 
członków zespołu Wykonawcy, którzy brali udział w konsolidacjach uniwersytetów, 
jedynymi prognozowanymi zmianami sytuacji finansowej są te, które zaobserwowano 
empirycznie i zidentyfikowano jako część innych konsolidacji (np. Russell (2019b)) lub 
może być oczekiwany w wyniku zmiany statusu uniwersytetów na uniwersytet 
badawczy zgodnie z definicją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak 
wspomniano w omawianych materiałach, metodą zastosowaną do sporządzenia tej 
prognozy było porównanie wcześniej zaobserwowanych oszczędności kosztów 
podczas konsolidacji innych instytucji szkolnictwa wyższego. 

 
● Rozpatrywane w niniejszym opracowaniu konsolidacje uczelni polskich mogłyby 

dostarczyć dodatkowych informacji nt. kosztów i pozyskanych oszczędności, lub też 
umożliwienia realokacji środków dla zwiększenia efektywności naukowo-badawczej i 
dydaktycznej skonsolidowanej działalności. Stąd też w przygotowaniu szczegółowego 
budżetu zaadoptowanej struktury konsolidacji, decydenci procesu będą zapewne mogli 
się wesprzeć takimi szczegółowymi danymi pozyskanymi bezpośrednio od innych 
uczelni podlegających MNiSW. 
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Tabela III.4.1. Poglądowa prognoza finansowa dotycząca każdego scenariusza przekształcenia 

 
Poglądowa prognoza finansowa dotycząca każdego scenariusza przekształcenia 

 
Scenariusz A – Status Quo 

● Brak zmian prognozy finansowej w stosunku do prognozy wynikającej z bieżącej 
działalności obu Uczelni+ 

 
Scenariusz B - Współpraca 

● Brak zmian prognozy finansowej w stosunku do prognozy wynikającej z bieżącej 
działalności obu Uczelni + 

 
Scenariusz C - Federacja 

● Bieżące oszczędności kosztów w wysokości 13,5% rocznie na wszystkich 
stanowiskach w usługach studenckich * 

● Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy z programu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach 
działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin do 
31.12.2021 

 

Scenariusz D - Połączenie 
 

● Bieżące oszczędności kosztów w wysokości 18% rocznie na wszystkich 
stanowiskach w usługach dla Studentów  

● Możliwa dodatkowa dotacja od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związana z 
możliwym uzyskaniem statusu uczelni badawczej. Przeprowadzone analizy 
wskazały, że połączone Uczelnie spełniają wymogi ubiegania się o ten status. 
Konkluzja opiera się na ilościowej analizie potencjału wiodących Wydziałów. 

● Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy z programu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach 
działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin do 
31.12.2021 

 
 

+ Istnieje znaczne niebezpieczeństwo, że prognozy finansowe związane z tymi scenariuszami mogą być bardzo negatywne ze 
względu na niekorzystne trendy demograficzne, tendencje polityczne, tendencje badawcze itp. 
* Scenariusz C jest szacowany na 75% wartości oszczędności kosztów związanych ze scenariuszem D. 

 

 
 

 
● W latach następujących po realizacji Scenariusza C lub D należy zadbać, aby 

oszczędności powstałe z połączenia instytucji nie ulegały zmniejszeniu wraz z 
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upływem czasu. Papadimitriou & Johnes (2019) ustalili, że wśród uczelni 
skonsolidowanych w Wielkiej Brytanii wzrost efektywności był krótkotrwały (często 
tylko przez jeden rok). Z uwagi na to potrzeba działań zarządczych, które zapobiegną 
odradzaniu się zbędnych funkcji administracyjnych i wspierających – potencjalnie pod 
nowymi nazwami i znajdującymi nowe uzasadnienia dla swych potrzeb. 
 

Sekcja III.5 - Wyniki analizy ryzyka 
 

• Przeprowadzone na różnych etapach niniejszego Raportu analizy ryzyka oparte są na 
wiedzy i doświadczeniu Zespołu Wykonawcy, jak również na literaturze fachowej 
tematu. Zespół Wykonawcy świadomie odszedł od kuszącego, prostego modelu 
numerycznej oceny ryzyka, który i tak stosowałby w tym wypadku subiektywne 
przydzielenie wartości poszczególnym elementom występującym w iloczynie ryzyka, 
czyli prawdopodobieństwa wystąpienia, wielkości konsekwencji i wagi. 

• Literatura akademicka wskazuje na różne postrzeganie ryzyka i na często błędne 
oczekiwania stron zainteresowanych połączeniem uczelni. Obserwacje te były 
weryfikowano podczas rozmów z kierownictwem uniwersytetów i wydziałów.  

 
o Utrata niezależności w efekcie wymuszonego charakteru zmiany (top-down 

kontra bottom-up) (Skodvin (1999)) 
o Asymetria informacyjna ((Skodvin (1999), Russell (2019b)) 
o Utrata tożsamości instytucjonalnej ((Skodvin (1999), Van Knippenberg et al. 

(2002), Clark et al. (2010)) 
o Niepewna poprawa wyników badań (Bonaccorsi i Daraio (2005)) 
o Niepewne korzyści lub redukcja kosztów w związku z korzyściami skali i 

korzyściami zakresu (Liu et al. (2018), de Groot et al. (1991), Cohn et al. (1989), 
Brinkman i Leslie (1986), Russell (2019b)) 

o Niepewne koszty przekształcenia (Russell (2019b)) 
o Utrata ciągłości zatrudnienia i stabilności wynagrodzeń (Skodvin (1999)) 
o Zmiana celów zarządczych lub politycznych (Trautwein (1990), Ursin et al. 

(2010)) 
o Niezgodność kultur instytucjonalnych (Skodvin (1999), Schraeder and Self 

(2003)) 
o Niezgodność struktur IT (Skodvin (1999), Harmon (2000), Benitez et al. (2018)) 
o Niezgodność w zakresie wykorzystania infrastruktury i procedur (Skodvin 

(1999), Sehoole (2005))  
 

● Mając na uwadze wyżej wskazane ryzyka należy stwierdzić, że każdy z czterech 
opisanych scenariuszy może skutkować wystąpieniem zarówno czynników 
pozytywnych, jak i negatywnych. Analizy zostały przedstawione w Tabelach III.5.1.1. 
do III.5.1.4, odpowiednio dla scenariuszy od A do D. 
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Tabela III.5.1.-1 - Scenariusz A - Status Quo 

LEGENDA 

Brak znacznego 
ryzyka 

Nieznaczne 
ryzyko 

Umiarkowane 
ryzyko Znaczne ryzyko 

 

Źródło lub rodzaj ryzyka 
Wpływ 

integracji Rozumowanie lub czynniki łagodzące 

Utrata wolności z powodu 
wymuszonego charakteru zmiany 

      Brak realnie występującego ryzyka. 

Asymetria informacyjna       Brak realnie występującego ryzyka. 

Utrata tożsamości instytucjonalnej        Brak realnie występującego ryzyka. 

Niepewna poprawa wyników badań        
Znaczne ryzyko wynikające z braku poprawy 
wyników badań w miarę upływu czasu. 

Niepewne korzyści lub redukcja 
kosztów wynikająca z ekonomii skali i 
ekonomii zakresu 

      Brak realnie występującego ryzyka. 

Niepewne koszty transformacji        Brak realnie występującego ryzyka. 

Niepewna ciągłość zatrudnienia lub 
wynagrodzenia  

      Brak realnie występującego ryzyka 

Zmiana celów kierowniczych lub 
politycznych  

      

Znaczne ryzyko wynikające z niedopasowania 
do założonych celów politycznych 
ukierunkowanych na fuzje instytucjonalne i 
poprawę rankingów naukowych. 

Niekompatybilne kultury 
instytucjonalne  

      Brak realnie występującego ryzyka. 

Niekompatybilna infrastruktura 
informatyczna  

      Brak realnie występującego ryzyka. 

Niekompatybilne wykorzystanie 
obiektu i procedury 

      Brak realnie występującego ryzyka. 

Uwagi: 
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(1) Występują znaczne negatywne skutki wynikające ze spadku demograficznego i zwiększonej 
łatwości dojazdów do innych polskich ośrodków akademickich. 

(2) Innowacyjne branże i przedsiębiorstwa będą zachęcane do współpracy z instytucjami akademickimi 
uznanymi na szczeblu krajowym. Marketing krzyżowy badań prowadzonych w tych dwóch 
instytucjach będzie bardziej efektywny niż marketing ukierunkowany na badania w poszczególnych 
instytucjach. 

 
 

Tabela III.5.1.-2 - Scenariusz B - Współpraca 

LEGENDA 
Brak 

znacznego 
ryzyka 

Nieznaczne 
ryzyko 

Umiarkowane 
ryzyko Znaczne ryzyko 

 

Źródło lub rodzaj ryzyka 
Wpływ 

integracji Rozumowanie lub czynniki łagodzące 

Utrata wolności z powodu 
wymuszonego charakteru zmiany  

      

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
aktywny udział wewnętrznych 
zainteresowanych stron. 

Asymetria informacyjna       
Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii komunikacyjnej. 

Utrata tożsamości instytucjonalnej        

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
komunikowanie dobrze zdefiniowanej 
tożsamości i wizji. 

Niepewna poprawa wyników badań        

Umiarkowane ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
kompleksową strategię ukierunkowaną na 
badania naukowe. 

Niepewne korzyści lub redukcja 
kosztów wynikająca z ekonomii 
skali i ekonomii zakresu 

      

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
zachowawcze oszacowanie ekonomii skali i 
ekonomii zakresu, jak omówiono w Sekcji III.5.  

Niepewne koszty transformacji        

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
dodatkową dotację opartą na zachowawczym 
oszacowaniu kosztów przekształcenia, 
omówionym w Sekcji III.4.  

Niepewna ciągłość zatrudnienia lub 
wynagrodzenia  

      
Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii komunikacyjnej. 

Zmiana celów kierowniczych lub 
politycznych  

      

Znaczne ryzyko związane z niewłaściwym 
przypisaniem do określonych celów 
politycznych ukierunkowanych na fuzje 
instytucjonalne i poprawę rankingów 
naukowych. 
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Niekompatybilne kultury 
instytucjonalne  

      

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
aktywny udział wewnętrznych i zewnętrznych 
zainteresowanych stron. 

Niekompatybilna infrastruktura 
informatyczna  

      

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowemu planowi integracji 
informatycznej i odpowiednim środkom 
finansowym. 

Niekompatybilne wykorzystanie 
obiektu i procedury 

      

Niewielkie ryzyko ze względu na niewielki 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowemu planowi integracji obiektów i 
wystarczającemu finansowaniu. 

Uwagi: 
(1) W tym scenariuszu żadna z instytucji nie jest zaangażowana w tę relację. Bez tego 

zaangażowania istnieje potencjał dobrych intencji bez ich wykonywania. 

(2) Istnieje pewna możliwość interdyscyplinarnej współpracy przy tworzeniu programów rozwoju 
zawodowego/certyfikatów. Takie programy napędzają połączenia i współpracę z biznesem i 
przemysłem. 

(3) Znaczący negatywny wpływ ma spadek demograficzny i zwiększona łatwość dojazdów do 
innych polskich ośrodków akademickich. 
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Tabela III.5.1.-3 - Scenariusz C - Federacja 

LEGENDA 

Brak znacznego 
ryzyka 

Nieznaczne 
ryzyko 

Umiarkowane 
ryzyko Znaczne ryzyko 

 

Źródło lub rodzaj ryzyka 
Wpływ 

integracji Rozumowanie lub czynniki łagodzące 

Utrata wolności z powodu 
wymuszonego charakteru 
zmiany  

      

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
aktywny udział wewnętrznych 
zainteresowanych stron. 

Asymetria informacyjna       
Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii komunikacyjnej. 

Utrata tożsamości 
instytucjonalnej  

      

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Może być złagodzone 
poprzez komunikowanie dobrze zdefiniowanej 
tożsamości i wizji. 

Niepewna poprawa wyników 
badań  

      

Niewielkie ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
kompleksową strategię ukierunkowaną na 
badania naukowe. 

Niepewne korzyści lub redukcję 
kosztów wynikające z ekonomii 
skali i ekonomii zakresu 

      

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
zachowawcze oszacowanie ekonomii skali i 
ekonomii zakresu, jak omówiono w Sekcji III.5.  

Niepewne koszty transformacji        

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Może być złagodzone 
poprzez dodatkową dotację w oparciu o ostrożny 
szacunek kosztów przekształcenia omówiony w 
Sekcji III.4. 

Niepewna ciągłość zatrudnienia 
lub wynagrodzenia  

      
Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii komunikacyjnej. 

Zmiana celów kierowniczych 
lub politycznych  

      

Niewielkie ryzyko związane ze znacznym 
dostosowaniem do określonych celów 
politycznych skoncentrowanych na połączeniach 
instytucjonalnych i poprawie rankingów 
naukowych. 

Niekompatybilne kultury 
instytucjonalne  

      

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
aktywny udział wewnętrznych i zewnętrznych 
zainteresowanych stron. 

Niekompatybilna infrastruktura 
informatyczna  

      

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowemu planowi integracji 
informatycznej i odpowiednim środkom 
finansowym. 



   
 

370 
 

Niekompatybilne 
wykorzystanie obiektu i 
procedury 

      

Umiarkowane ryzyko ze względu na znaczący 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowemu planowi integracji obiektów i 
odpowiedniemu finansowaniu. 

 
 

Tabela III.5.1.-4 - Scenariusz D - Połączenie 

LEGENDA 

Brak znacznego 
ryzyka 

Nieznaczne 
ryzyko 

Umiarkowane 
ryzyko Znaczne ryzyko 

 

Źródło lub rodzaj ryzyka 
Wpływ 
integracji Rozumowanie lub czynniki łagodzące 

Utrata wolności z powodu 
wymuszonego charakteru 
zmiany  

      

Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
aktywny udział wewnętrznych 
zainteresowanych stron. 

Asymetria informacyjna       
Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii komunikacyjnej. 

Utrata tożsamości 
instytucjonalnej  

      

Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
komunikowanie dobrze zdefiniowanej 
tożsamości i wizji. 

Niepewna poprawa wyników 
badań  

      

Niewielkie ryzyko ze względu na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii ukierunkowanej na 
badania naukowe. 

Niepewne korzyści lub redukcja 
kosztów wynikające z ekonomii 
skali i ekonomii zakresu 

      

Niewielkie ryzyko ze względu na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
zachowawcze oszacowanie ekonomii skali i 
ekonomii zakresu, jak omówiono w Sekcji III.5.  

Niepewne koszty transformacji        

Umiarkowane ryzyko ze względu na 
kompleksowy charakter integracji. Może być 
złagodzone poprzez dodatkowe dofinansowanie 
w oparciu o konserwatywny szacunek kosztów 
przekształcenia omówiony w Sekcji III.4.  

Niepewna ciągłość zatrudnienia 
lub wynagrodzenia  

      
Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowej strategii komunikacyjnej. 

Zmiana celów kierowniczych lub 
politycznych  

      

Niewielkie ryzyko związane ze znacznym 
dostosowaniem do określonych celów 
politycznych skoncentrowanych na połączeniach 
instytucjonalnych i poprawie rankingów 
naukowych. 
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Niekompatybilne kultury 
instytucjonalne  

      

Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić poprzez 
aktywny udział wewnętrznych i zewnętrznych 
zainteresowanych stron. 

Niekompatybilna infrastruktura 
informatyczna  

      

Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowemu planowi integracji IT i 
odpowiednim środkom finansowym. 

Niekompatybilne 
wykorzystanie obiektu i 
procedury 

      

Znaczące ryzyko z uwagi na kompleksowy 
charakter integracji. Można je złagodzić dzięki 
kompleksowemu planowi integracji obiektów i 
wystarczającemu finansowaniu. 

 
 

• Na podstawie powyższej oceny ryzyka niepowodzenia, najmniej ryzykowny jest w tym 
momencie Scenariusz A – Status Quo. Jednak, jak wskazywano w Sekcji III.3, Scenariusz 
A nie jest pożądany w zestawieniu z analizą misji i wizji. Najbardziej ryzykowny jest 
Scenariusz D – Połączenie/Fuzja, a − przyjmując potrzebę balansu pomiędzy wizją i 
misją a oceną ryzyka – preferowanym jest Scenariusz C – Federacja. Scenariusz C – 
Federacja zapewnia optymalną kombinację wizji przyszłości oraz wystarczającego 
ograniczenia ryzyka niepowodzenia projektu. W końcowym rezultacie, Scenariusz C – 
Federacja może okazać się optymalną i najmniej ryzykowną drogą do pełnej integracji 
- Scenariusz D. 

 

Sekcja III.6 - Wyniki analizy wrażliwości na zmiany czynników otoczenia (w tym 
otoczenia politycznego) 

• Zadanie przedstawione przez tytuł tego podrozdziału sugeruje początkowo 
numeryczne podejście do tematu, co Zespół Wykonawcy wziął pod uwagę. Po 
rozpatrzeniu jednak liczby niewiadomych uzależnionych od warunków zarówno 
wewnętrznych obu Uczelni, poprzez budżet na naukę i szkolnictwo wyższe kraju, aż po 
światowe uwarunkowania polityczno-ekonomiczne (vide COVID-19), Zespół 
Wykonawcy uznał, iż takie podejście do tematu byłoby niewiarygodne i zastosował 
cztero-stopniową ewaluację wrażliwości: zagrożenie bez zmian, nieznaczna 
wrażliwość, umiarkowana wrażliwość, znaczna wrażliwość, zdając sobie sprawę z 
faktu, iż nawet ta gradacja może nie w pełni pokrywać zakres rozpatrywanego ryzyka. 

• Polskie szkolnictwo wyższe boryka się z istotnymi trudnościami demograficznymi pod 
względem liczby młodych ludzi studiujących na uniwersytetach. Jest to spowodowane 
spadkiem wskaźnika urodzeń na przestrzeni ostatnich 30 lat (por. Załącznik I.10.1-A), 
a także łatwym dostępem do nauki i zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. 

 
o Scenariusz A - Wrażliwość na zagrożenia bez zmian  
 
o Scenariusz B – Pozostaje umiarkowana wrażliwość na zagrożenia, ponieważ 

scenariusz ten nie kreuje mocnych bodźców dla tworzenia nowych wspólnych 
programów  
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o Scenariusz C – Umiarkowana wrażliwość na zagrożenia dzięki znacznym 

bodźcom do tworzenia nowych wspólnych programów i integracji badań. 
Scenariusz ten nie wymaga wysiłków budowy nowej marki uniwersytetu. 

 
o Scenariusz D – Nieznaczna wrażliwość na zagrożenie dzięki mocnym bodźcom do 

tworzenia nowych wspólnych programów i integracji badań. Efekt ten jest jednak 
potencjalnie osłabiony poprzez konieczność budowy i komunikowania nowej 
marki uczelni. 

 
• Młodzi ludzie są coraz bardziej zainteresowani interdyscyplinarnymi programami 

studiów i ścieżkami kariery. Jest to szczególnie ważne dla pokolenia, które przywiązuje 
wagę do tematyki zrównoważonego rozwoju.  

 
o Scenariusz A - Wrażliwość na zagrożenia bez zmian  
 
o Scenariusz B – Pozostaje umiarkowana wrażliwość na zagrożenia, ponieważ 

scenariusz ten nie kreuje mocnych bodźców dla tworzenia nowych wspólnych 
programów  

 
o Scenariusz C – Umiarkowana wrażliwość na zagrożenia dzięki znacznym 

bodźcom do tworzenia nowych wspólnych programów i integracji badań w tym 
związanych ze zrównoważonym rozwojem. Scenariusz ten nie wymaga wysiłków 
budowy nowej marki uniwersytetu. 

 
o Scenariusz D – Nieznaczna wrażliwość na zagrożenie dzięki mocnym bodźcom do 

tworzenia nowych wspólnych programów i integracji badań w tym związanych ze 
zrównoważonym rozwojem. Efekt ten jest jednak potencjalnie osłabiony poprzez 
konieczność budowy i komunikowania nowej marki uczelni. 

 
• Wzrastać będzie istotność bycia interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym na 

przestrzeni całej kariery. Wymaga to szerokiej oferty edukacyjnej, obejmującej STEM i 
dyscypliny społeczne. 

 
o Scenariusz A – Wrażliwość na zagrożenia bez zmian  
 
o Scenariusz B – Pozostaje umiarkowana wrażliwość na zagrożenia, ponieważ w 

dalszym ciągu istnieje ograniczony potencjał tworzenia interdyscyplinarnych 
programów 

 
o Scenariusz C – Nieznacznie negatywna ekspozycja po wdrożeniu, ponieważ 

potencjał tworzenia nowych, interdyscyplinarnych programów i integracji badań 
jest znaczący 
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o Scenariusz D – Nieznacznie negatywna ekspozycja po wdrożeniu, ponieważ 
potencjał tworzenia nowych, interdyscyplinarnych programów i integracji badań 
jest znaczący 

 
• Potencjalna zmiana w zakresie dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz subwencji z Unii Europejskiej na finansowanie budowy Federacji lub fuzji.  
 

o Scenariusz A – Wrażliwość na zagrożenia bez zmian  
 
o Scenariusz B – Wrażliwość na zagrożenia bez zmian 
 
o Scenariusz C – Umiarkowana wrażliwość na zagrożenia dzięki znacznym 

bodźcom do tworzenia nowych wspólnych programów i integracji badań w tym 
także opartych na dodatkowych funduszach z MNiSW oraz UE.  

  
o Scenariusz D – Znaczna wrażliwość na zagrożenie z powodu zwiększenia kosztów 

wynikającego z połączeniem obu instytucji. Nagłe zakłócenia w dostarczaniu 
środków na wsparcie procesu połączenia prawdopodobnie doprowadziłoby do 
nieładu w obu instytucjach. 

 
• Potencjalna recesja krajowa, kontynentalna lub globalna 
 

o Scenariusz A – Wrażliwość na zagrożenia bez zmian  
 
o Scenariusz B – Wrażliwość na zagrożenia bez zmian  
 
o Scenariusz C – Zmniejszenie wrażliwość na zagrożenie dzięki możliwości 

tworzenia nowych programów integracji i badań, które mogłyby nadal przyciągać 
studentów i fundusze w trakcie recesji 

 
o Scenariusz D – Zmniejszenie wrażliwość na zagrożenie dzięki możliwości 

tworzenia nowych programów integracji i badań, które mogłyby nadal przyciągać 
studentów i fundusze w trakcie recesji. 

 
 
 

Sekcja III.7 - Przedstawienie analizy zgodności procesu połączenia uczeni ze strategią 
rozwoju województwa podlaskiego i strategią rozwoju szkolnictwa wyższego 
 
 
• Na potrzeby niniejszego Raportu, wzięto pod uwagę cztery aktualne analizy dot. 

strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego: 
 
1) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – Raport 

cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory 
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oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2010 roku („Strategia SW 
2020”); 

2) Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015 – 2030 
przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wrzesień 2015 
roku („Strategia SW 2030”); 
 

oraz 

1) Strategia rozwoju województwa Podlaskiego do 2030 roku, przyjęta przez Sejmik 
Województwa Podlaskiego w dniu 27 kwietnia 2020 roku („Strategia WP 
2030”); 

2) uprzednia Strategia rozwoju województwa Podlaskiego stanowiąca Załącznik do 
Uchwały Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 
2013 roku, która obejmuje okres do 2020 roku („Strategia WP 2020”). 
  

Zgodność ze strategią rozwoju szkolnictwa wyższego 

• Z analizy w/w dokumentów w zakresie ustalonych strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce (Strategia SW 2020, Strategia SW 2030) bezpośrednio nie wynika, 
aby utworzenie przez uczelnie federacji uczelni (lub innej formy konsolidacji) stało w 
sprzeczności ze strategią i pożądanymi kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego w 
Polsce. 
 

• Tym niemniej, jakkolwiek dokumenty te nie odnoszą się wprost do kwestii federacji 
(lub innej formy połączenia instytucji) jako formy organizacyjnoprawnej konsolidacji 
uczelni, z treści w/w dokumentów wynikają pewne tendencje i kierunki rozwoju, które 
mogą pozostawać w związku z zamiarem konsolidacji uczelni, które wskazujemy i 
omawiamy poniżej. 
 

• Strategia SW 2020 pozostaje w większej części poza zakresem niniejszej analizy, ze 
względu na fakt, że obejmuje okres do końca 2020 roku. Zalecenia wyrażone w strategii 
SW 2020 skierowane są w głównej mierze do prawodawcy, a rekomendacje obejmują 
zmiany w zakresie kompetencji organów państwa i ciał ponad uczelnianych w stosunku 
do szkół wyższych, ustrojów uczelni i organizacji studiów i systemu finansowania 
szkolnictwa wyższego (por. str. 122 i n.). 
 

• Wskazano jednak (str. 38-45), że słabe strony szkolnictwa wyższego wymagające 
poprawy to m.in.: 

 
o niski stopień umiędzynarodowienia studentów 
o brak zorientowania na efekty kształcenia i potrzeby rynku pracy 
o niska produktywność naukowa 
o lokalny zasięg wyników badań w wielu dziedzinach, niewidocznych poza krajem, 
o niska jakość kształcenia na popularnych kierunkach studiów. 
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• W ramach wizji szkolnictwa wyższego w SW2020 roku wskazano w szczególności, że: 
 
o należy rozwinąć mobilność międzyuczelnianą, międzysektorową i 

międzynarodową nauczycieli akademickich i studentów, 
o studenci winni mieć szerokie możliwości dostosowania profilu swoich studiów do 

swoich zainteresowań i zdolności oraz wizji kariery zawodowej 
o należy utrzymywać kontakt z absolwentami i pomagać im w podnoszeniu 

kwalifikacji w ramach programów kształcenia ustawicznego, 
o konieczne jest zacieśnienie współpracy uczelni z pracodawcami. 

 
• Jako bardziej aktualną przyjmujemy SW 2030 (obejmuje okres od 2015 do 2030 roku), 

przygotowana została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tu także 
postulaty rozwoju kierowane są do ustawodawcy. Wskazać można następujące 
(wybrane według kryterium relewantności dla niniejszego opracowania) kierunki 
rozwoju szkolnictwa wyższego: 
 
o podnoszenie jakości kształcenia, 
o rozwój działań B+R, 
o poszerzenie współpracy z przedsiębiorcami, 
o angażowanie w nauczanie ustawiczne, 
o umiędzynarodowienie studiów, 
o koncentracja organizacyjna (tj. uznanie uczelni za jednostki podstawowe 

szkolnictwa wyższego zamiast wydziałów).  
 

• Wobec powyższego, mając na względzie uwagi przedstawione w Sekcji 2 Raportu, 
należy wskazać, że scenariusze C i D najpełniej realizują założenia strategii 
rozwoju szkolnictwa wyższego, a scenariusze A i B spełniają cele w/w strategii w 
sposób znacznie bardziej ograniczony, lub nie spełniają ich w ogóle (por. uwagi 
w Tabelach 1.3.1.-1.3.4.). Dla poparcia tej tezy Wykonawca przytacza informację 
z dnia 27.07.2018 r. o uruchomionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego programie pt.: „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach 
działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin trwania 
tego programu do 31.12.2021.26 
 

Zgodność ze strategią rozwoju Województwa Podlaskiego 

• Analizując Strategię WP 2020 trzeba mieć na względzie, iż obejmuje ona okres lat 
2013 - 2020 i wobec tego pozostaje w niewielkim zakresie aktualna. Jednak podkreślić 
wypada jej następujące aspekty: 
 
○ W rozdziale dotyczącym funkcji metropolitalnych wskazano, że w rankingu 

jakości życia (PWC 2011) Białystok zajmuje pierwsze miejsce wśród 11 

 
 
26https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-

zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego. Data dostępu 2.05.2020r 

https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego
https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego
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największych ośrodków wojewódzkich w Polsce. Na ten wynik składają się przede 
wszystkim dwa czynniki: dobry stan środowiska przyrodniczego oraz wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Najsłabiej miasto wypadało jednak w zakresie poziomu 
usług edukacyjnych (wskaźnik na poziomie 81%), na co wpływ miała przede 
wszystkim niższa jakość kształcenia na poziomie wyższym w stosunku do 
pozostałych 10 miast. Głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na ten 
wskaźnik może być silna konkurencja ze strony uczelni warszawskich. Rozwój 
usług wyższego rzędu, w tym rozwój uczelni miał wskazywać na rozwój funkcji 
metropolitalnych.  

○ Region musi wykorzystywać swoje obecne największe atuty, do których zaliczono 
sieć szkół wyższych i instytucji wspierających innowacje. Do grona największych 
atutów w obszarze „przedsiębiorczość” zaliczono znaczący potencjał akademicki, 
mogący wykorzystywać rodzące się powiązania z Białorusią (w 2010 r. w 
województwie studiowało ponad 53 tys. osób, czyli ok. 3% wszystkich studentów 
w Polsce). Największą uczelnią pod tym względem był Uniwersytet w 
Białymstoku (ok. 15 tys. osób), zaraz za nim Politechnika Białostocka (13,6 tys. 
osób). 

○ Podkreślano współpracę z województwem lubelskim, która miałaby rozwinąć się 
poprzez współpracę uczelni Białegostoku i Lublina.  

○ Na terenie województwa w 2010 r. zlokalizowanych było 36 jednostek 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową, z czego 53% w sektorze 
przedsiębiorstw (w Polsce udział ten wynosił 70%). W latach 2009-2011 w 
sektorze przemysłu współpracowało w zakresie działalności innowacyjnej mniej 
przedsiębiorstw niż średnio w kraju (4,8% przy średniej krajowej 5,5%), w 
sektorze usług to porównanie również wypada na niekorzyść Województwa 
Podlaskiego. Większość przedstawicieli podlaskiej nauki jako barierę 
komercjalizacji badań wskazywało brak zainteresowania badaniami ze strony 
biznesu. Blisko połowa badanych naukowców wymieniała też inne: brak osób i 
instytucji pomocowych przy komercjalizacji badań oraz nadmierne obciążenie 
obowiązkami dydaktycznymi. Propozycję współpracy od przedstawicieli sektora 
komercyjnego otrzymał co piąty nauczyciel akademicki i w 75% współpraca ta 
została nawiązana. Najczęściej dochodziło do kooperacji świata nauki z małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.  

○ Podkreślano niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek 
naukowo-badawczych we wzajemną współpracę. 

○ Wskazano ogólnie słabą pozycję krajową i międzynarodową jednostek badawczo-
rozwojowych i naukowo-badawczych. 

○ Innowacyjne instytucje otoczenia biznesu takie jak parki naukowo 
technologiczne, centra transferu technologii wykazywały niski poziom rozwoju i 
niedostateczne oddziaływanie tych inicjatyw na gospodarkę regionu.  
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○ Na bazie kluczowych branż regionu, w których działają innowacyjne 
przedsiębiorstwa, powinny być tworzone platformy współpracy środowiska 
naukowego, instytucji otoczenia biznesu oraz sektora przedsiębiorstw. 

○ Rozwój partnerskiej współpracy z sąsiadami ze Wschodu powinien opierać się 
także na potencjale oraz istniejących już doświadczeniach ośrodków naukowych 
regionu.  

○ Województwo podlaskie powinno rozwijać partnerską współpracę z innymi 
regionami w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym najwyżej rozwiniętymi. 
Wskazano więc na zalety rozwoju współdziałania w zakresie wspólnych badań 
naukowych czy wymiany kadry. 

• Strategia WP 2030 pozostaje znacznie bardziej aktualna z względu na fakt, iż obejmuje 
okres lat 2020-2030. Jej projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa (na 
posiedzeniu w dniu 19 marca 2020 roku) i skierowany do Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, który w dniu 27 kwietnia 2020 roku projekt ostatecznie uchwalił. Projekt 
przeszedł etap konsultacji społecznych i został pozytywnie zaopiniowany przez 
Podlaskie Forum Terytorialne oraz Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. 
 

• W Strategii WP 2030 również wprost nie odniesiono się do działań międzyuczelnianych 
mających doprowadzić do koncentracji szkolnictwa wyższego. Wskazano jednak, co 
następuje: 

 
○ Podkreślono trzy podstawowe filary rozwoju województwa: przedsiębiorczość, 

partnerstwo, perspektywiczność.  

○ Uczelnie i ośrodki naukowe będą prowadziły ożywioną współpracę wewnątrz-
regionalną, krajową i międzynarodową sprzyjającą wysokiemu poziomowi 
edukacji i badań, z których korzystać będzie także samorząd i gospodarka 
regionu. Sektor edukacji będzie ściśle współpracował z pracodawcami, m.in. w 
celu dostosowania kształcenia do ich potrzeb. W roku 2030 województwo 
podlaskie będzie mieć wizerunek regionu partnerskiego, nastawionego na 
współpracę we wszystkich sferach, które mogą być wzmocnione zasobami i 
kompetencjami partnerów.  

○ Region charakteryzuje relatywnie dobrze rozwinięta sieć kształcenia na poziomie 
wyższym (choć nieliczne uczelnie zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich 
rankingach) oraz moda na studiowanie.  

○ Jako mocną cechę województwa wskazano rozwiniętą sieć szkół 
ponadpodstawowych i uczelni wyższych i wysoki poziom wykształcenia 
mieszkańców. 

○ Jako słabą stronę województwa wskazano ogólnie słabą pozycję krajową i 
międzynarodową jednostek badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych 
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oraz niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowo-
badawczych we wzajemną współpracę. 

○ Na niskim poziomie jest współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R 
(przeważnie proste formy współpracy o małej wartości dodanej) oraz aktywność 
jednostek naukowych w sieciach międzynarodowych. 

○ Należy stymulować współpracę nauki i gospodarki oraz działalność B+R poprzez 
podniesienie innowacyjności uczelni wyższych i wzmacniać relację na linii biznes 
– nauka. 

○ Na poziomie szkolnictwa wyższego wspierane będą działania pozwalające 
uczelniom województwa podlaskiego włączać się w budowanie silnej i 
konkurencyjnej specjalizacji poprzez nowoczesne kształcenie studentów na 
kierunkach dających duże szanse zatrudnienia i wsparcia firm potrzebujących 
odpowiednio przygotowanych kadr. Ponadto szkoły wyższe będą włączały się we 
współpracę z samorządem i przedsiębiorcami w rozwój kształcenia się przez całe 
życie. 

○ Należy dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, skuteczne 
ograniczać praktykę ”drenażu mózgów” do innych regionów i zwiększyć 
skłonności mieszkańców woj. podlaskiego do kształcenia ustawicznego. 

○ Województwo podlaskie w obliczu znacznej depopulacji będzie zwiększało 
potencjał osiedleńczy regionu tworząc korzystne warunki życia zarówno dla 
mieszkańców innych regionów Polski jak i imigrantów z zagranicy. 

○ Należy podejmować działania na rzecz przygotowywania nauki do tworzenia i 
korzystania z rozwiązań cyfrowych. 

○ Potencjał społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej, nieporównywalny z 
innymi polskimi miastami i regionami stanowi szansę dla obszarów znajdujących 
się w jego zasięgu. Interwencja w ramach celu operacyjnego będzie 
ukierunkowana na wspieranie współpracy podmiotów z województwa 
podlaskiego z partnerami ze stolicy w zakresie biznesu, ale też nauki, 
administracji czy zasobów ludzkich. 

○ Pogłębianie powiązań naukowych ze wschodem. 

○ Wyjątkową rolę należy także przypisywać działaniom w zakresie uczelni 
wyższych służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji regionu oraz 
wspieraniu efektywnych rozwiązań dotyczących szkolnictwa zawodowego. 
Inteligentne specjalizacje, to w skrócie, kompetencje regionu, które dzięki ścisłej 
współpracy biznesu i nauki mogą przyczynić się do jego transformacji, 
restrukturyzacji, czy wkroczenia na nowe ścieżki rozwoju opartego o innowacje. 
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• Podkreślić należy, iż cele są ambitne. Nie wdroży ich samodzielnie samorząd 
województwa. W realizację Strategii muszą zaangażować się wszyscy mieszkańcy: 
przedsiębiorcy, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe 
(str. 4 – wstęp Marszałka Województwa Podlaskiego). 
 

• Zgodnie z uwagami przedstawionymi w Sekcji 3 Raportu (Tabele III.2.1. i III.5.1.), 
cele i kierunki rozwoju województwa podlaskiego określone w Strategii WP 2020 
oraz Strategii WP 2030, a pokrótce opisane powyżej, najpełniej realizować będą 
scenariusze C oraz D (Federacja/Połączenie), a w niewielkim lub znikomym 
stopniu, scenariusze A oraz B (Status quo/Współpraca). Zgodnie wizją rozwoju 
województwa podlaskiego zawartą w Strategii WP 2030, która została przyjęta 
przez Sejmik Województwa 27.04.2020r (por. str. 6 Strategii)27 głównym jej 
założeniem jest ożywiona współpraca uczelni regionu mające na celu 
podniesienie poziomu kształcenia oraz rozwój współpracy z pracodawcami. 
Ponadto działania konsolidacyjne, w tym przede wszystkim scenariusz C – 
Federacja, są zgodne z Celem Operacyjnym 3.2. Kapitał społeczny. Kierunek 
interwencji 5. Promocja projektów współpracy wewnątrzregionalnej ww. 
Strategii. 

  
Sekcja III.8 – Ocena alternatywnych scenariuszy rozwoju obu uczelni przy różnych 
wariantach konsolidacji oraz przy uwzględnieniu wariantu, w którym nie dojdzie do 
konsolidacji 

 

• Niniejszy Raport w swej strukturze rozważa argumenty za i przeciw decyzjom 
związanym z różnymi formami zwiększania współpracy obu Uczelni, aż do pełnego ich 
połączenia w kontekście poszczególnych interesariuszy: po pierwsze studentów, po 
drugie ich nauczycieli i wychowawców, po trzecie pracowników naukowych, po 
czwarte pracowników wspierających procesy administracyjne i utrzymujące 
infrastrukturę uczelni i po piąte interesariuszy zewnętrznych od miasta poprzez region 
do poziomu kraju. Powyższe analizy, biorące pod uwagę kryteria ekonomiczne, 
społeczne, prawne, technologiczne itp., odnosiły się do różnych okresów, od sytuacji 
obecnej po daleką perspektywę strategii sięgającej wielu kolejnych dekad. Stąd też w 
tym rozdziale Wykonawca przedstawia syntezę wielu uprzednio zaprezentowanych 
rozważań.  

 
• Podsumowanie szacunków i prognoz zawartych w Sekcji III.4 i Sekcji III.5 zostało ujęte 

w Tabeli III.8.1, w ramach której dokonano oceny poszczególnych scenariuszy 
konsolidacji. Jak wskazano we wstępie do niniejszego raportu oraz w Sekcji I.1.1, 
najbardziej skrajnymi są przypadki, w których nie podjęto żadnych kroków 
zmieniających wzajemny stosunek obu Uczelni oraz gdy dochodzi do pełnego 
połączenia obu uczelni (Scenariusz D).  

 

 
 
27 https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia_rozwoju_wojewdztwa_podlaskiego_2030/ 

https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia_rozwoju_wojewdztwa_podlaskiego_2030/
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Tabela III.8.1. Ocena scenariuszy rozwoju dla obu uczelni w przypadku poszczególnych form 
konsolidacji 

 
Ocena scenariuszy rozwoju obu uczelni w przypadku poszczególnych form 

konsolidacji 

 
Scenariusz A – Status Quo 
 

• Politechnika Białostocka 
 

o Brak zmian prognozy finansowej względem prognoz opartych na normalnej 
działalności Politechniki Białostockiej,  
 

• Uniwersytet w Białymstoku 
 

o Brak zmian prognozy finansowej względem prognoz opartych na normalnej 
działalności Uniwersytetu w Białymstoku+ 

 
Scenariusz B – Współpraca 
 

• Politechnika Białostocka 
 

o Nie przewiduje się znacznych zmian w zakresie przychodów w stosunku do 
prognoz opracowanych przez Politechnikę Białostocką, ponieważ Scenariusz 
B takich nie uzasadnia, natomiast jednorazowe koszty związane ze zmianą 
formy szacowane są na 2,5% budżetu uczelni # 
 

• Uniwersytet w Białymstoku 
 

o Nie przewiduje się znacznych zmian w zakresie przychodów w stosunku do 
prognoz opracowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, ponieważ 
Scenariusz B takich nie uzasadnia, natomiast jednorazowe koszty związane ze 
zmianą formy szacowane są na 2,5% budżetu uczelni# 
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Ocena scenariuszy rozwoju dla obu uczelni w przypadku poszczególnych form 

konsolidacji (kontynuacja) 

 
Scenariusz C – Federacja 
 

• Politechnika Białostocka 
 

o Przewiduje się, że wdrożenie Scenariusza C  może prowadzić do zmiany 
kategoryzacji zrzeszonych uczelni i w efekcie skutkować przyznaniem 
dodatkowych środków z Ministerstwa dzięki pozyskaniu środków z programu 
“Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin do 31.12.2021. 
Oprócz tych dodatkowych środków, których wysokość nie jest przesądzona, 
nie przewiduje się długoterminowych zmian przychodów w stosunku do 
prognoz opracowanych przez Politechnikę Białostocką. Jednorazowe koszty 
przekształcenia szacuje się na 7,5% całego budżetu uczelni#, przy 
jednoczesnych oszczędnościach na poziomie 13,5% w ramach wszystkich 
funkcji związanych z obsługą studentów na Politechnice Białostockiej.* 
 

• Uniwersytet w Białymstoku 
 

o Przewiduje się, że wdrożenie Scenariusza C może prowadzić do zmiany 
kategoryzacji zrzeszonych uczelni i w efekcie skutkować przyznaniem 
dodatkowych środków z Ministerstwa dzięki pozyskaniu środków z programu 
“Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin do 31.12.2021. 
Oprócz tych dodatkowych środków, których wysokość nie jest przesądzona, 
nie przewiduje się długoterminowych zmian przychodów w stosunku do 
prognoz opracowanych przez Uniwersytet w Białymstoku. Jednorazowe 
koszty przekształcenia szacuje się na 7,5% całego budżetu uczelni #, przy 
jednoczesnych oszczędnościach na poziomie 13,5% w ramach wszystkich 
funkcji związanych z obsługą studentów na Uniwersytecie w Białymstoku.* 
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Ocena scenariuszy rozwoju dla obu uczelni w przypadku poszczególnych form 
konsolidacji (kontynuacja) 

 
 
Scenariusz D – Połączenie 
 

• Politechnika Białostocka 
 

o Przewiduje się, że wdrożenie Scenariusza D może prowadzić do zmiany 
kategoryzacji połączonych uczelni i w efekcie skutkować przyznaniem 
dodatkowych środków z Ministerstwa. Oprócz tych dodatkowych środków, 
których wysokość nie jest przesądzona, nie przewiduje się długoterminowych 
zmian przychodów w stosunku do prognoz opracowanych przez Politechnikę 
Białostocką. Jednorazowe koszty przekształcenia szacuje się na 10% całego 
budżetu uczelni #, przy jednoczesnych oszczędnościach na poziomie 18% w 
ramach wszystkich funkcji związanych z obsługą studentów na Politechnice 
Białostockiej. * Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy z programu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wspieranie procesów konsolidacji 
uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa 
wyższego. Termin do 31.12.2021 

 
 

• Uniwersytet w Białymstoku 
 

o Przewiduje się, że wdrożenie Scenariusza D może prowadzić do zmiany 
kategoryzacji połączonych uczelni i w efekcie skutkować przyznaniem 
dodatkowych środków z Ministerstwa. Oprócz tych dodatkowych środków, 
których wysokość nie jest przesądzona, nie przewiduje się długoterminowych 
zmian przychodów w stosunku do prognoz opracowanych przez Uniwersytet 
w Białymstoku. Jednorazowe koszty przekształcenia szacuje się na 10% całego 
budżetu uczelni#, przy jednoczesnych oszczędnościach na poziomie 18% w 
ramach wszystkich funkcji związanych z obsługą studentów na Uniwersytecie 
w Białymstoku. * Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy z programu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wspieranie procesów konsolidacji 
uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa 
wyższego. Termin do 31.12.2021 

 
 

# Koszty Scenariusza B szacuje się na poziomie 25% kosztów związanych ze Scenariuszem D. Koszty Scenariusza C szacuje się na poziomie 
75% kosztów związanych ze Scenariuszem D.  
+ Występuje istotne ryzyko, że prognozy finansowane związane z tymi scenariuszami mogą być negatywne z uwagi na niekorzystne 
trendy demograficzne, polityczne, badawcze itp. 
* Oszczędność kosztów w ramach Scenariusza C szacuje się na poziomie 75% oszczędności kosztów związanej ze Scenariuszem D.  
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• Zespół Wykonawczy uważa, że realizacja Scenariusza C - federacja lub Scenariusza D - 
konsolidacja, stwarza możliwość uzyskania tytułu uniwersytetu badawczego 
określonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
• Ostatecznie, Scenariusz A i Scenariusz B – z punktu widzenia wieloletniej strategii – są 

najmniej atrakcyjne pod względem możliwości rozwoju, a nawet w obecnej sytuacji 
mogą być niekorzystne dla obu uczelni. Szczególnym zagrożeniem może być dalsze 
rozwinięcie się niekorzystnych trendów demograficznych. Zagrożeniem jest także 
możliwość pojawienia się nowych regulacji prawnych niekorzystnie oddziałowujących 
na finansowanie badań i szkolnictwa wyższego. Jednostki mniejsze nawet powiązane 
relacjami współpracy są bardziej narażone w wypadku pojawiania się niekorzystnych 
zmian. Scenariusz D, tj. połączenie obu uczelni, wymaga wielu przygotowań i faz 
pośrednich, które najlepiej wdraża się w ramach realizacji Scenariusza C, a więc modelu 
federacyjnego i stopniowego przechodzenia do coraz ściślejszych relacji. 
 

• Powyższe analizy potencjalnych kosztów i oszczędności w alternatywnych wariantach 
konsolidacyjnych obu uczelni, w tym statusu quo, oparte są na doświadczeniach 
przedstawionych w literaturze światowej. Autorzy tych opracowań bardzo rozważnie 
unikali zbyt szczegółowych predykcji ilościowych, jako że są one po pierwsze bardzo 
uzależnione od specyfiki danych uczelni oraz po drugie, metody wdrażania procesu 
konsolidacji. Stąd też Zespół Wykonawcy przyjął podobne kryteria ilościowe, wiedząc 
jednocześnie, że wpływ procentowy wielkości sumy zmian kosztów na stronę 
finansową rozważanego elementu jest zbyt mały, aby wiarygodnie oszacować te liczby 
z wyższą dokładnością.  
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Rozdział IV - Analiza skutków proponowanych 
rozwiązań wraz z analizą ryzyka 

 
 
Sekcja IV.1 – Analiza potencjału połączonych uczelni w odniesieniu do sytuacji 
gospodarczej regionu i kraju. 
 

• W trakcie tworzenia niniejszego opracowania nastąpiły gwałtowne zmiany sytuacji 
gospodarczej świata, kraju jak również regionu. Można przewidywać, iż co najmniej w 
kwietniu i maju 2020 r. da się odczuć rosnącą falę skutków pandemii (tj. co najmniej do 
czasu zakończenia opracowania), które wpłyną nie tylko na bieżący stan gospodarki 
oraz w efekcie także ich średnioterminowe oddziaływanie będzie znaczące na 
przestrzeni kolejnych miesięcy i lat. Niestety zjawisko pandemii ma charakter 
nieprzewidywalny co do czasu trwania, a równocześnie jej oddziaływanie jest bardzo 
istotne zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym. 

• Z punktu widzenia niniejszego opracowania należy więc wziąć pod uwagę nie tylko 
rozważania jakie pierwotnie przewidywano dla tego opracowania, ale także 
potencjalny długofalowy wpływ obecnego kryzysu wywołanego pandemią. 
 

• Cechą charakterystyczną zmian w zakresie gospodarki jest umocnienie się (z tendencją 
do trwałego zachowania tego trendu) wszystkich aktywności prowadzonych w 
systemie “on-line”. Wstępne wnioski jakie można wysnuć po trwającym już obecnie 
ponad 3 miesiące kryzysie to zaskakująca skuteczność pracy zdalnej w wielu obszarach 
gospodarki i życia społecznego, w tym w obszarze edukacji. Szczególnie efektywnie 
zdalne nauczanie sprawdza się w szkolnictwie wyższym, gdzie zarówno kompetencje 
“nadawcy” tj. kadry dydaktycznej jak i kompetencje “odbiorcy” tj. studentów tworzą 
środowisko podatne na wykorzystanie pozytywnych cech takiej komunikacji. Należy 
spodziewać się, że zdalne nauczanie osiągnie istotne przyśpieszenie w fazie 
początkowej, następnie poprawi się i unormuje jego jakość. 

 
• W wypadku rozważań dotyczących tematu połączenia uczelni prowadzącego 

domyślnie do utworzenia dominanty regionalnej, a przy tym równocześnie dużej, 
rozpoznawalnej uczelni co najmniej na poziomie krajowym z możliwością 
oddziaływania międzynarodowego warto wskazać na potencjał pozytywnego wpływu 
tych zmian (konsolidacji uczelni) na akceptację nauczania zdalnego wśród studentów i 
kandydatów oraz kadry badawczo-dydaktycznej. Już samo powstanie silnego ośrodka 
naukowego i dydaktycznego oferującego nauczanie zdalne w sposób naturalny 
podniesie atrakcyjność oferty w porównaniu do rozłącznej oferty prezentowanej przez 
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dwie mniejsze uczelnie. Jako najważniejsze czynniki sukcesu nauczania zdalnego28 
uważa się łącznie: wykorzystanie dobrej infrastruktury ICT, nowoczesnego i stale 
aktualizowanego do potrzeb oprogramowania komputerowego, ale przede wszystkim 
wytworzenie ram organizacyjnych dla nowego sposobu pracy przy wysokim 
zaangażowanie administracji, kadr dydaktycznych oraz studentów. Zmiany 
wprowadzane w trakcie procesu konsolidacji mogą być znakomitym kontekstem i 
inspiracją do skutecznego wprowadzenia nowych zdalnych form nauczania jako 
trwałego i silnego elementu oferty nowej Uczelni. Bazując na własnych 
doświadczeniach oraz dzięki uczestnictwu w projektach zewnętrznych połączona 
Uczelnia będzie więc miała możliwość stać się liderem we wprowadzaniu i 
standaryzacji nowego modelu pracy: “pracy zdalnej”. Zarówno kadra naukowa z 
doświadczeniami pracy zdalnej jak i absolwenci będą poszukiwanymi kooperantami i 
współpracownikami (pracownikami) dla przemysłu. 

 
• Połączona Uczelnia jako regionalna dominanta i jedna z większych uczelni w kraju 

będzie także predystynowana do pełnienia roli ośrodka referencyjnego, inspiratora, 
kreatora oraz eksperta we wdrażaniu zmian w gospodarce po okresie pandemii w 
zakresie nowych modeli pracy. Obejmuje to wiele obszarów takich jak min.: 
informatyka, automatyzacja i robotyzacja, zarządzanie, nauki społeczne. Wśród 
najbardziej popularnych uczelni prowadzących e-learning i jednocześnie oferujących 
najwyższy poziom w Wielkiej Brytanii są uczelnie, które nie są klasyfikowane w ścisłej 
czołówce uczelni brytyjskich.29 Z wyjątkiem 2 z pierwszej 10 najlepszych, pozostałe są 
klasyfikowane znacznie dalej. Co ciekawe dość podobna sytuacja jest też w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, tam również najlepsze Uniwersytety nie są w znacznym 
stopniu mocno nastawione na e-learning. Oznaczać to może, iż istnieje jeszcze dość 
duża nisza na tym rynku. Z czynników sukcesu tych uczelni e-learningowych należy 
wymienić nie tylko wysokiej jakości ofertę, ale również zbudowanie przez nie silnego 
wyznacznika rozpoznawalności. Stworzenie jednego dużego ośrodka w Białymstoku z 
całą pewnością będzie silnym wyznacznikiem rozpoznawalności. 
 

• Obecnie cały świat, w tym Polska, a więc również województwo podlaskie znajdują się 
w sytuacji bezprecedensowej pod względem społecznym i gospodarczym. Według “The 
Economist” w zaledwie dwa miesiące światowa gospodarka stanęła na głowie30. Tym 
samym czeka nas kryzys gospodarczy o największej od początku lat 
dziewięćdziesiątych skali, ze wszystkimi tego konsekwencjami - bezrobociem, 
niewypłacalnością przedsiębiorstw i stagnacją gospodarczą. Jak wspomniano powyżej 
trudno jest jednak oszacować, nawet w dużym przybliżeniu, czas trwania i 

 
 
28 “Factors for Successful Evolution and Sustainability of Quality Distance Education” , Mark G. Angolia, Leslie 
R. Pagliari, Online Journal of Distance Learning Administration, Volume XIX, Number 3, Fall 2016 
University of West Georgia, Distance Education Center 
https://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall193/angolia_pagliari193.html 
29 https://www.distancelearningportal.com/articles/294/10-top-uk-universities-ideal-for-distance-
learning.html data dostępu 2.05.2020 
30https://www.economist.com/leaders/2020/03/19/how-to-prevent-a-covid-19-slump-and-protect-the-
recovery dostęp 06.04.2020 

https://www.distancelearningportal.com/articles/294/10-top-uk-universities-ideal-for-distance-learning.html
https://www.distancelearningportal.com/articles/294/10-top-uk-universities-ideal-for-distance-learning.html
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konsekwencje kryzysu. Należy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż sytuacja 
gospodarcza regionu, podobnie jak i całego kraju się pogorszy.  
 

• Można prognozować następujące scenariusze rozwoju sytuacji Uczelni związanej z 
liczbą studentów: 

o Uczelnie dotknie kryzys w stopniu porównywalnym do regionu, przełoży się on 
na zmniejszenie liczby studentów, których nie będzie stać na naukę i utrzymanie 
się poza miejscem zamieszkania. Ten scenariusz należy określić jako 
pesymistyczny. 

o Uczelnie nie odczują w wyraźny sposób skutków kryzysu w gospodarce (w 
zależności od rozwoju i czasu trwania epidemii) ten scenariusz można określić 
jako optymistyczny. W tym przypadku może zadziałać mechanizm związany z 
odsunięciem czasu wejścia na rynek pracy absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych poprzez podjęcie przez nich studiów. Z takim zjawiskiem 
mieliśmy do czynienia w początkowych latach transformacji. Jednakże w 
przypadku ostatniego kryzysu już takiego mechanizmu w wyraźny sposób nie 
można było zaobserwować. 

• W obydwu tych przypadkach połączone uczelnie będą lepiej przygotowane do 
odpowiedzi na zjawiska wywołane kryzysem. Także z uwagi na potencjał naukowy 
mogą stać się kołem zamachowym dla lokalnych przedsiębiorstw. Inwestycje w B&R w 
czasie odbudowy po kryzysie mogą ożywić lokalną gospodarkę, pobudzając 
zagregowany popyt.  
 

• W szczególności skutki wariantu pesymistycznego mogą być w znacznym stopniu 
złagodzone przez jednostkę o większym potencjale. Większa jednostka nie tylko sama 
z siebie dysponuje większym potencjałem reagowania na zjawiska kryzysowe, jest 
także chętniej wspierana przez środowisko zewnętrzne. Problemy dużej Uczelni w 
Białymstoku o znacznym odziaływaniu społecznym będą z natury rzeczy poważnie 
rzutowały na otacząjące ją środowisko zewnętrzne w tym na władze regionalne i 
centralne czyniąc te ośrodki decyzyjne bardziej skłonnymi do interwencji (udzielenia 
pomocy, wsparcia, preferencji) niż w przypadku problemów jednej z kilku niewielkich 
uczelni. Przykładem możliwości odziaływania dużej jednostki może być Uniwersytet 
Warszawski, który w przeciwieństwie do znacznej liczby polskich uczelni31 w latach 
1999-200932 notował wzrost liczby studentów i kandydatów na studia. Później nastąpił 
spadek a latach 2012-201933 liczba studentów ustabilizowała się na poziomie około 
45 tysięcy. Najwyższą liczbę studentów Uniwersytet miał w latach obejmujących 
ostatni kryzys gospodarczy. Niewątpliwie uczelnia o relatywnie dużym potencjale ma 
większe szanse na elastyczną reakcję na wyzwania związane z potencjalnym kryzysem. 

 
 
31 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica dostęp 6.04.2020 
32 https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/sprawozdanie-2009.pdf dostęp 6.04.2020 
33 http://bss.uw.edu.pl/dane-statystyczne/s-102016/ dostęp 6.04.2020 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/sprawozdanie-2009.pdf
http://bss.uw.edu.pl/dane-statystyczne/s-102016/
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• Analiza oferty edukacyjnej obu Uczelni została szczegółowo przedstawione w etapie  
I oraz III Raportu. 
 

• Szczegółowe kroki we wdrożeniu formy integracji nie są elementem niniejszego 
Raportu, ponieważ obie Uczelnie rozwijają się dynamicznie podczas swojej codziennej 
działalności i każdy kolejny krok integracji będzie musiał się odnieść do sytuacji w 
momencie jego realizacji.  

• Istnieje duża szansa na stworzenie nowej, ukierunkowanej na badania i edukację oferty 
skupiającej się na związku pomiędzy środowiskiem naturalnym a inżynierią, nauką i 
technologiami informatycznymi. Byłoby to bezpośrednio wspierane przez czołowe 
wydziały w każdej instytucji. Analiza oferty edukacyjnej obu uczelni w odniesieniu do 
punktów zbieżnych wskazuje, że nie mogą one stanowić istotnej bariery dla większej 
integracji obu instytucji. 

• Poszczególne wydziały Uniwersytetu w Białymstoku współpracują z krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami przy projektach, które rozwijają zarówno potencjał 
badawczy, jak i możliwości edukacyjne Uniwersytetu jako całości. Działania te są 
indywidualnie opisane dla wydziałów biologii, ekonomii i finansów, fizyki, matematyki, 
edukacji, prawa, informatyki, kulturoznawstwa i socjologii (por. Załącznik I.3.4-B). 
Formy współpracy są podzielone na współpracę naukową i badawczą. 

• Poszczególne wydziały Politechniki Białostockiej współpracują z krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami przy projektach, które rozwijają zarówno potencjał 
badawczy, jak i możliwości edukacyjne całej Politechniki. Działania te są indywidualnie 
opisane dla wydziałów architektury, budownictwa i nauk o środowisku, elektrycznego, 
informatyki, inżynierii zarządzania i mechanicznego (por. Załącznik I.3.4-C). Formy 
współpracy są podzielone na współpracę naukową i badawczą. 

• Przyjęta 27 kwietnia 2020r. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego wskazuje na 
szczególną potrzebę współpracy lokalnego środowiska akademickiego z 
przedsiębiorcami. To podejście znalazło odzwierciedlenie w kilku obszarach 
interwencji np.: promocja projektów współpracy wewnątrz regionalnej, rozwój 
współpracy transgranicznej, wspieranie rozwoju nowoczesnych przestrzeni dla 
biznesu (między innymi inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-
technologiczne). Wobec powyższego PB i UwB wpisując się w ramy Strategii 
Województwa winny być nastawione na ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem 
biznesowym. W konsekwencji taka współpraca powinna przyczynić się do zdobycia 
przez Uczelnie pozycji pożądanego partnera ze środowiska akademickiego dla 
lokalnych firm. W efekcie nastąpi umocnienie związku pomiędzy uczelniami i lokalnym 
przemysłem. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż obie Uczelnie nie we wszystkich 
obszarach wykorzystują swój potencjał. Połączenie potencjałów obu jednostek może 
być szczególnie korzystne w obszarze nauk o środowisku. Obszar ten w całości 
pokrywa się z założeniami tzw. rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa. 
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• Obie instytucje określiły cele w zakresie interakcji z krajowym i lokalnym przemysłem 
oraz w zakresie tworzenia korzyści ekonomicznych dla powiatu i regionu. Wobec 
powyższego, harmonizacja zakresu i form współpracy uczelni z różnymi instytucjami 
otoczenia społeczno-gospodarczego nie wydaje się stanowić istotnej bariery dla 
integracji obu uczelni. 

• Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) UwB jest odpowiedzialny za (i) 
prowadzenie postępowań dla polskiego urzędu patentowego oraz (ii) doradzanie 
wydziałom w sprawach dotyczących własności intelektualnej i praw z nią związanych. 
Jednostka ta zapewnia również doradztwo oraz pomaga przy składaniu wniosków 
dotyczących projektów krajowych i międzynarodowych, które zawierają element 
związany z własnością intelektualną.  

• Obie uczelnie generują własność intelektualną, która w sposób naturalny w pierwszym 
rzędzie jest znana podmiotom współpracującym z uczelnią. Stąd też poza krokami 
służącymi ochronie praw własności intelektualnej pochodzącej z badań (jest ona 
określona w indywidualnej umowie dotyczącej każdego projektu) bliska współpraca z 
potencjalnymi użytkownikami tej własności jest istotną częścią zadań WOTT.  

• Licencjonowanie własności intelektualnej odbywa się za pośrednictwem Instytutu ds. 
Komercjalizacji, który jest specjalnym podmiotem zajmującym się komercjalizacją. 
Istnieje duża szansa na rozszerzenie i profesjonalizację zdolności komercjalizacji badań 
w instytucji połączonej. Takie działania musiałyby być prowadzone zgodnie z 
przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. 

• Przestrzeń Inkubatora w Politechnice Białostockiej jest jednym z przykładów, w jaki 
sposób połączona instytucja może skorzystać ze wspólnych zasobów, które mogą 
skutecznie angażować lokalne przedsiębiorstwa i komercjalizować wyniki badań. 

• W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w tym współpraca z przedsiębiorstwami i komercjalizacja wyników 
badań nie stanowi bariery dla większej integracji obu instytucji. Co więcej, aspekt ten 
jest jedną z najbardziej obiecujących możliwości związanych z większą integracją obu 
instytucji. 

• Na potrzeby niniejszych rozważań, wzięto pod uwagę szczegółowo omówione w etapie 
III Raportu cztery aktualne analizy dot. strategii rozwoju polskiego szkolnictwa 
wyższego oraz województwa podlaskiego: 

 
1) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – Raport 

cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory 
oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2010 roku („Strategia SW 
2020”); 
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2) Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015 – 2030 
przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wrzesień 2015 
roku („Strategia SW 2030”); 

oraz 

1) Strategia rozwoju województwa Podlaskiego do 2030 roku, przyjęta przez Sejmik 
Województwa Podlaskiego w dniu 27 kwietnia 2020 roku („Strategia WP 
2030”); 
 

2) uprzednia Strategia rozwoju województwa Podlaskiego stanowiąca Załącznik do 
Uchwały Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 
2013 roku, która obejmuje okres do 2020 roku („Strategia WP 2020”). 

• Na dzień sporządzania niniejszego Raportu Zarząd Województwa Podlaskiego 
rozpoczął konsultacje społeczne przy projektowaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027, który ma być jednym z 
narzędzi wspierających rozwój województwa po wygaśnięciu pandemii COVID-19.  

Zgodność ze strategią rozwoju szkolnictwa wyższego 

• Analiza w/w dokumentów w zakresie ustalonych strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce (Strategia SW 2020, Strategia SW 2030) wskazuje, że utworzenie 
przez uczelnie federacji uczelni (lub innej formy konsolidacji) nie stoi w sprzeczności 
ze strategią i pożądanymi kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. 

 
• Tym niemniej, jakkolwiek dokumenty te nie odnoszą się wprost do kwestii federacji 

(lub innej formy połączenia instytucji) jako formy organizacyjno-prawnej konsolidacji 
uczelni, z treści w/w dokumentów wynikają pewne tendencje i kierunki rozwoju, które 
są zbieżne z zamiarem konsolidacji uczelni, a które wskazujemy i omawiamy poniżej. 
Pośrednim dowodem na tego typu tendencje jest również Program Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach 
działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Termin do 31.12.2021 

 
• Strategia SW 2020 pozostaje w większej części poza zakresem niniejszej analizy, ze 

względu na fakt, że obejmuje okres do końca 2020 roku.  
 
• Jako bardziej aktualną przyjmujemy SW 2030 (obejmuje okres od 2015 do 2030 roku), 

przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tu także postulaty 
rozwoju kierowane są do ustawodawcy. Wskazać można następujące (wybrane według 
kryterium relewantności dla niniejszego opracowania) kierunki rozwoju szkolnictwa 
wyższego: 

 
o podnoszenie jakości kształcenia, 
o rozwój działań B+R, 
o poszerzenie współpracy z przedsiębiorcami, 
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o angażowanie się w ciągłe dokształcanie, 
o umiędzynarodowienie studiów, 
o koncentracja organizacyjna (tj. uznanie uczelni za jednostki podstawowe 

szkolnictwa wyższego zamiast wydziałów).  
 

• Wobec powyższego, mając na względzie uwagi przedstawione w Sekcji 2 Raportu, 
należy wskazać, że scenariusze C i D (federacja i fuzja) najpełniej realizują założenia 
strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, a scenariusze A i B (bez zmian i współpraca) 
spełniają cele w/w strategii w sposób znacznie bardziej ograniczony, lub nie spełniają 
ich w ogóle (por. uwagi w Tabelach 1.3.1.-1.3.4.). 

Zgodność ze strategią rozwoju Województwa Podlaskiego 

• Analizując Strategię WP 2020 trzeba mieć na względzie, iż obejmuje ona okres lat 
2013 - 2020 i wobec tego uległa już częściowej dezaktualizacji. Jednak dla potrzeb 
niniejszej analizy zwrócić należy uwagę na następujące elementy: 

○ W rozdziale dotyczącym funkcji metropolitalnych wskazano, że w rankingu 
jakości życia (PWC 2011) Białystok zajmuje pierwsze miejsce wśród 11 
największych ośrodków wojewódzkich w Polsce. Na ten wynik składają się przede 
wszystkim dwa czynniki: dobry stan środowiska przyrodniczego oraz wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Najsłabiej miasto wypadało jednak w zakresie poziomu 
usług edukacyjnych (wskaźnik na poziomie 81%), na co wpływ miała przede 
wszystkim niższa jakość kształcenia na poziomie wyższym w stosunku do 
pozostałych 10 miast.  

○ Większość przedstawicieli podlaskiej nauki jako barierę komercjalizacji badań 
wskazywało brak zainteresowania badaniami ze strony biznesu. Blisko połowa 
badanych naukowców wymieniała też inne: brak osób i instytucji pomocowych 
przy komercjalizacji badań oraz nadmierne obciążenie obowiązkami 
dydaktycznymi. Propozycję współpracy od przedstawicieli sektora komercyjnego 
otrzymał co piąty nauczyciel akademicki i w 75% współpraca ta została 
nawiązana. Najczęściej dochodziło do kooperacji świata nauki z małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.  

○ Podkreślono niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek 
naukowo-badawczych we wzajemną współpracę. 

○ Innowacyjne instytucje otoczenia biznesu takie jak parki naukowo 
technologiczne, centra transferu technologii wykazywały niski poziom rozwoju i 
niedostateczne oddziaływanie tych inicjatyw na gospodarkę regionu.  

○ Na bazie kluczowych branż regionu, w których działają innowacyjne 
przedsiębiorstwa, powinny być tworzone platformy współpracy środowiska 
naukowego, instytucji otoczenia biznesu oraz sektora przedsiębiorstw. 
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● Strategia WP 2030 odnosi się do okresu omawianego tu potencjalnego projektu 
połączenia obu uczelni. Projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa (na 
posiedzeniu w dniu 19 marca 2020 roku) i skierowany do Sejmiku Województwa, który 
uchwalił projekt na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2020 roku. Projekt przeszedł etap 
konsultacji społecznych i został pozytywnie zaopiniowany przez Podlaskie Forum 
Terytorialne oraz Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. 

 
● Choć w Strategii WP 2030 nie odniesiono się wprost do działań międzyuczelnianych 

mających doprowadzić do koncentracji szkolnictwa wyższego wskazano jednak, co 
następuje: 

○ Istnieją trzy podstawowe filary rozwoju województwa: przedsiębiorczość, 
partnerstwo, perspektywiczność.  

○ Uczelnie i ośrodki naukowe będą prowadziły ożywioną współpracę wewnątrz-
regionalną, krajową i międzynarodową sprzyjającą wysokiemu poziomowi 
edukacji i badań, z których korzystać będzie także samorząd i gospodarka 
regionu. Sektor edukacji będzie ściśle współpracował z pracodawcami, m.in. w 
celu dostosowania kształcenia do ich potrzeb. W roku 2030 województwo 
podlaskie będzie mieć wizerunek regionu partnerskiego, nastawionego na 
współpracę we wszystkich sferach, które mogą być wzmocnione zasobami i 
kompetencjami partnerów.  

○ Region charakteryzuje relatywnie dobrze rozwinięta sieć kształcenia na poziomie 
wyższym (choć nieliczne uczelnie zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich 
rankingach) oraz pewna moda na studiowanie.  

○ Mocną cechą województwa jest rozwinięta sieć szkół ponadpodstawowych i 
uczelni wyższych i wysoki poziom wykształcenia mieszkańców. 

○ Jednostki badawczo-rozwojowe i naukowo-badawcze województwa mają słabą 
pozycję krajową i międzynarodową oraz występuje niewystarczające 
zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych we wzajemną 
współpracę. 

○ Na niskim poziomie jest współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R 
(przeważnie proste formy współpracy o małej wartości dodanej) oraz aktywność 
jednostek naukowych w sieciach międzynarodowych. 

○ Należy stymulować współpracę nauki i gospodarki oraz działalność B+R poprzez 
podniesienie innowacyjności uczelni wyższych i wzmacniać relację na linii biznes 
– nauka. 

○ Na poziomie szkolnictwa wyższego wspierane będą działania pozwalające 
uczelniom województwa podlaskiego włączać się w budowanie silnej i 
konkurencyjnej specjalizacji poprzez nowoczesne kształcenie studentów na 
kierunkach dających duże szanse zatrudnienia i wsparcia firm potrzebujących 
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odpowiednio przygotowanych kadr. Ponadto szkoły wyższe będą włączały się we 
współpracę z samorządem i przedsiębiorcami w rozwój kształcenia się przez całe 
życie. 

○ Należy dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, skuteczne 
ograniczać praktykę ”drenażu mózgów” do innych regionów i zwiększyć 
skłonności mieszkańców woj. podlaskiego do kształcenia ustawicznego. 

○ Należy podejmować działania na rzecz przygotowywania nauki do tworzenia i 
korzystania z rozwiązań cyfrowych. 

○ Potencjał społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej, nieporównywalny z 
innymi polskimi miastami i regionami stanowi szansę dla obszarów znajdujących 
się w jego zasięgu. Interwencja w ramach celu operacyjnego będzie 
ukierunkowana na wspieranie współpracy podmiotów z województwa 
podlaskiego z partnerami ze stolicy w zakresie biznesu, ale też nauki, 
administracji czy zasobów ludzkich. 

○ Pogłębianie powiązań naukowych ze wschodem. 

○ Wyjątkową rolę należy także przypisywać działaniom w zakresie uczelni 
wyższych służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji regionu oraz 
wspieraniu efektywnych rozwiązań dotyczących szkolnictwa zawodowego. 
Inteligentne specjalizacje, to w skrócie, kompetencje regionu, które dzięki ścisłej 
współpracy biznesu i nauki mogą przyczynić się do jego transformacji, 
restrukturyzacji czy wkroczenia na nowe ścieżki rozwoju opartego o innowacje. 

• Opisane powyżej cele i kierunki rozwoju województwa podlaskiego określone w 
Strategii WP 2020 oraz Strategii WP 2030, wskazują, iż obie uczelnie będą mogły je 
najpełniej realizować poprzez wdrożenie scenariusza C lub D (Federacja/Połączenie), 
a w niewielkim lub znikomym stopniu, poprzez scenariusz A lub B (Status 
quo/Współpraca). 

 
• Jak już wcześniej wskazano biorąc pod uwagę długą listę i niewielkie dublowanie się 

krajowych i międzynarodowych organizacji i projektów, w które zaangażowały się obie 
instytucje, wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem połączona instytucja będzie 
miała poprzez efekt synergii tym bardziej istotne i zauważalne uznane osiągnięcia 
naukowe i akademickie o znacznym potencjale wpływu na sytuację gospodarczą kraju 
i regionu.  

 
• Obie instytucje określiły swoje cele w zakresie współpracy z krajowym i lokalnym 

przemysłem oraz w zakresie generowania korzyści ekonomicznych dla powiatu i 
regionu. Prowadzenie listy MŚP regionu oraz ich potencjalnych potrzeb w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań umożliwia UwB i PB rozszerzanie współpracy z 
korporacjami i przemysłem poprzez lepsze przygotowanie dla nich ofert naukowo-
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badawczych, co prowadzi do ściślejszej współpracy i w konsekwencji do zwiększonego 
wpływu na rozwój gospodarki regionu i kraju.  

 
Sekcja IV.2 – Założenia pożądanej struktury organizacyjnej nowej organizacji 
 
Uczelnia 

Ogólna charakterystyka uczelni publicznej, akademickiej jako formy organizacyjno-
prawnej podmiotu szkolnictwa wyższego 

• Uczelnia posiada osobowość prawną. Jest autonomiczna i działa na zasadach 
określonych w ustawie. Uczelnia prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku. 
Prowadzi działalność w swojej siedzibie, a w przypadku, gdy siedziba znajduje się na 
obszarze związku metropolitalnego - na tym obszarze. Uczelnia może prowadzić 
działalność poza siedzibą albo tym obszarem - w swojej filii.  

• Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i 
finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa 
powyżej, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie 
spółek kapitałowych. 

• Uczelnia jest uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa; 

• Uczelnia jest uczelnią akademicką albo zawodową. 

• Uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność naukową i posiada 
kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo 
artystycznej.  Uczelnia akademicka prowadzi studia pierwszego stopnia oraz 
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, może prowadzić także 
kształcenie doktorantów. 

• Organami uczelni publicznej - są rada uczelni, rektor i senat. Statut uczelni może 
przewidywać również inne organy uczelni. Do zadań rady uczelni należy: 

• Ustawa przewiduje ponadto szczegółowe wymagania dot. kadencji, składu i wymagań 
dla kandydatów na członków/piastunów ww. organów uczelni, a także co do 
postanowień statutu.  

• Publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. Uczelnia publiczna może 
być utworzona w wyniku połączenia uczelni publicznych, instytutów badawczych lub 
instytutów PAN.  

Federacja  

• Analizując ustawowe wymagania dotyczące struktury organizacyjnej federacji 
odnotowania wymaga brak przepisów ustawy dotyczących możliwości tworzenia 
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jednostek organizacyjnych lub struktur organizacyjnych federacji, co nie oznacza, że 
federacja nie może ich tworzyć. Może ona jednak także działać wyłącznie w ramach 
istniejących struktur jednostek uczestniczących. 

 
• Należy więc zwrócić uwagę na to, że w przypadku Federacji struktura organizacyjna 

obu uczelni pozostanie nadal w kompetencjach obu Rektorów. Dla zachowania 
ciągłości pracy na początkowym etapie pożądane byłoby zachowanie istniejących na 
uczelniach struktur organizacyjnych. Jednym z zadań Prezydenta Federacji byłoby 
powołanie zespołu przygotowującego analizę obu istniejących struktur 
organizacyjnych w kontekście modelowania docelowej struktury organizacyjnej po 
połączeniu. Struktura organizacyjna w modelu docelowym może być sukcesywnie 
wdrażania fragmentarycznie już na etapie Federacji dla optymalizacji procesu. 
Wprowadzanie nowych elementów struktury organizacyjnej na etapie Federacji 
powinno odbywać się przy pełnej współpracy obu Rektorów w zakresie zarówno 
przygotowywania jak i podejmowania decyzji (wprowadzanie zmian). 

 
• W momencie przejścia z wariantu Federacji do wariantu Połączenia Rektor nowej 

uczelni przyjmie strukturę organizacyjną nowej uczelni. 
 

• Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (zwane dalej 
„Federacjami”) są jednym z podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i 
nauki. Ich charakter prawny i warunki utworzenia regulują art. 165 i n. ustawy SWN.  
 

• Federację może utworzyć: 

o publiczna uczelnia akademicka z publiczną uczelnią akademicką, instytutem 
badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym, lub 

o niepubliczna uczelnia akademicka z niepubliczną uczelnią akademicką, 

zwane dalej „Jednostkami Uczestniczącymi”.  

● Uczelnia, instytut badawczy, instytut PAN i instytut międzynarodowy mogą być 
Jednostką Uczestniczącą tylko w jednej Federacji. 
 

● Jednostka Uczestnicząca i Federacja nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej. 
 

● Obligatoryjne elementy statutu Federacji:  
 
o nazwa i siedziba federacji; 
o jednostki uczestniczące; 
o zadania federacji;  
o sposób powoływania i odwoływania, zakres zadań i sposób działania organów 

federacji; 
o liczba członków zgromadzenia federacji; 
o zasady korzystania z obiektów i urządzeń federacji lub jednostek 

uczestniczących; 
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o jednostkę uczestniczącą uprawnioną do otrzymania środków finansowych na 
kształcenie w szkole doktorskiej; 

o zasady udziału w pokrywaniu kosztów działalności federacji; 
o obowiązki jednostek uczestniczących w przypadku likwidacji federacji, w tym 

udział w kosztach likwidacji oraz zasady wstąpienia jednostek uczestniczących w 
prawa i obowiązki federacji, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji 
administracyjnych. 

 
• Federacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu do rejestru 

federacji. Pracownicy Jednostek Uczestniczących pozostają ich pracownikami. 
 

• Organy Federacji: 

o prezydent 
o zgromadzenie Federacji.  

• Osoba powołana na funkcję prezydenta jest zatrudniana w Federacji. Pierwszego 
prezydenta powołuje Minister, na wniosek jednostek uczestniczących, na okres 6 
miesięcy i nawiązuje z nim stosunek pracy. 

• Członkostwo w zgromadzeniu Federacji lub na stanowisku prezydenta wygasa w 
przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego 
oraz informacji lustracyjnej lub zaprzestania spełniania wymagań wskazanych 
powyżej. 

Działalność Federacji 

• Poza podstawowym zakresem działalności, Federacja może prowadzić działalność 
gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, w zakresie i formach 
określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie spółek kapitałowych. 

• Federacja jest zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
Skarbu Państwa, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

• Federacja może realizować inne zadania niż te określone w statucie Federacji, które 
zostaną powierzone przez Jednostki Uczestniczące, z wyłączeniem prowadzenia 
kształcenia na studiach. 

• W przypadku utworzenia federacji ewaluację jakości działalności naukowej 
przeprowadza się wyłącznie dla federacji. Ewaluację przeprowadza się w ramach 
dyscypliny w federacji, której jednostki uczestniczące zatrudniały łącznie według stanu 
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 
12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności 
naukowej w tej dyscyplinie. Kategorie naukowe przyznaje się Federacji.  
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• Federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem kategorii naukowej w 
zakresie: 

o nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 
o kształcenia doktorantów; 
o przystępowania do konkursów – „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” 

oraz „Regionalna inicjatywa doskonałości”. 

Przykład realizacji scenariusza C - "Federacja".  

• Przykładem Federacji uczelni w Polsce może być Federacja Naukowa WSB-DSW - 
utworzona 25 czerwca 2019 r. przez federację Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższa Szkoła Filologiczna we 
Wrocławiu. 

Przykłady realizacji scenariusza D – „Połączenie" 

• University of Aarhus - utworzony w latach 2006-2012 w wyniku połączenia 
University of Aarhus, Danish School of Education, Aarhus School of Business, Danish 
Institute of Agricultural Sciences oraz National Environmental Research Institute, a 
także Aarhus Engineering School. 

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), który 
powstał 1 stycznia 2009r. z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki 
Szczecińskiej. Połączyły się dwie uczelnie o bogatej historii, powstała w 1946 roku 
Politechnika Szczecińska i powstała w 1954 roku Akademia Rolnicza. Liczba 
absolwentów wypromowanych w Politechnice Szczecińskiej do momentu połączenia 
wynosiła 31 223, a w Akademii Rolniczej 38 626 absolwentów.  
 
o Aktualnie uczelnia w swojej ofercie posiada 47 kierunków kształcenia na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych I, II oraz doktoranckie studia III stopnia.  

• Uniwersytet Zielonogórski powstał na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U. 
01.74.785 z dnia 20 lipca 2001 r). Uniwersytet Zielonogórski został utworzony z dniem 
1 września 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski powstał w wyniku połączenia 
Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Obecnie uczelnię tworzy 
11 wydziałów: Artystyczny, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 
Ekonomii i Zarządzania, Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki i Astronomii, 
Humanistyczny, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Mechaniczny, Nauk 
Biologicznych, Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Prawa i Administracji oraz 
Collegium Medicum, Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. 

o Filia Uniwersytetu w Sulechowie powstała w wyniku połączenia Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie. Połączenie to nastąpiło na mocy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2017 r. 
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Pożądana struktura organizacyjna - założenia  
 
• Określenie struktury organizacyjnej uczelni leży w kompetencjach Rektora. Zgodnie z 

art. 23 ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce Rektor nowopowstałej uczelni określi w drodze regulaminu organizacyjnego 
strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury, jak również 
organizację oraz zasady działania administracji uczelni. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 11 
statut uczelni określa w szczególności tryb nadawania regulaminu organizacyjnego. 
Tryb ten nie może jednak w praktyce pozbawiać Rektora jego kompetencji nadawania 
regulaminu lub istotnie ograniczać jego prawo do zadecydowania o ostatecznym 
kształcie tego dokumentu. Przepis ust. 3 jest także bardzo ważny, gdyż poprzez 
uprawnienie do nadania regulaminu organizacyjnego uczelni rektorowi nie tylko 
przyznano prawo określania struktury organizacyjnej uczelni włącznie ze strukturą 
administracji uczelni, lecz także wyposażono go w moc powoływania jednostek uczelni. 
Ograniczony jest on w kreowaniu regulaminu organizacyjnego poprzez postanowienia 
statutu uczelni, które określą tryb nadawania regulaminu organizacyjnego i typy 
jednostek organizacyjnych uczelni (art. 34 ust. 1 pkt 5 i 11 SWN). 

 
• Po przyjęciu właściwego modelu pracy uczelni władze uczelni wraz z zewnętrznymi i 

wewnętrznymi interesariuszami przeprowadzą badanie możliwych kroków 
restrukturyzacji i dokonają wyboru uznanego za optymalny dla dalszego rozwoju 
uczelni. I tak np. w przypadku Federacji należy połączyć działania zbieżnych kierunków 
i stopniowo przeorganizować w jeden wydział kierunki dublujące się w przyjętej nowej 
strukturze.  

 
• Na etapie Federacji struktury organizacyjne obu uczelni powinny wejść w proces 

przeobrażenia oparty na optymalizacji mającej na celu maksymalne wykorzystanie 
zasobów ludzkich i materialnych dla osiągnięcia najlepszych wyników dydaktycznych 
oraz naukowo-badawczych. Proces przeobrażeń powinien być dostosowany do 
przyjętej długoterminowej strategii rozwoju obu uczelni. Przykładem działania 
federacyjnego mimo różnic organizacyjnych i tradycji kulturowych może być 
Uniwersytet Stanforda. Uniwersytet ten złożony jest z autonomicznych jednostek 
zwanych szkołami, które to szkoły wspólnie podejmują decyzje jaką działalnością mogą 
się wzajemnie wspierać unikając w ten sposób dublowania, a które z ich działalności są 
unikalne. dla celów danej szkoły. Zarząd Uniwersytetu Stanforda (co odpowiadałoby w 
przybliżeniu zarządowi Federacji) dba o zachowanie wspólnej strategii stymulując 
działania za pomocą indywidualnie dobranych instrumentów finansowych. 
 

• Uniwersytet Stanforda jest podzielony na siedem szkół:  
 

o School of Humanities & Sciences,  
o School of Engineering, 
o School of Medicine, 
o School of Earth, Energy & Environmental Sciences, 
o School of Law, 

https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(23)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(34)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(34)ust(1)pkt(11)&cm=DOCUMENT
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o The Graduate School of Business,  
o Graduate School of Education. 

  
• Przykładem podobnej struktury szkół dla UwB i PB mógłby być następujący podział:  
 

o Szkoła Nauk Technicznych, 
o Szkoła Nauk o Ziemi, 
o Szkoła Ekonomii i Prawa, 
o Szkoła Sztuk Pięknych, 
o Szkoła Nauk Ścisłych, 
o Szkoła Nauk Społecznych i Pedagogicznych, 

 
• Do Szkoły Nauk Technicznych mogłyby przynależeć: 
 

o Wydział Mechaniczny, 
o Wydział Elektryczny, 
o Wydział Budownictwa  
o Wydział Inżynierii Środowiska,  
o Wydział Informatyki, 
o Wydział Energetyki, 
o Wydział Architektury, 
o Wydział Bioinżynierii, 
o Wydział Inżynierii Chemicznej, 

 
• Do Szkoły Nauk Społecznych i Pedagogicznych mogłyby przynależeć: 
 

o Wydział Historii 
o Wydział Socjologii i Psychologii, 
o Wydział Filologiczny, 
o Wydział Pedagogiki, 

 
• Do szkoły Sztuk Pięknych mogłyby przynależeć: 
 

o Wydział Muzyki,  
o Wydział Plastyczny 
o Wydział Teatralny, 
o Wydział Sztuk Audiowizualnych, 

 
• Do Szkoły Ekonomii i Prawa mogłyby przynależeć: 
 

o Wydział Zarządzania, 
o Wydział Ekonomii,  
o Wydział Prawa, 
o Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, 
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• Do Szkoły Nauk o Ziemi mogłyby przynależeć: 
 

o Wydział Chemii, 
o Wydział Biologii, 
o Wydział Nauk o Środowisku, 
o Wydział Leśny, 

 
• Do Szkoły Nauk Ścisłych mogłyby przynależeć: 
 

o Wydział Fizyki, 
o Wydział Matematyki, 
o Wydział Astronomii, 
o Wydział Nauk o Środowisku 
o Wydział Leśny, 

 
• Przedstawiona powyżej możliwa reorganizacja wydziałów na obu Uczelniach w 

początkowym zalecanym etapie konsolidacji byłaby pierwszym etapem nawiązywania 
ścisłej współpracy.  

 
• Przykładem struktury największej federacji niezależnych uniwersytetów w świecie 

może być University of California (UC) w USA. UC składa się z 10 niezależnych 
sfederowanych uniwersytetów (kampusów), przy czym warto zauważyć, że 7 z nich 
jest klasyfikowane w 100 Rankingu Szanghajskiego z roku 2019, a UC Berkeley jest już 
od lat w pierwszej dziesiątce tego rankingu. Poniższe zestawienie wskazuje, iż federacja 
jest uznaną formą współpracy także w przypadku najlepszych na świecie 
uniwersytetów (por. Tabela IV.2.1 i Rys. IV.2.1). 

 
Tabela. IV.2.1 Autonomiczne uczelnie wchodzące w skład University of California 

Zdjęcie Nazwa Data założenia Strona www 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Berkeley  
5 pozycja w rankingu 
światowym 

1873 www.berkeley.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Davis 
90 pozycja w rankingu 

1959 www.ucdavis.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Irvine 
80 pozycja w rankingu 

1976 www.uci.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Los Angeles (UCLA) 
11 pozycja w rankingu 

1919 www.ucla.edu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Berkeley
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Berkeley
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Davis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Davis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Irvine
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Irvine
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Los_Angeles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Los_Angeles
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Uniwersytet Kalifornijski 
w Merced 

1988 www.ucmerced.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Riverside 

1907 www.ucr.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w San Diego 
18 pozycja w rankingu 

1956 www.ucsd.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w San Francisco 
20 pozycja w rankingu 

1873 www.ucsf.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Santa Barbara 
48 pozycja w rankingu 

1891 www.ucsb.edu 

 

Uniwersytet Kalifornijski 
w Santa Cruz 

1965 www.ucsc.edu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Internecie; 
http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html 
Uwaga: podane pozycje dotyczą Rankingu Szanghajskiego z roku 2019 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniwersytet_Kalifornijski_w_Merced&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniwersytet_Kalifornijski_w_Merced&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Riverside
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Riverside
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_San_Diego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_San_Diego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_San_Francisco
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_San_Francisco
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Santa_Barbara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Santa_Barbara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Santa_Cruz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kalifornijski_w_Santa_Cruz
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Źródło: https://www.ucop.edu/business-operations/universitywide-organization-charts.html 

Rys. IV.2.1 Struktura organizacyjna University of California 

 
 
Sekcja IV.3 – Ocena poziomu kanibalizacji (nakładania się) kierunków studiów obu 
uczelni po połączeniu 
 
• Uniwersytet oferuje kształcenie na 47 kierunkach natomiast Politechnika na 34. Obie 

oferty różnią się od siebie za wyjątkiem kilku kierunków, których nazwy są zbieżne:  
 
o Informatyka, zbieżność jedynie w Technologie internetowe i mobilne na 

Uniwersytecie w Białymstoku i Inteligentne technologie internetowe na 
Politechnice Białostockiej. Politechnika oferuje kształcenie na I i II stopniu 
Uniwersytet zaś na II.  

o Matematyka stosowana i Matematyka, zbieżność jedynie w specjalności Analityka 
danych na PB i Analiza danych i modelowanie na UwB, przy czym UwB to 
specjalność na studiach II-go stopnia.  

o Informatyka i Ekonometria. -w obu przypadkach są to studia I-go stopnia.  
o Zarządzanie 

https://www.ucop.edu/business-operations/universitywide-organization-charts.html
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o Logistyka - bliższa analiza oferowanych specjalności wskazuje na ich odmienność 
na obu Uczelniach. 

 
• Jak wynika z powyższego stopień kanibalizacji będzie  niewielki. Ponadto te pokrewne 

kierunki i specjalności w dużym stopniu są wobec siebie komplementarne. W 
konkurencyjnych ofertach edukacyjnych obu uczelni niewiele się pokrywa. W związku 
z tym prawdopodobieństwo kanibalizacji jest postrzegane jako niskie. Jest to bardzo 
pozytywny aspekt potencjalnego połączenia. 
 

• Połączenie obu Uczelni umożliwi ekspertom z danych dziedzin nauczania swoich 
przedmiotów na obu Uczelniach. Zwiększona pula oferowanych wykładów w formie 
kształcenia elastycznego również przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
skonsolidowanej jednostki dla potencjalnych kandydatów na studia. 
 

• Istnieje duża szansa na stworzenie nowej, ukierunkowanej na badania i edukację oferty 
skoncentrowanej na związku pomiędzy środowiskiem naturalnym a inżynierią, nauką 
i technologiami informatycznymi.  
 

• Zarówno Politechnika Białostocka, jak i Uniwersytet w Białymstoku wskazały, że 
rzadko zdarza się, aby obie instytucje rywalizowały ze sobą o zatrudnienie tego samego 
potencjalnego naukowca. Wynika to z faktu, że w poszczególnych dyscyplinach istnieje 
niewiele przypadków pokrywania się kompetencji. W związku z tym kandydaci 
zazwyczaj składają wnioski do jednej albo drugiej z tych dwóch instytucji. Jedynym 
wyjątkiem jest Wydział Informatyki. Jednak nawet w tym przypadku istnieje znaczne 
zróżnicowanie. Politechniczny Wydział Informatyki to "informatyka twarda" (bardziej 
zbliżona do inżynierii programistycznej), a Uniwersytecki Wydział Informatyki to 
"informatyka miękka, bardziej akademicka w swoim charakterze" (bardziej zbliżona do 
informatyki ogólnej). 
 

• Jak pokazano powyżej małe jest prawdopodobieństwo kanibalizacji kierunków 
studiów, ponieważ tylko w niewielu aspektach działalności naukowo-badawczej i 
dydaktycznej zachodzi nakładanie zakresów tematycznych obu Uczelni. Zatem 
niebezpieczeństwo kanibalizacji nie występuje w istotnym wymiarze i stąd nie stanowi 
istotnej bariery dla większej integracji obu instytucji. Przy dobrym zarządzaniu aspekt 
ten jest jedną z najbardziej obiecujących możliwości związanych z większą integracją 
obu instytucji. 
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Sekcja IV.4 – Wskazanie obszarów (nauka, dydaktyka, organizacja, relacje z 
otoczeniem), w których będzie możliwe uzyskanie efektów synergicznych 
wynikających z połączenia. Wskazanie obszarów i spodziewanych efektów synergii. 
 
● Połączenie Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku powinno pozwolić 

na wzmocnienie wielu dyscyplin naukowych, w tym: sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zarządzaniu i jakości, 
nauki prawne, ekonomia i finanse, matematyka, nauki biologiczne, informatyka, 
pedagogika. Szczególnie duże szanse mają te dyscypliny, w których jest najwięcej 
pracowników. Należą do nich: nauki biologiczne, informatyka i informatyka techniczna, 
ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Nałożenie się dyscyplin 
naukowych obu Uczelni może, dzięki różnicom spojrzenia tematycznego środowiska 
uniwersyteckiego i politechnicznego, stymulować nowe, oryginalne spojrzenie na 
rozwiązywany problem.  

 
● Jak już wspomniano w poprzednim punkcie Wykonawcy spodziewają się szczególnie 

pozytywnego efektu synergii w odniesieniu do kilku dyscyplin naukowych. Część z tych 
dyscyplin tj. nauki o zarządzaniu i jakości, informatyka techniczna i telekomunikacja, 
ekonomia i finanse nauki prawne to dyscypliny, które również są związane z prawami 
doktoryzowania. Połączenie doświadczeń pracowników PB i UwB w aspekcie 
kształcenia doktorantów w tych dyscyplinach może przyczynić się do wygenerowania 
szczególnie korzystnej i na bardzo wysokim poziomie oferty kształcenia na studiach III 
stopnia.  

 
● Jak zostało przedstawione, przez PB i UwB niektóre wydziały Politechniki Białostockiej 

(np. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku) mogą dobrze współpracować z 
Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. W ten sposób możliwe są 
pewne synergie pomiędzy tymi dwoma instytucjami. Niektóre wydziały każdej z 
instytucji są renomowane (np. Wydział Fizyki + Wydział Mechaniczny), a zatem w tych 
wspólnych dziedzinach mogą zaistnieć jeszcze mocniejsze synergie i silniejsza 
współpraca. Takie możliwości mogłyby znacznie podnieść krajową i europejską rangę 
społeczności akademickiej uczelni białostockich, jak również wzmocnić ich połączone 
dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu badawczego. 

 
● Wydział Nauk o Edukacji mógłby zostać wykorzystany przez obie instytucje w celu 

rozwoju i adaptacji bieżących i w znacznej mierze przełomowych zmian w dydaktyce 
szkolnictwa wyższego. Takie możliwości mogłyby znacznie podnieść krajową i 
europejską rangę społeczności akademickiej uczelni białostockich, jak również 
wzmocnić dążenie do uzyskania statusu uczelni badawczej. Nie może bowiem być 
wątpliwości, że wkraczanie na podium sal wykładowych, do laboratoriów i bibliotek 
środków elektronicznego przekazu i zdalnego udziału w zajęciach ekspotencjalnie 
przyspieszyło pod wpływem pandemii koronawirusa. To wielkie wyzwanie dla 
ekspertów od teorii edukacji po specjalistów przekazu elektronicznego zarówno na 
Uniwersytecie Stanforda jak i na uczelniach białostockich. Połączenie tych zdolności 
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istniejących na Uniwersytecie i na Politechnice pomoże w przełamaniu wielu barier 
związanych z tą rewolucją, 

 
● W swojej kategorii (uczelnie techniczne dla Politechniki, uniwersytety dla 

Uniwersytetu), jak również w ogólnych rankingach polskich instytucji akademickich 
każda z instytucji zajmuje w przybliżeniu średnią pozycję. Powyższe wskazuje na to, że 
połączenie tych dwóch instytucji, w oparciu o ich mocne strony i możliwy efekt synergii 
sprawi, że stworzą one wspólną instytucję o wyższej ogólnej randze wśród polskich 
uczelni, jak również wzmocni ich połączone dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu 
badawczego. Ponadto, takie możliwości mogłyby znacznie podnieść krajową i 
europejską rangę społeczności akademickiej uczelni białostockich, jak również 
wzmocnić ich połączone dążenie do uzyskania statusu uniwersytetu badawczego. 

 
● W opinii Wykonawcy na szczególną uwagę zasługuje 5 najlepszych kierunków 

kształcenia Politechniki, tj.: logistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, 
elektrotechnika, inżynieria biomedyczna oraz 5 najlepszych kierunków kształcenia 
Uniwersytetu, tj.: fizyka, administracja, prawo, socjologia, filozofia. Pogłębienie 
współpracy pomiędzy tymi kierunkami kształcenia może mieć decydujące znaczenie 
dla uzyskania efektu synergii w obszarach kształcenia oraz również badań naukowych. 

● Biorąc pod uwagę, że nie ma konfliktów między najwyżej notowanymi wydziałami w 
obu instytucjach, wydaje się, że istnieje znaczny potencjał synergii między nimi. 
Dodatkowo, wynik Uniwersytetu na kierunkach nauk podstawowych (fizyka - 8. 
miejsce w skali kraju, chemia - 16. miejsce w skali kraju, biologia - 20. miejsce w skali 
kraju) może stanowić silny fundament nauk podstawowych dla studentów studiów 
technicznych (np. elektrotechniki czy inżynierii biomedycznej). Dodatkowo, silny 
praktyczny program badawczy w zakresie np. inżynierii biomedycznej może zapewnić 
napływ zdolnych studentów i możliwości badawcze na Wydziale Biologii Uniwersytetu. 
Podobne synergie istnieją pomiędzy budownictwem (zajmującym 9. miejsce w skali 
kraju na Politechnice) i ekonomią (zajmującą 17. miejsce w skali kraju na 
Uniwersytecie). Dziś, gdy wracamy do konieczności zrozumienia stosunku człowiek a 
przyroda, uczelnie białostockie, a szerzej Podlasie, mają szansę stania się symbolem 
naukowego trendu „technologia dla przyrody”. 

 
 
Sekcja IV.5 – Określenie tożsamości uczelni po połączeniu. Ocena poziomu 
identyfikacji osobistej pracowników z nową uczelnią w porównaniu z identyfikacją 
przed połączeniem 
 
 
● W celu oceny identyfikacji pracowników obu jednostek z uczelnią, w której pracują oraz 

oceny wpływu połączenia jednostek na tę identyfikację, zadano pracownikom pytanie 
jak odnieśliby się do tematu wizerunku uczelni i identyfikacji z nią w procesie łączenia. 

 
● Zdania pracowników były zróżnicowane i niejednoznaczne. Część pracowników 

pozytywnie odnosiła się do wizerunku uczelni w regionie i w kraju. Inni wskazali, że 
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pozycja uczelni nie jest silna nawet w skali regionu, bowiem młodzi studenci mając 
nieograniczony wybór dowolnej uczelni w kraju nie wybraliby uczelni białostockich, a 
raczej inne krajowe jednostki o lepszej renomie.  

 
● Większość pracowników zgodna była jednak, że połączenie uczelni stanowi okazję do 

stworzenia nowego wizerunku, także z pomocą podmiotów zewnętrznych, co byłoby 
okazją do podniesienia renomy obu jednostek i wprowadzenia nowej jakości w ofertę 
kształcenia, która mogłaby zachęcić do rekrutacji większą liczbę studentów, w tym 
także spoza regionu i zza granicy. Część zaproponowała pozostawienie autonomii 
wizerunkowej obu jednostkom po połączeniu, aby nie zagubić renomy już 
wypracowanej przez jednostki, inni upatrywali w fuzji wizerunkowej ciekawej okazji 
do utworzenia nowej, największej uczelni i największego pracodawcy w regionie.  

 
● Podkreślano, że uczelniom potrzebna jest jasna, jednolita i kierunkowa strategia 

wizerunkowa, która na dzień przeprowadzania wywiadów miała wymagać poprawy w 
obu jednostkach. Co do podmiotu opracowującego strategię wizerunkową nie było 
zgody - niektórzy pracownicy odrzucali możliwość ingerencji wyspecjalizowanych 
podmiotów zewnętrznych, wskazując na korzyści związane z prowadzeniem działań 
wizerunkowych przez wewnętrzny zespół międzyuczelniany. Inni stwierdzali, że 
udział podmiotu zewnętrznego jest niezbędny do zaproponowania nowej wizualizacji 
jednak pozycję dominującą w tym procesie powinna posiadać grupa inicjatywna 
bazująca na zasobach wewnętrznych uczelni.  

 
 

 
Sekcja IV.6 – Opis przebiegu procesu rebrandingu na rynku zewnętrznym. 
 
 
● Proces rebrandingu, czy to w przypadku połączeń dwóch instytucji, czy też przy 

podyktowanej strategią rynkową zmianie nazwy instytucji jest złożony i nierzadko 
obarczony emocjami mającymi źródło w przyzwyczajeniach czy też tradycji.  
 

● Przykładem rebrandingu i związanego z nim sukcesu lub jego braku może być 
omawiana szczegółowo w etapie III Raportu fuzja dwóch uczelni: Politechniki 
Szczecińskiej i Akademii Rolniczej, z której wyłonił się Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny (ZUT). Proces rebrandingu był bardzo trudny i 
praktycznie po 10 latach istnienia ZUT nadal się nie zakończył się. Od samego 
powstania ZUT był mylony z Uniwersytetem Szczecińskim i w ogóle nie rozpoznawalny 
jako była Politechnika Szczecińska czy Akademia Rolnicza. Zarówno otoczenie 
gospodarcze jak i sami mieszkańcy Szczecina, administracja, samorząd nie rozróżniali 
obu uniwersytetów. 
 

● Po latach, gdy już w pewnym sensie utrwaliła się nazwa ZUT to nie łączono jej ze 
spadkobiercą tradycji Politechniki Szczecińskiej, lecz traktowano jako odrębną, nowo 
powstałą szkołę wyższą. 
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● Znacznie gorzej wyglądała sprawa w różnych rankingach np. Perspektyw. W kategorii 
rozpoznawalności przez pracodawców ZUT dostawał niskie noty w porównaniu z 
równoważnymi uczelniami, bo absolwent ZUT nie był przez nich kojarzony jako 
absolwent dawnej Politechniki Szczecińskiej. 

● Biorąc udział w różnych wystąpieniach prasowych, okolicznościowych czy wywiadach 
w imieniu Wydziału byłej Politechniki Szczecińskiej podkreślano przynależność do np. 
Wydziału Budownictwa ZUT czyli dawnej Politechniki Szczecińskiej, bo było to ważne, 
że Wydział ma ponad 70-letnią bogatą historię i wspaniałych absolwentów, a nie 
powstał 8 czy 10 lat temu. 

● Zwrócić należy również uwagę na fakt, że aktualni w momencie połączenia studenci 
obu uczelni byli bardzo niezadowoleni, wręcz protestowali, że zdawali na inne uczelnie 
i chcą uzyskać dyplomy tych uczelni na których chcieli studiować, a nie dyplomy ZUT. 

● Drugim przykładem rebrandingu jest omawiane wcześniej połączenie Politechniki 
Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W procesie 
rebrandingu brane pod uwagę były dwie nazwy połączonej uczelni: Uniwersytet 
Zielonogórski i Uniwersytet Lubuski. Za pierwszą przemawiało położenie 
Uniwersytetu oraz tradycje akademickie związane z Zieloną Górą. Za drugą nazwą 
natomiast przemawiał fakt, iż tworzona uczelnia była największą jednostką 
akademicką w województwie lubuskim. Miała też przyczynić się do większej 
rozpoznawalności regionu. Ostatecznie podęto decyzję o wyborze nazwy Uniwersytet 
Zielonogórski. Zasadniczymi argumentami za tym wyborem były tradycje akademickie 
Zielonej Góry oraz fakt, iż większość polskich uniwersytetów nazwą związane są z 
miastem, w którym mają swoją siedzibę. Proces rebrandingu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego można uznać za zakończony sukcesem.  

● Członkowie delegacji Wykonawcy zauważyli pewne potencjalne kontrowersje co do 
tego, czy nowa zintegrowana instytucja powinna mieć włączoną do nazwy wspólnej 
instytucji nazwę miasta Białystok. Podkreślono, że „Białystok" jest obecnie w nazwie 
obu instytucji, a zatem może być naturalnym wspólnym źródłem marki. Zwrócono 
uwagę, że może to w odbiorze wizerunkowym oznaczać ograniczenie zasięgu 
odziaływania zintegrowanej instytucji, co może podważyć wszelkie próby zmiany 
wizerunku jednostki na poziomie krajowym lub globalnym na uczelnię badawczą, która 
jest jednocześnie wyjątkową instytucją dydaktyczną. W zasadzie można rozpatrywać 
kilka alternatywnych nazw połączonej Uczelni: Uniwersytet Podlaski lub Uniwersytet 
w Białymstoku. Nazwa Uniwersytet Białostocki ze względu na konotacje historyczne 
nazwy skróconej (UB) jest bardzo kontrowersyjna. Pewien sprzeciw może się pojawić 
wśród społeczności Politechniki przy przyjęciu nazwy Uniwersytet w Białymstoku. Jest 
to związane z przywiązaniem do nazwy obecnej. Ciekawą i wartą rozważenia jest 
propozycja zastosowania w nowej nazwie odnośnika do procesu połączenia uczelni np.: 
(…) Zjednoczony Uniwersytet (....). Inna propozycja Zespołu Wykonawcy to 
przywołanie patrona np..: Zjednoczony Uniwersytet im. Ludwika Zamenhofa (języki, 
filozofia, optyka, medycyna), Karola Brzostowskiego (wojsko, reformy rolne, budowa 
zakładów przetwórstwa, huty, idee i reformy społeczno-gospodarcze) albo innej 
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postaci związanej z miastem lub regionem. Można również rozważyć nawiązanie do 
języka łacińskiego i wykorzystanie nazwy regionu Pollexiani lub Podlachiensis. 
Zespół Wykonawcy uważa za wskazane powołanie zespołu, który miałby za zadanie 
przygotowanie “corporate identity” nowego uniwersytetu oraz przyjęcie strategii 
wizerunkowej oraz PR. Zespół taki powinien składać się z kompetentnych 
reprezentantów obu uczelni oraz wybranej specjalistycznej firmy lub autorytetów 
zewnętrznych o uznanej pozycji. Podobne stanowisko zajmowali uczestnicy rozmów-
wywiadów prowadzonych w trakcie analizy z pracownikami uczelni, studentami oraz 
interesariuszami. Jednak jak wspomniano w niniejszym dokumencie wprowadzanie 
nowej nazwy nie jest zalecane w pierwszej fazie budowania Federacji jako istotny 
czynnik o potencjalnie negatywnym oddziaływaniu stwarzający w fazie początkowej 
niepotrzebne emocje wewnątrz uczelni jak i w środowiskach zewnętrznych. 

 
 
Sekcja IV.7 – Projekty w zakresie nazwy, logo, identyfikacja uczelni, uwzględniające 
specyfikację inżynierską, społeczną oraz humanistyczną. 
 
 
● Opisywana powyżej fuzja Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej miała również 

swe odbicie w akceptacji nazwy nowo powstałej uczelni: 
 
● Nazwa uczelni wzbudzała i do dziś wzbudza dużo emocji. W przygotowaniach nowa 

nazwa była dyskutowana w wąskim gronie i przegłosowana na Senacie.  
 
● Logo ZUT zostało przyjęte już po stworzeniu uczelni. Został ogłoszony konkurs, 

kapituła konkursu wybrała kilka projektów, które ostatecznie były głosowane na 
Senacie ZUT. W logo uwzględniono dwie barwy: granatową z logo Politechniki 
Szczecińskiej i zieloną z logo Akademii Rolniczej. Nadal potocznie dzieli się 
pracowników na „zielonych” i „granatowych”. 

 
● Początkowe etapy scalenia uczelni, poza scaleniem administracji centralnej, nie można 

uznać za udane. Funkcjonowały osobne wydziały i kierunki studiów jak sprzed 
połączenia.  

 
● Obecnie jednak, w związku z powstaniem nowych dyscyplin, częściowo łączących 

niektóre kierunki oraz jednej szkoły doktorskiej próbuje się bardziej scalić „zielonych 
z granatowymi”. 

 
● Fakt, że ZUT wciąż jeszcze przeżywa momenty trudności związane z fuzją i 

rebrandingiem nie jest zjawiskiem odosobnionym. Założona w 1967 roku głównie pod 
auspicjami profesorów Uniwersytetu Stanforda firma Failure Analysis Associates 
urosła do światowej rangi firmy technicznej zajmującej się badaniem katastrof, awarii 
i ryzyka związanych z inżynierią i technologią. Dokładnie trzydzieści lat później, już 
jako giełdowa firma prowadząca badania technologiczne i naukowe daleko 
wykraczające poza rynek „failure analysis” precyzyjna kiedyś nazwa firmy straciła swą 
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wartość, a wręcz była kulą u nogi w marketingu u potencjalnych klientów rządowych 
czy komercyjnych, którzy mieli problem a nie failure do rozwiązania. Po niekończących 
się, rok trwających debatach zarządu firmy i konsultacjach z wiodącymi pracownikami 
okazało się, że zadanie przerasta możliwości obiektywizmu pracowników firmy i 
zatrudniono profesjonalną firmę brandingową. Po setkach rozpatrywanych nazw 
wyłoniono jedną, która nie budziła dramatycznych sprzeciwów: “Exponent”, czyli 
słowo pochodne od potęgi w matematyce, wyjaśniania, objaśniania w lingwistyce. Był 
rok 1998. Od tego czasu obowiązywała nazwa firmy Exponent, do której wielu 
pracowników zawsze dopisywało po przecinku „Failure Analysis Associates”. Dopiero 
w tym roku, dwadzieścia dwa lata później, zapadła decyzja, że już należy używać 
wyłącznie nazwy Exponent. Przykład ten z komercyjnej międzynarodowej firmy z 
centralą w Dolinie Krzemowej jest o tyle adekwatny do środowiska uczelni 
akademickiej, że 2/3 pracowników firmy liczącej około 1000 osób ma tytuł naukowy 
doktora w przeważającej większości pozyskany na jednej z wiodących uczelni świata. 

 
● Absolwenci Uniwersytetu wydają się być neutralni w stosunku do potencjalnej 

integracji. Ze względu na dłuższą historię Politechniki, może istnieć pewien sprzeciw ze 
strony sieci zainteresowanych absolwentów. Jednak obecnie na Politechnice w 
Białymstoku istnieje ustalony cel, aby „utrzymać trwałe więzi z absolwentami” 
(Załącznik do Uchwały nr 453 Senatu Politechniki Białostockiej, por. Załącznik I.11.3-
A). 

● Biorąc pod uwagę, że większość studentów i zainteresowanych absolwentów nie jest 
obecnie zaangażowana w temat tworzenia wspólnej organizacji, nie jest jasne, jakie 
mogą być ich opinie. W związku z tym potrzebna jest szeroka i skuteczna komunikacja 
w celu zapewnienia, by grupy te nie postrzegały się jako wykluczonych z procesu i 
potencjalnie nie sprzeciwiły się integracji z powodu dezinformacji lub braku informacji. 
Opisane powyżej przykłady doświadczeń uczelni ZUT i firmy Exponent dowodzą, że 
proces powinien być w każdym obszarze oparty na strategii długoterminowej. 

● Otoczenie jest minimalnie świadome potencjalnej integracji tych dwóch instytucji. 
Należy podjąć aktywne działania w celu zarządzania komunikacją i wizerunkiem w celu 
zdobycia wsparcia. 

● W oparciu o powyższe punkty, analiza zainteresowanych stron i klientów nie powinna 
stanowić istotnej bariery dla większej integracji obu instytucji. Jednakże aspekt ten 
stanowi jeden z najważniejszych elementów realizacji integracji obu instytucji i może 
stać się piętą achillesową całego przedsięwzięcia. 
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Sekcja IV.8 – Ocena poziomu zmian w zakresie oddziaływania rekrutacyjnego uczelni. 
Czy zwiększy się w porównaniu do sytuacji przed połączeniem. 
 
• Dla poprawienia integralności poszczególnych sekcji Raportu, częściowo poniżej 

przedstawiane dane znajdują się również w innych jego sekcjach. 

• Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami, studentami, interesariuszami wynika, 
iż oddziaływanie rekrutacyjne połączonych Uczelni w początkowym okresie będzie w 
ich mniemaniu podlegało perturbacjom ze wskazaniem na chwilowe potencjalne 
osłabienie efektu rekrutacji. Docelowo spodziewany jest co najmniej neutralny wpływ 
procesu połączenia na efekty rekrutacji. W związku z tym, że nastąpi rozszerzenie gamy 
kierunków studiów w ofercie (połączone uczelnie będą dysponowały większą 
różnorodnością w zakresie nauczania i lepszą jakością) wskazywano na bardzo 
prawdopodobny scenariusz zwiększenia liczby kandydatów, jako że Połączona 
Uczelnia ma szansę stać się uczelnią pierwszego wyboru. Powstanie największa 
uczelnia po prawej stronie Wisły aż do Moskwy co, bez wątpienia, także będzie 
kryterium budowania jej prestiżu. Najbardziej oczekiwany, wobec tego jest potencjalny 
efekt podniesienia liczby kandydatów zainteresowanych studiami na takiej uczelni oraz 
podniesienia “jakości” efektywnie rekrutowanych studentów. 

• Utworzenie poprzez połączenie Uczelni oraz dalszą rozbudowę istniejących zasobów 
rozległego zaplecza sportowego (np. budując basen olimpijski, boisko do gry w piłkę 
nożną, korty tenisowe, itp.) może wspomóc rekrutację kandydatów na studentów spoza 
regionu a także wpłynąć na podniesienie atrakcyjności Uczelni. W wypadku obiektów 
sportowych warte wskazania jest korzystanie (na etapie inwestycji oraz utrzymania) 
ze wsparcia sponsorów korzystających z promocji przy wydarzeniach sportowych oraz 
eksploatacja modelu współużytkowania obiektów sportowych uczelni w zamian za 
udział w inwestycji lub utrzymaniu obiektów. Dodatkowym źródłem finasowania w 
przyszłości mogą być absolwenci występujący z indywidualnymi projektami lub 
zorganizowane grupy absolwentów. 

• Połączone instytucje poprzez rozszerzony potencjał naukowo-badawczy mogłyby 
znacznie zwiększyć liczbę realizowanych dużych projektów, zwiększając tym samym 
swą atrakcyjność dla ambitnych, studentów, którzy wiązaliby swoją przyszłość z praca 
naukową. 

• Procedury i zasady rekrutacji są corocznie ogłaszane na obu uczelniach, zgodnie z 
ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także publikowane na odpowiednich 
stronach internetowych obu instytucji. 

• Obie instytucje opublikowały profile rekrutacyjne i minimalne standardy dla 
aplikujących studentów studiów licencjackich. W oparciu o powyższe, harmonizacja 
rekrutacji pracowników i studentów nie stanowi istotnej bariery dla integracji obu 
instytucji, a ostatecznie może ulec znacznej poprawie w zintegrowanej instytucji. 
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• Istnieje duża szansa, aby wspólna instytucja była bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi, 
którzy są coraz bardziej zainteresowani interdyscyplinarnymi programami studiów i 
ścieżkami kariery. Połączenie obu uczelni daje dobre podstawy do efektywnego 
wprowadzenia studiów interdyscyplinarnych. Jest to szczególnie ważne dla młodej 
populacji, która jest coraz bardziej skupiona na zrównoważonym rozwoju i świadoma 
jego wagi. 

• W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja planów rekrutacyjnych pomiędzy obiema 
instytucjami nie powinna stanowić istotnej bariery dla większej integracji obu 
instytucji. Co więcej, aspekt ten jest jedną z najbardziej obiecujących szans i 
instytucjonalnych strategii przetrwania związanych z większą integracją obu instytucji. 

• W obliczu rosnącej konkurencji, wspólna instytucja jest jedyną drogą, zarówno dla 
Politechniki jak i Uniwersytetu, aby pozostać konkurencyjnymi i ulec marginalizacji. 

• W dzisiejszym dynamicznym środowisku akademickim w Polsce, Politechnika 
Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku nie są konkurencyjne w stosunku do polskich 
uczelni najwyższego szczebla. 

• Inne instytucje w Polsce (np. Politechnika Warszawska) aktywnie reklamują się i 
pozycjonują jako instytucje krajowe najwyższego szczebla i konkurencyjne na arenie 
Unii Europejskiej. Najlepsi kandydaci na studia z regionu oddziaływania Białegostoku 
wybierają inne uczelnie w innych regionach Polski lub na arenie międzynarodowej. 
Stworzenie większej uczelni w Białymstoku poprzez połączenie Politechniki 
Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskanie w efekcie połączenia Uczelni 
pretendującej do grupy największych uczelni krajowych może przyczynić się do innego 
postrzegania Białegostoku w trakcie dokonywania wyboru miejsca studiowania. 
Dodatkowym atutem mogą być studia interdyscyplinarne jakie Wykonawca proponuje 
wdrażać na połączonej Uczelni. 

• W oparciu o powyższe punkty, kwestia konkurencyjności nie powinna stanowić 
istotnej bariery dla integracji obu instytucji. Co więcej, aspekt ten jest jedną z 
najbardziej obiecujących możliwości związanych z większą integracją obu instytucji. 

 

Opinia Wykonawcy 

• Rynek usług edukacyjnych w Polsce stanął przed wyzwaniem poradzenia sobie z 
dwoma problemami. Pierwszym z nich jest ograniczenie popytu. W 1980 roku urodziło 
się w Polsce 695 800 dzieci, w 1990 roku 547 700 dzieci, a w 2000 roku już tylko 
378 300 dzieci. Dane statystyczne na temat liczby urodzeń żywych w wybranych latach 
w Polsce zamieszczono w tabeli poniżej.  
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Tabela IV.8.1.  Urodzenia żywe w Polsce w wybranych latach w okresie 1955 – 2017 [w tys.] 

 

Rok 

1955 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Urodzenia żywe ogółem 793,8 695,8 547,7 378,3 364,4 413,3 369,3 382,3 402,0 

Współczynnik urodzeń 
żywych  
na 1 000 mieszkańców 

29,1 19,5 14,3 9,9 9,6 10,7 9,6 9,9 10,5 

 Źródło: GUS 

• Powyższe dane przekładają się wprost na liczbę maturzystów, będących jednocześnie 
głównymi zainteresowanymi ofertą edukacyjną Uczelni. Okazać się bowiem może 
niebawem, że na pierwszych latach studiów w uczelniach publicznych będzie więcej 
wolnych miejsc niż liczba młodzieży chętna do studiowania.  

 
• Drugim znaczącym problemem przed jakim staje cały rynek edukacyjny w Polsce, zarówno 

publiczny jak i prywatny, jest stale wysoki poziom podaży. W 2001 roku odnotowano 310 
zarejestrowanych podmiotów o charakterze szkoły wyższej. W 2015 ich liczba wynosiła 
434. Szacuje się, że do 2025 roku przetrwa tylko co siódma prywatna uczelnia, jednak 
nawet wtedy ogólna liczba miejsc na studiach przewyższy znacznie liczbę kandydatów. 
Niewykluczone, że niebawem wystarczy tylko chęć studiowania, żeby otrzymać indeks na 
wielu kierunkach w Polsce. 

 
● Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują trzy uczelnie publiczne o statusie 

publicznych uczelni akademickich. Są to: 

o Uniwersytet w Białymstoku, 
o Politechnika Białostocka, 
o Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

● Ponadto, na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 14 uczelni niepublicznych, 
z czego 8 działa na terenie miasta Białystok.  

 
● Według rankingu wszystkich polskich uczelni akademickich w 2019 roku, 

sporządzonego przez miesięcznik „Perspektywy” ( źródło: portal 
www.perspektywy.pl ), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajmuje 23. pozycję, 
Uniwersytet w Białymstoku zajmuje 39. pozycję, zaś Politechnika Białostocka zajmuje 
46. pozycję. 

 
● Według tego samego źródła, Uniwersytet w Białymstoku uplasował się w 2019 roku na 

12. pozycji w rankingu 22 uniwersytetów polskich, zaś Politechnika Białostocka na 13. 
pozycji w rankingu 22 polskich uczelni technicznych. 

 
● Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że obydwie Uczelnie będące 

przedmiotem niniejszej analizy, powinny dokonać wszelkich starań, aby podnieść 
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swoją pozycję zarówno w cytowanym rankingu, jak również – a może przede 
wszystkim – zintensyfikować szerokie spektrum działań mających na celu 
pozyskiwanie odpowiedniej do swoich możliwości i aspiracji liczby nowych studentów 
w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego młodzieży w przedziale wiekowym 16 
÷ 24 rok życia i jednoczesnej wysokiej konkurencji ze strony innych ośrodków 
uniwersyteckich oraz uczelni niepublicznych. 

 
● Rozważanie opcji połączenia obydwu Uczelni jest zatem w pełni uzasadnione.  

Analiza potrzeb przyszłych kandydatów 

● Istnieje potrzeba przygotowania się do stale rozwijającego się i dynamicznego rynku 
zatrudnienia. 

● Powstanie potrzeba nauki przez całe życie. Zdolność instytucji do nauczania sposobu 
myślenia będzie równie ważna jak jej umiejętność nauczania zdolności 
przedmiotowych. Zwiększona multidyscyplinarna oferta połączonych uczelni będzie 
mogła szerzej odpowiadać na to zapotrzebowanie. 

● Absolwenci odczuwać będą potrzebę wsparcia w ich karierach na długo po ukończeniu 
formalnego nauczania akademickiego.  

● W przyszłości będzie potrzeba myśli integracyjnej, w której absolwenci będą łączyć 
swoje pogłębione wykształcenie przedmiotowe ze szkoleniem otrzymanym od swoich 
przyszłych współpracowników i kolegów. 

● W oparciu o powyższe punkty, harmonizacja potrzeb kandydatów stanowi dodatkowy 
bodziec, a nie barierę dla lepszej integracji obu instytucji. Co więcej, aspekt ten jest 
jedną z najbardziej obiecujących szans i instytucjonalnych strategii przetrwania obu 
instytucji. 

 
 
Sekcja IV.9 – Ocena potencjalnego wpływu konsolidacji na poprawę jakości nauki 
oraz posiadaną infrastrukturę naukowo-badawczą w kontekście głównie jej 
wykorzystania. 
 
 
● Politechnika korzysta z niektórych ośrodków badawczych do wykonywania prac 

kontraktowych (tj. testów chemicznych, analiz) dla firm prywatnych. Nie jest jasne, ile 
generowanych jest dochodów. W oparciu o te udogodnienia mogą pojawić się nie tylko 
możliwości dodatkowego generowania dochodów, lecz również rozwój stosunków z 
potencjalnymi interesariuszami badań naukowych z rynku komercyjnego. Możliwości 
te muszą być wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. z 
Regulaminem korzystania z infrastruktury badawczej na Politechnice Białostockiej 
(por. Załącznik I.4.4-B). 
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● Przestrzenne zestawienie nowego kampusu uniwersyteckiego i Politechniki stwarza 
duże możliwości pomyślnej integracji. Położenie geograficzne obu instytucji jest dobre, 
ponieważ obejmują one cały obszar zbliżony wielkością i zakresem do Uniwersytetu 
Stanforda w Stanach Zjednoczonych, który w dużym stopniu opiera się na bliskim, 
geograficznym położeniu różnych członów uniwersytetu (np. Szkoła Inżynierii jako 
odpowiednik Politechniki, Szkoła Medyczna jako odpowiednik Uniwersytetu 
Medycznego) i ich wydziałów (np. Wydział Inżynierii Mechanicznej, Biologii, Muzyki, 
Informatyki, Matematyki, Literatury i Inżynierii Lądowej) mając na celu zaangażowanie 
w interdyscyplinarne badania i edukację. 

● Istniejące obiekty infrastrukturalne prezentują znaczne możliwości integracji choćby 
przez stworzenie unikalnego systemu połączeń komunikacyjnych.  

● Istnieją możliwości integracji infrastruktury cyfrowej w obu instytucjach, gdyż obie 
instytucje działają w oparciu o sieć internetową zapewnioną przez gminę. 

● Bezpośrednie sąsiedztwo dwóch rektoratów po przeprowadzeniu adaptacji mogłoby 
się stać częścią ważnego fizycznego połączenia między tymi dwiema instytucjami.  

● O ile to możliwe, nabycie lub zamiany nieruchomości w obszarach znajdujących się 
między i bezpośrednio wokół wspólnego kampusu Uniwersytetu i Politechniki, 
stworzyłoby jeden dobrze zdefiniowany kampus dla zintegrowanej instytucji. 

● W oparciu o powyższe punkty, wzajemne położenie głównych członów obu uczelni nie 
stanowi bariery dla ich integracji. Przeciwnie - stanowi bardzo istotny element szansy 
sukcesu przedsięwzięcia. 

● Uniwersytet w Białymstoku nie przedstawił informacji lub danych odnoszących się 
do stanu wykorzystania posiadanej infrastruktury (nieruchomości) w świetle 
możliwości integracji przestrzeni nowo utworzonej Uczelni.  

 
● Politechnika Białostocka przedstawiła w tym obszarze analizy danych jedynie wykaz 

wysokości przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w latach 2013 – 2018, 
szacowanych na: 

 

Tabela IV.9.1. Wykaz wysokości przychodów PB z tytułu wynajmu pomieszczeń w latach 2013 – 2018 

Rok Kwota brutto [zł] 
2013 1 763 766,26 
2014 1 820 094,00 
2015 1 738 405,00 
2016 1 672 704,00 
2017 1 849 197,00 
2018 1 983 328,00 
2019 1 450 836,00 

Źródło: Politechnika Białostocka 
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Wniosek: choć w oparciu o powyżej przedstawione dane nie jest możliwym 
przeprowadzenie analizy dodatkowego wykorzystania posiadanej infrastruktury 
(nieruchomości) po rozważnej integracji, wydaje się, że taki potencjał, choćby na przykładzie 
powyższych danych z PB może być znaczący. 

Odnawianie infrastruktury i planowanie wymiany 

● Ze stanu budynków na Politechnice Białostockiej wynika, że wdrożony został rzetelny 
plan w celu odnowienia i wymiany infrastruktury nieruchomości i plan ten został z 
wykonany. Chociaż budynek ten ma kilkadziesiąt lat, jego wnętrza zostały odnowione i 
zmodernizowane, aby uczynić te przestrzenie wysoce funkcjonalnymi dla wsparcia 
zadań badawczych i dydaktycznych tej instytucji. Niewątpliwie, przy rozwoju nowych 
(potencjalnie wspólnych dla dziś oddzielnych uczelni) kierunków badań pojawią się 
potrzeby wyposażenia nowych laboratoriów, a nawet budowy nowych budynków. 
Dynamika dzisiejszych uczelni badawczych wskazuje na potrzeby ciągłych i poważnych 
zmian w ich infrastrukturze nieruchomości i wyposażenia laboratoryjnego. 

● Biorąc pod uwagę młody wiek nowego kampusu Uniwersytetu, nie dostrzega się 
potrzeby poważnych inwestycji w rozbudowę lub przebudowę poza tymi omawianymi 
w punkcie powyżej, czyli wynikającymi z sukcesu rozwinięcia nowych gałęzi badań lub 
pozyskania dużych projektów przekraczających obecną pojemność infrastruktury. 

● Z powyższych obserwacji wynika, że plany odnowy i wymiany infrastruktury 
integrujące oba kampusy nie wydają się stanowić istotnej bariery dla integracji obu 
instytucji. 

Uniwersytet w Białymstoku  

● Uniwersytet w Białymstoku przedstawił Wykonawcy szereg dokumentów związanych 
z inwestycjami, w tym m.in. dokumentację zadań inwestycyjnych, inwentaryzację robót 
w toku, prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok, raport dotyczący 
inwestycji w realizacji, umowy o dofinansowanie inwestycji, wnioski o dofinansowanie 
inwestycji na 2020 r., plan inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w zakresie IT 
poniesionych i planowanych w ramach Administracji Centralnej na potrzeby 
ogólnouczelniane oraz zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 
203 -2018. 

● Uniwersytet w Białymstoku planuje i realizuje prace inwestycyjne w posiadanej 
infrastrukturze (nieruchomościach), finansując je ze środków własnych Uczelni lub 
środków poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu oraz ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanych z różnych źródeł, głównie z budżetu państwa (dotacje celowe), 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z funduszy Unii Europejskiej za 
pośrednictwem Ministerstwa Finansów.  
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Politechnika Białostocka 

● Politechnika Białostocka przedstawiła Wykonawcy dokumenty związane z 
inwestycjami w latach 2013 – 2020.  

● Politechnika Białostocka planuje i realizuje prace inwestycyjne w posiadanej 
infrastrukturze (nieruchomościach), finansując je ze środków własnych Uczelni lub 
środków poszczególnych Wydziałów Politechniki oraz ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanych głównie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych oraz z niewykorzystanych w latach poprzednich dotacji 
celowych.  

Uniwersytet w Białymstoku 

● Usytuowanie Uniwersytetu w Białymstoku na wschodnim pograniczu Polski, 
przykładane znaczenie do wartości demokratycznych, takich jak otwartość na innych, 
tolerancja, szacunek względem różnorodności społecznej i kulturowej, stanowią 
fundament rozwoju współpracy z najbliższymi sąsiadami, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb Polaków na Wschodzie oraz poszerzaniem 
oferty kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. 

 
● W analizowanym obszarze, Uniwersytet w Białymstoku przedstawił Wykonawcy 

jedynie minimalną informację w postaci zestawienia obrotu i salda konta księgowego o 
symbolu 09…, która szczegółowo została przeanalizowana w etapie I Raportu (Tabela 
I.1.8.4.1) Na podstawie tego zestawienia można jedynie określić i ocenić wielkość 
nakładów finansowych poniesionych w 2018 roku przez Uniwersytet w Białymstoku 
na infrastrukturę naukowo-badawczą.  

● Na podstawie ograniczonej informacji przedstawionej Wykonawcy przez Uniwersytet 
można jedynie określić wielkość nakładów finansowych poniesionych w 2018 roku 
przez Uniwersytet w Białymstoku na infrastrukturę naukowo-badawczą. Na podstawie 
powyższych danych nie można ocenić stanu, potencjału i zakresu wykorzystania 
infrastruktury naukowo-badawczej. 

Politechnika Białostocka 

● Politechnika Białostocka przedstawiła Wykonawcy dokumenty, stanowiące 
wewnętrzne akty prawne. 

● Na podstawie przedłożonych dokumentów cytowanych powyżej nie udało się dokonać 
oceny stanu, potencjału i zakresu wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej 
Politechniki Białostockiej. 
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Sekcja IV.10 – Analiza potencjalnych mechanizmów finansowania badań naukowych 
uwzględniających specyfikację dyscyplin naukowych uczelni po połączeniu. 
 
 
● Sytuacja finansowa połączonej/stowarzyszonej jednostki. Prognoza  

 

 

Rys. IV.10.1. Porównanie budżetów obu uczelni w latach 2013-2018 

 

Rys. IV.10.2. Łączny budżet obu uczelni 
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● Łączny budżet obu uczelni kształtuje się poziomie około 270 mln złotych, przy czym 
dotacja z budżetu państwa to kwota 200 mln. Pozostałe wpływy kształtują się na 
poziomie ok 70 mln. złotych. 

 

Sekcja IV.11 – Oszacowanie zmiany potencjału połączonego podmiotu jeśli chodzi o 
możliwości pozyskiwania finansowania działalności. 
 
Prognozy finansowe dla opracowanych wariantowych koncepcji 
 
● W ostatnim czasie opublikowano wiele opracowań na temat fuzji instytucji 

akademickich [np. Harmon & Harmon (2003), Russell (2019a), Papadimitriou & Johnes 
(2019), Cai et al., (2016)], tylko nieliczne z nich jednakże szacują rzeczywiste korzyści 
związane z przekształceniem w aspekcie ekonomii skali i ekonomii zakresu.  

● W każdym przypadku badacze ustalili, że fuzje uniwersyteckie miały prowadzić do 
wzrostu wydajności i efektywności uczelni, rozwiązania kwestii „nierentowności” 
instytucji oraz fragmentacji instytucjonalnej, zwiększania dostępu dla studentów, do 
zwiększania różnorodności kursów oraz do wsparcia w osiągnięciu celów społecznych 
i ekonomicznych na niwie narodowej oraz regionalnej (Provot, et al. (2015), Harmon & 
Meek (2002)). 

● Dostępne wyniki badań nie pozwalają na jednoznaczne oszacowanie wzrostu 
wydajności ani związanych z tym oszczędności. W odniesieniu do kosztów nauczania, 
badania uniwersytetów amerykańskich jako instytucji multi-dyscyplinarnych, przy 
użyciu funkcji kwadratowej elastycznych kosztów wyników nauczania (przyznane 
stopnie) i nakładów instruktażowych (pensje instruktorów) pokazują, że istnieją 
pewne korzyści w skali. (Liu et al. (2018), de Groot et al. (1991), Cohn et al. (1989)) 
Jakkolwiek Brinkman i Leslie (1986) stwierdzili, że dwu- i czteroletnie instytucje 
osiągają korzyści skali, to jednak są one najbardziej widoczne w przypadku mniejszych 
uniwersytetów. Podsumowując, nie należy oczekiwać oszczędności ekonomicznych w 
wyniku powstania poprzez fuzję jednej większej instytucji.  

● W odniesieniu do innych potencjalnych oszczędności kosztów w ramach funkcji 
instytucjonalnych Russell (2019b) po raz kolejny zbadał pięć połączeń w ramach The 
University System of Georgia w Stanach Zjednoczonych. The University System w 
Stanach Zjednoczonych najpierw połączył osiem instytucji w cztery w 2013 roku, a 
kolejne fuzje nastąpiły w latach 2015, 2016, 2017 i 2018. 

● Aby określić rzeczywiste koszty związane z konsolidacją, Russell (2019b) zebrał 
zagregowane roczne wydatki na poziomie instytucji z podziałem na funkcje, w tym 
instrukcje, usługi publiczne, badania, wsparcie akademickie, działanie i utrzymanie 
instalacji, wsparcie instytucjonalne, stypendia i staże oraz całkowite koszty operacyjne. 
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● W ramach podziału na funkcje Russell (2019b) zidentyfikował tylko jedną funkcję, 
która wykazała oszczędności kosztów na poziomie istotności statystycznej. Russell 
(2019b) stwierdził, że koszty związane z funkcją “usług studenckich”, obejmujących 
pomoc finansową, administrację, rekrutację, biuro rejestratora, zajęcia studenckie, 
programy sportowe, doradztwo oraz usługi zdrowotne dla studentów, zostały 
zmniejszone średniorocznie po połączeniu o 18%. Żadne inne funkcje na poziomie 
instytucji nie wykazały statystycznie istotnych oszczędności w latach następujących po 
konsolidacji. Można przypuszczać, że te oszczędności mogłyby zostać przeznaczone na 
skompensowanie wzrostu budżetu na poszerzenie wsparcia akademickiego dla 
studentów. 

● W odniesieniu do wyników badawczych lub możliwości uzyskania dodatkowych 
grantów na badania, Johnston (1994) wywnioskował, że w większości rozpatrywanych 
przypadków jednostki powracały do uprzedniego poziomu badań. Jedynie w kilku 
wypadkach odkryto zwiększenie badań, ale tylko dla niewielkich łączących się 
instytucji. Bonaccorsi i Daraio (2005) nie znaleźli związku pomiędzy wydajnością 
badawczą, określaną na podstawie liczby publikacji na jednego badacza, oraz 
rozmiarem uniwersytetu. 

● Jest kilka przykładów konsolidacji uczelni, które poskutkowały poprawą renomy 
międzynarodowej i pozycji rankingowej połączonych instytucji. Jednym z takich 
przypadków jest utworzenie w 2004 roku Stowarzyszenia Uniwersyteckiego w Ghent, 
które obejmuje Ghent University, University College Ghent, Artewelde University 
College Ghent i University College West-Flanders. Do 2010 roku Stowarzyszenie 
Uniwersyteckie w Ghent znalazło się wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. 
(El Fray 2017). 

● Podobnie, Uniwersytet w Aarchus w Danii powstały na bazie połączenia Uniwersytetu 
w Aarchus, Duńskiej Szkoły Edukacji, Szkoły Ekonomicznej w Aarchus, Duńskiego 
Instytutu Nauk Rolniczych oraz Narodowego Instytutu Badań Środowiskowych i Szkoły 
Inżynierskiej w Aarchus. W efekcie połączenia, Uniwersytet w Aarchus jest obecnie 
notowany wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. (Holm-Nielsen (2012)) 
Należy jednak zauważyć, że budżet Uniwersytet w Aarchus skalował się niemal 
proporcjonalnie do wzrostu liczby studentów, nie wykazując korzyści skali ani zakresu 
w możliwości zabezpieczenia dodatkowego budżetu od rządów lub innych instytucji. 

● Prognoza finansowa związana z każdym scenariuszem przekształcenia została zawarta 
w Tabeli III.8.1 poprzez wskazanie zmiany procentowej w stosunku do podstawowych 
budżetów. Według zachowawczych szacunków, jedynymi prognozowalnymi zmianami 
sytuacji finansowej są te, które zostały empirycznie zaobserwowane i stwierdzone w 
ramach innych konsolidacji (np. Russell (2019b)) lub można się ich spodziewać w 
wyniku zmiany statusu uniwersytety na uniwersytet badawczy w rozumieniu 
prezentowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

● W latach następujących po realizacji Scenariusza C lub D należy zadbać, aby 
oszczędności powstałe z połączenia instytucji nie ulegały zmniejszeniu wraz z 
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upływem czasu. Papadimitriou & Johnes (2019) ustalili, że wśród uczelni 
skonsolidowanych w Wielkiej Brytanii wzrost efektywności był krótkotrwały (często 
tylko przez jeden rok). Z uwagi na to potrzeba działań zarządczych, które zapobiegną 
odradzaniu się zbędnych funkcji administracyjnych i wspierających – potencjalnie pod 
nowymi nazwami i znajdującymi nowe uzasadnienia dla swych potrzeb. 

 
Sekcja IV.12 – Symulacje finansowe długookresowe dla nowoutworzonego podmiotu 
oraz dwóch podmiotów niezależnych od siebie, zarówno przychody jak i koszty 
według podstawowych grup, w tym wyrównanie istniejących dysproporcji i różnic. 
 

 
● Zaznaczając na wstępie istotną niepewność związaną z symulacjami finansowymi, 

należy wskazać, że kluczowe analizy wskazują na brak znaczących zmian prognozy 
finansowej dla obu uczelni przy założeniu, że zachowałyby one swoją odrębność. W 
dłuższej perspektywie nie należy spodziewać się zmian długoterminowych 
przychodów podmiot powstałego z połączenia obu uczelnie, lecz jednocześnie należy 
wskazać, że istnieje możliwość obniżenia o 18% kosztów w podstawowych grupach: 
pomoc finansowa, administracja, rekrutacja, kancelaria, zajęcia studenckie, programy 
sportowe, doradztwo oraz usługi z zakresu ochrony zdrowia studentów.  

 
● Powyższe zostało szczegółowo przedstawione w Tabeli III.8.1, która została 

zamieszczona w etapie III Raportu. 
 
● Globalna pandemia COVID-19 poskutkowała ogólnoświatowymi zmianami formatu i 

trybu edukacji na wszystkich jej poziomach – w tym także na szczeblu szkolnictwa 
wyższego. Dostosowanie się do nowych realiów stanowi znaczące wyzwanie, a w 
ramach jego realizacji instytucja powstała na skutek konsolidacji nie musiałaby 
dublować ponoszonych kosztów. 

 
 
Sekcja IV.13 – Analiza zmian stanu kadrowego po konsolidacji uczelni. 
 
● Kwestie dotyczące analizy zmian stanu kadrowego zostały szczegółowo omówione w 

III etapie Raportu. 
 
● Russell (2019b) zbadał pięć połączeń w ramach systemu uniwersyteckiego w stanie 

Georgia w Stanach Zjednoczonych. Fuzje te były typowe dla wielu konsolidacji 
publicznych, w których zarządcy przewidywali oszczędności kosztów poprzez korzyści 
skali. 

 
● W ramach podziału na funkcje Russell (2019b) zidentyfikował tylko jedną funkcję, 

która wykazała oszczędności kosztów na poziomie istotności statystycznej. Russell 
(2019b) stwierdził, że koszty związane z funkcją “usług studenckich”, obejmujących 
pomoc finansową, administrację, rekrutację, kancelarię, zajęcia studenckie, programy 
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sportowe, doradztwo oraz usługi zdrowotne dla studentów, zostały zmniejszone 
średniorocznie po połączeniu o 18%.  

 
● Żadne inne funkcje na poziomie instytucji nie wykazały statystycznie istotnych 

oszczędności w latach następujących po konsolidacji. 
 
● Jedyną zatem długoterminową zmianą związaną ze statusem personelu po konsolidacji 

uczelni byłaby redukcja nadmiarowych stanowisk związanych z pomocą finansową, 
administracją, rekrutacją, kancelarią, zajęciami studenckimi, doradztwem i usługami 
dotyczącymi zdrowia studentów, co skutkowałoby oszczędnościami w budżecie rzędu 
18%.  

 
● W latach następujących po realizacji Scenariusza C lub D należy zadbać, aby 

oszczędności powstałe z połączenia instytucji nie ulegały zmniejszeniu wraz z 
upływem czasu. Papadimitriou & Johnes (2019) ustalili, że wśród uczelni 
skonsolidowanych w Wielkiej Brytanii wzrost efektywności był krótkotrwały (często 
tylko przez jeden rok). Z uwagi na to, potrzeba działań zarządczych, które zapobiegną 
odradzaniu się zbędnych funkcji administracyjnych i stanowisk wsparcia – potencjalnie 
pod nowymi nazwami i znajdujących nowe uzasadnienia swojego bytu. 

 
 
Sekcja IV.14 – Analiza systemu wynagrodzeń pracowników po połączeniu się uczelni. 
 
 
● W etapie I Raportu szczegółowo została przedstawiona struktura kadry 

administracyjnej, badawczej i dydaktycznej, jest ustalona przykładowo w Tabeli A i 
Tabeli B Załącznika 5 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Politechniki 
Białostockiej (zobacz Załącznik I.4.1-D do Raportu etapu I). W niniejszym dokumencie 
określono wymagania dla każdego strukturalnego poziomu kadry administracyjnej, 
badawczej i dydaktycznej (np. wymagane kwalifikacje edukacyjne, wymagane 
kwalifikacje doświadczenia zawodowego) wraz z powiązanym z nimi minimalnym 
poziomem zaszeregowania pracownika.  
 

● W obu instytucjach, choć nie są one tożsame, istnieją struktury podobne do 
omówionych w Tabeli A i Tabeli B Załącznika 5 do Regulaminu Wynagradzania 
Pracowników Politechniki Białostockiej oraz w rozdziale VII Załącznika do Uchwały nr 
453 Senatu Politechniki Białostockiej. Na Uniwersytecie są one wyszczególnione w 
Statucie Uniwersytetu i Regulaminie wydanym na podstawie Statutu dotyczącego 
organizacji wewnętrznej Uniwersytetu w Białymstoku (obowiązuje od 1 listopada 
2019 r.).  

 
● Wykonawca przeprowadził analizę przeciętnych wynagrodzeń w wybranych grupach 

pracowniczych. Dane zostały zaczerpnięte ze sprawozdań Z-12 “Sprawozdanie o 
strukturze wynagrodzeń według zawodów za 2018r.”, które są składane przez Uczelnie 
za pośrednictwem Portalu sprawozdawczego GUS www.stat.gov.pl. Obie Uczelnie w 
sprawozdaniach podały liczbę pracowników na niemal identycznym poziomie tj. ok. 

http://www.stat.gov.pl/
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1300 pracowników, przy czym liczba pracowników UwB była nieznacznie wyższa. 
Natomiast liczba pracowników spełniających warunki badania była nieznacznie 
wyższa na PB. W sprawozdaniach tych Uczelnie wykazują wynagrodzenia dla losowo 
wybranych pracowników w poszczególnych ich grupach. Z zamieszczonych w 
sprawozdaniach danych wynika, iż przeciętne wynagrodzenia na obu Uczelniach są do 
siebie zbliżone. Jednakże na Politechnice Białostockiej są one wyższe. Największa 
różnica wynagrodzeń na korzyść PB występuje w grupie “Pozostali pracownicy 
biurowi”.  Wynagrodzenia na PB w stosunku do UwB w wykazanych sprawozdaniach 
były o około 15% wyższe. Natomiast na UwB lepiej wynagradzani są 
dozorcy/portierzy. Przeprowadzony przegląd wynagrodzeń w grupie nauczycieli 
akademickich, również wykazał, iż pracownicy PB są nieco lepiej wynagradzani niż ich 
koledzy z Uniwersytetu w Białymstoku. Należy jednak podkreślić, iż przedziały 
rozpiętości wynagrodzeń danej grupie pracowniczej na Politechnice Białostockiej i na 
Uniwersytecie w Białymstoku są do siebie zbliżone. 

 
● Zatem systemy wynagradzania pracowników na każdej z uczelni będą musiały zostać 

ujednolicone. Bazując na doświadczeniu administracji akademickiej Uniwersytetu 
Stanforda, rekomenduje się trzystopniową procedurę wyrównywania unifikacyjną, co 
ma na celu poznanie niezbędnego zakresu konkurencyjnych pakietów świadczeń, 
związanych z szerokim spektrum dziedzin na multidyscyplinarnej uczelni, która 
posiada wydziały nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych oraz inżynieryjne. 

 
o Krok 1: Porównanie wynagrodzeń na wydziałach i w ramach grup funkcjonalnych 

– Każdy wydział (np. Biologii, Fizyki, Budownictwa i Inżynierii Środowiska) oraz 
grupa funkcjonalna (np. Administracja Uniwersytetu, Systemy IT, Usługi 
Studenckie) porównuje tabelę wynagrodzeń (i) pracowników o analogicznych 
rolach w każdej z uczelni i (ii) pracowników zatrudnionych w sektorze 
prywatnym, posiadających takie same kwalifikacje lub wykonujących podobne 
zadania.  
 
Ten krok jest kluczowy z uwagi na konieczność upewnienia się, że wyrównywane 
pakiety świadczeń po połączeniu umożliwią nowo utworzonemu podmiotowi 
przeprowadzanie konkurencyjnych rekrutacji i zapobiegną podbieraniu 
pracowników przez inne uczelnie lub sektor prywatny. Takie czynności winny 
być podjęte niezależnie w ramach każdego wydziału lub grupy funkcjonalnej. Na 
uczelni multidyscyplinarnej musi być jasne, że przedstawiciele niektórych 
dziedzin mogą spodziewać się wyższego wynagrodzenia w sektorze prywatnym. 
Tytułem przykładu, najlepsi informatycy są w sektorze prywatnym lepiej 
opłacani niż najwybitniejsi historycy. Z tego względu zatrzymanie najbardziej 
utalentowanych jednostek wymaga niezależnego porównania każdego wydziału i 
grupy funkcjonalnej. 

 
o Krok 2: Ustalenie wynagrodzenia – Opierając się na reprezentatywnej próbie 

pakietów świadczeń porównanych na uczelniach i w ramach sektora prywatnego, 
można skorzystać z iteracyjnej metody przeglądu grupy (np. metoda delficka) w 
celu ustalenia odpowiedniego poziomu wynagrodzenia dla pracowników 
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wydziału lub grupy funkcjonalnej. Badanie powinno obejmować 
reprezentatywną grupę zainteresowanych zarówno z wydziałów i grup 
funkcjonalnych, jak i spoza nich. 

 
o Krok 3: Wyrównanie wynagrodzeń – W ciągu 2 do 4 lat pakiety świadczeń 

wszystkich członków wydziału lub grupy funkcjonalnej powinny zostać poddane 
nowej strukturze wynagradzania. Przeprowadzenie pomniejszych zmian 
możliwe jest w krótszym czasie, natomiast większe powinny być wdrażane w 
dłuższej perspektywie czasowej. 

 
● Wszystkie powyższe działania powinny być przeprowadzone z poszanowaniem 

zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. 
 
 
 
Sekcja IV.15 – Koszty przekształcenia i korzyści/zagrożenia z punktu widzenia 
pracownika i studenta. 
 

 
● Wnioski dotyczące kosztów przekształcenia i korzyści/zagrożeń z punktu widzenia 

pracownika i studenta wynikają z analizy przeprowadzonych w okresie od 30 marca do 
3 kwietnia 2020 r. wywiadów z pracownikami i studentami obu uczelni. 

Pracownicy 

● Jeśli chodzi o pracowników najbardziej widoczna wśród nich jest obawa przed 
zmianami, w tym głównie przed zmianami struktur organizacyjnych, w których 
aktualnie pracują. Jako najważniejsze zagrożenia dla procesu przekształcenia 
wskazują: brak komunikacji wewnątrz uczelni - niedostateczną informację na temat 
potencjalnego procesu wśród pracowników, a tym samym brak świadomości korzyści 
z potencjalnego procesu przekształcenia, utrudnioną współpracę pracowników 
naukowych niższego szczebla z kadrą profesorską zasiadająca w Senacie.  

 
● Większość pracowników nie jest przekonana, czy proces przekształcenia jest w ogóle 

potrzebny, najbardziej sceptyczni są pracownicy administracji; dominuje raczej 
postawa negatywna, obawa przed utratą pracy. 

 
● Wśród korzyści wskazywana jest po przekształceniu możliwość uatrakcyjnienia oferty 

kształcenia np. poprzez naprzemienne włączanie przedmiotów do kierunków 
kształcenia, a także wzrost wynagrodzeń pracowników badawczo - dydaktycznych 
UwB , pracownicy Uniwersytetu mogliby zyskać finansowo, gdyż wynagrodzenia 
pracowników na Politechnice są wyższe niż na Uniwersytecie. 
 

● Oczekiwania uzyskania korzyści z procesu połączenia są wyższe wśród pracowników 
naukowych. 
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Studenci 

● Studenci wśród zagrożeń również wymieniają komunikację jednocześnie wskazując, iż 
aby proces się powiódł, musi istnieć gotowość wszystkich do współpracy, a to wymaga 
bardzo dobrej komunikacji. 
 

● Wśród korzyści wskazywana jest możliwość wzmocnienia kadrowego w zakresie kadry 
naukowej. Szczególny nacisk studenci kładą na możliwość wzmocnienia kierunków 
ścisłych na UwB po przekształceniu. 

 
• Należy szczególnie zwrócić uwagę na występowanie oczekiwania jasnego 

procesu komunikacji planowanych zmian. W szczególności jest to istotne w 
odniesieniu do środowisk pracowników oraz studentów. Obie te grupy czują się 
obecnie niedoinformowane co stanowi istotne ryzyko tworzenia postaw 
negatywnych wobec planowanych zmian. 

 

 
Sekcja IV.16 – Ocena proporcji pomiędzy liczbą studentów a nauczycieli 
akademickich ogólnie i na każdym kierunku. 
 
 
 
● Proporcje pomiędzy liczbą studentów a nauczycieli akademickich obrazują poniższe 

tabele  
 
 

 
Tabela. IV.16.1. Proporcje liczby nauczycieli akademickich do studentów na PB 

 
 

Wydziały 

 
 

Liczba 

Liczba 
uczestników 

studiów 
doktoranckich 

 
Doktoranci 

zatrudnienie 

 
 

SUMA 

Średnie 
zatrudnienie 

(S-12) do 
wskaźnika 

dostępności 

 
Stosunek 

studentów / 
nauczycieli ak. 

Architektury 626 0 0 626 57,5 10,9 
Budownictwa i 
Inżynierii 
Środowiska 

2021 42 4 2059 156,6 13,1 

Elektryczny 807 8 2 813 70,6 11,5 
Informatyki 1118 17 5 1130 75,6 14,9 
Inżynierii 
Zarządzania 

1391 14 8 1397 94,5 14,8 

Mechaniczny 1209 22 2 1229 105,0 11,7 
SJO, SWFiS, 
Biblioteka 

        34,8   
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Tabela. IV.16.2. Proporcje liczby nauczycieli akademickich do studentów na UwB 

Wydziały Liczba 

Liczba 
uczestników 

studiów 
doktoranckich 

Doktoranci 
zatrudnienie/ 

SUMA 

Średnie 
zatrudnienie 

(S-12) do 
wskaźnika 

dostępności 

Liczba 
studentów/ 

nauczycieli ak. 

Wydział 
Biologii  

305  19  2  326  59,29  5,0  

Wydział 
Chemii  

266  22  2  290  55  4,8  

Wydział 
Ekonomii i 
Finansów  

1387  28  5  1420  72,33  19,0  

Wydział 
Filologiczny  

936  52  6  994  118,42  7,5  

Wydział Fizyki  64  13  2  79  41  1,5  
Wydział 
Historii i 

Stosunków 
Międzynarodo

wych  

406  59  1  466  40,59  9,7  

Wydział 
Matematyki  

107  0  0  107  26  4,1  

Wydział Nauk 
o Edukacji  

1422  2  0  1424  88,31  15,6  

Wydział Prawa  2429  153  9  2591  109,75  21,7  
Instytut 
Filozofii  

203  2  0  205  20,5  9,2  

Instytut 
Informatyki  

326  0  0  326  27  12,1  

Instytut 
Socjologii  

120  2  0  122  32,5  3,6  

Instytut 
Studiów 

Kulturowych  

156  0  0  156  16  9,8  

Instytut 
Zarządzania  

257  0  0  257  12  21,4  

Filia UwB w Wilnie 
Wydział 

Ekonomiczno-
Informatyczny  

244  0  0  244  15  16,3 

 
• Stosunek liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich (wskaźnik dostępności 

dydaktycznej) na PB mieści się między 11 a 15. Stosunek liczby studentów do liczby 
nauczycieli akademickich na UwB mieści się między 1,5 a 22.  Ta znacząca różnica 
mogłaby do pewnego stopnia zostać wyrównaną w trakcie jakiejkolwiek integracji.  
Konstytucja dla Nauki preferuje w analizie finansowania uczelni wskaźnik 
dostępności dydaktycznej nie wyższy niż 13.  
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Sekcja IV.17 – Ocena rentowności wszystkich kierunków nauczania.  
 
Rentowność uczelni amerykańskich: 

• Chociaż wykonują wiele różnych zadań i pełnią różne role, wszystkie uniwersytety – o 
czym należy pamiętać – są przedsiębiorstwami. Niezależnie od tego, czy są to 
organizacje nastawione na zysk, prywatne organizacje non-profit, czy publiczne 
organizacje non-profit, wszystkie one działają na podstawie zatwierdzonego budżetu. 
Administratorzy tych uczelni zarządzają zazwyczaj ogromnymi sumami 
pieniędzy. Podczas gdy niektóre dochody, takie jak dotacje czy inne środki publiczne, 
są limitowane a sposób ich wydatkowania jest ściśle określony odpowiednimi 
przepisami prawa, to jednocześnie wiele innych dochodów – oraz kosztów związanych 
z ich pozyskaniem – nie jest reglamentowane w jakikolwiek sposób. W konsekwencji 
uniwersytety mogą zarabiać – a następnie wydawać – pieniądze na różne, często 
zaskakujące sposoby. 
 

• Niektóre z nich zostały zebrane w raporcie amerykańskiego Narodowego Centrum 
Statystyki Edukacji (National Center for Educational Statistics – NCES)34. Ten rządowy 
podmiot zebrał dane ze wszystkich szkół, które otrzymały jakiekolwiek fundusze 
federalne (publiczne) i zobowiązane były do zwrotnego zgłoszenia swoich danych i 
informacji operacyjnych. Raport zawierał wiele ciekawych informacje o rekrutacji, 
personelu, statystykach finansowych i bibliotekach akademickich za rok obrotowy 
2016. Poniżej skupiamy się na statystykach finansowych. 
 

• W 2016 r. publiczne organizacje non-profit w USA zarobiły łącznie prawie 300 mld 
USD. Prywatne organizacje non-profit pochłonęły ponad 180 mld dolarów, a prywatne 
organizacje for-profit zarządzały 13,5 miliardami dolarów.  
 

• Biorąc pod uwagę fakt, że czesne uniwersytetów amerykańskich kwotowo potroiło się 
w ciągu poprzedzających raport trzydziestu lat, można przyjąć, że stanowi ono 
najbardziej trwałą i znaczącą formę finansowania danej instytucji. Jednakże jest ono 
znacznie niższe niż wiele osób uważa. Czesne i opłaty stanowiły bowiem średnio tylko 
21,5% całkowitych dochodów publicznych uniwersytetów typu non-profit. Środki 
państwowe (subwencje i/lub dotacje) stanowiły około 17,6% całkowitych dochodów.  
 

• Na prywatnych uniwersytetach typu non-profit analogiczny procentowy wskaźnik 
uzyskiwał niemal dwukrotnie większą wartość oscylującą na poziomie 39,3%. W tym 
samym czasie prywatne organizacje komercyjne for-profit czerpały zyski z ponad 90% 
swoich dochodów z czesnego i opłat. 
 

 
 
34 „The Condition of Education 2016”, Institute of Education Science – National Center for Education Statistics, 

NCES 2016-144, U.S. Department of Education, Washington D.C., May 2016.  
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• Na uwagę zasługuje fakt, że przychody ze sprzedaży usług szpitalnych stanowiły 
największe źródło dochodów amerykańskich uniwersytetów poza czesnym, dotacjami 
i innymi środkami publicznymi. W publicznych organizacjach typu non-profit sprzedaż 
usługi opieki zdrowotnej stanowiła prawie 15% ich całkowitych przychodów. W 
prywatnych organizacjach typu non-profit liczba ta wynosi 13,3%. Zatem jeśli ktoś 
szuka dobrze finansowanego uniwersytetu to w warunkach amerykańskich powinien 
zwrócić uwagę na uczelnie z solidnym programem medycznym. Zyski, które tam są 
osiągane przekładają się na większe bezpieczeństwo (tzw. poduszki finansowe) w 
budżetach innych wydziałów niemedycznych. 
 

• Kolejną rzeczą, która w cytowanym raporcie zwraca uwagę jest to, że zdecydowanie 
większość wydatków amerykańskich uniwersytetów przeznaczana była na obszary 
inne niż dydaktyka. Kwota wydana na kształcenie studentów, uwzględniająca 
wszystkie koszty związane z ich edukacją, wynosiła zaledwie 28,7% wszystkich 
dochodów uczelni publicznych oraz 31,9% całkowitych dochodów w prywatnych 
organizacjach typu non-profit. W prywatnych uczelniach komercyjnych typu for-profit, 
gdzie czesne studenckie jest zdecydowanie największym źródłem dochodów, na 
edukację studentów wydano tylko 25,5% budżetu tych placówek.  
 

• Można było oczekiwać, że – zgodnie z przyjętymi i stosowanymi powszechnie zasadami 
– amerykańskie publiczne organizacje uniwersyteckie typu non-profit poniosą koszty 
równe uzyskanym dochodom netto. Jednakże tak się nie stało. Z cytowanego raportu 
wynika, że w 2016 r. uczelnie te zgromadziły łącznie 7,5 miliarda dolarów. W tym 
samym okresie prywatne organizacje typu non-profit pozostawały daleko w tyle. W 
sumie zgłosiły one łączną (zbiorową) stratę netto w wysokości - 6,1 mld 
USD. Natomiast prywatne uczelnie typy for-profit zarobiły łącznie nieco ponad 1 
miliard dolarów, co pozwoliło im na wykazaniu zwrotu z inwestycji, mierzonego 
wskaźnikiem rentowności ROI, na poziomie niemal 8%.  

Rentowność uczelni polskich: 

• W warunkach polskich próg rentowności to wielkość produkcji, świadczonej usługi 
lub sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się 
z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (ang.: break 
even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty – jego wynik 
finansowy wynosi zero. 
 

• Czy próg rentowności możemy obliczyć dla działalności dydaktycznej? Czy można 
określić liczbę studentów na kierunku generujących taki przychód, który zapewni 
pokrycie planowanych kosztów? Z takimi pytaniami można spotkać się często, np. 
w trakcie spotkań konsultacyjnych. Stosowane w uczelniach kalkulacje kosztów 
kształcenia umożliwiają przeprowadzenie symulacji, której celem jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie straty na poszczególnych kierunkach kształcenia. 
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• W celu uzyskania informacji o koszcie jednostkowym przypadającym na jednego 
studenta należy posłużyć się przedmiotowym przekrojem kosztów, w którym koszty 
grupuje się według tzw. nośników kosztów. Nośnik kosztów działania określany jest 
jako ilościowy wskaźnik efektów danego działania, którym w tym przypadku jest 
student.  
 

• Kalkulacja kosztów kształcenia powinna umożliwić obliczenie ich poziomu w 
określonym przedziale czasowym (semestr, rok, kilka lat) i pozwolić na ustalenie ich 
wielkości przypadające na grupę dziekańską, a w końcowym etapie na jednego 
studenta. Istnieje zatem konieczność ustalenia nośnika kosztów i sposobu 
przypisanych kosztów w celu określenia kosztu jednostkowego. 
 

• Rachunek kosztów działań polega na dwuetapowej metodologii rozliczania kosztów. 
Najpierw zasoby (koszty kształcenia) są rozliczane na działania (etap 1), a następnie 
koszty działań są przypisywane grupom dziekańskim (lub innym obiektom kosztów) w 
stopniu odpowiednim do ich wykorzystania (etap 2). 
 

• Procedurę rozliczenia kosztów kształcenia według rachunku kosztów działania można 
przedstawić graficznie jak na rysunku poniżej. Przedstawia on schemat obliczania 
jednostkowych kosztów kształcenia, graficznie interpretujący metodologię określenia 
kosztów i nośników kosztów występujących w procesie kształcenia.  

 

Źródło: „Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych”, MHM Konsulting, Elbląg 2007 r. 

Rys. IV.17.1. Schemat obliczania jednostkowych kosztów kształcenia 
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• W pierwszym etapie następuje rozliczenie zasobów, którymi w procesie kształcenia są 
bezpośrednie i pośrednie koszty dydaktyki, na nośniki kosztów zasobów – tzw. GUD-y 
(godziny usług dydaktycznych). W ten sposób koszt łączny jednej godziny usług 
dydaktycznych (nośnika kosztów zasobów) posiada cząstkę zasobów kosztów 
bezpośrednich (KB) oraz cząstkę zasobów kosztów pośrednich (KP). 
 

• Drugim etapem jest rozliczenie kosztów działań na grupę dziekańską (studenta), która 
jest nośnikiem kosztów działań. W realizacji procesu kształcenia zasoby (poprzez 
nośnik kosztów zasobów) działają na obiekt kosztów (grupa dziekańska lub student) w 
zróżnicowanych ilościach. To zróżnicowanie następuje w wyniku oddziaływania na 
grupę studencką różną ilością godzin zajęć dydaktycznych (G), które podzielone przez 
liczbę studentów w grupie stanowią podstawę obliczenia liczby godzin przypadających 
na jednego studenta (LGUD-S). 
 

• Zespół Wykonawcy uważa, że jeśli struktura ustalania rentowności na obu Uczelniach 
nie jest zbliżona do powyżej sugerowanego schematu, korzystnym byłoby 
zaadoptowanie tegoż schematu, albo jego przybliżonej wersji w momencie decyzji o 
rozpoczęciu kroków konsolidacyjnych.  

 

 
Sekcja IV.18 – Koszty nowych/trwających inwestycji i źródła ich finansowania po 
konsolidacji. 
 

 

• W okresie przygotowania niniejszego Raportu informacje o kosztach nowych i 
trwających inwestycji nie były dostępne w formie pozwalającej na analizę i publikację. 
Wykonawca uważa, że stworzeniu systemu śledzenia inwestycji, który wskazywałby 
postęp inwestycji, wydatkowane środki i zgodność z harmonogramem, jak również 
uwagi specjalne np. istotne zmiany, odejścia od jakości, wymagane usunięcia usterek 
itp. 

 
• Z udostępnionych danych wynika, że ogółem w latach 2018 – 2019 w Uniwersytecie w 

Białymstoku wydatkowano łącznie 12 415 85,70 zł, w tym: 
 
o 10 144 303,99 zł - ze środków własnych, 
o 8 979,00 zł - z subwencji, 
o 2 262 562,71 zł - ze środków UE w ramach projektu „Głęboka i kompleksowa 

termomodernizacja budynku przy u. Świerkowej 20 B” 
 

• Powyższe kwoty zostały przeznaczone na następujące inwestycje: 

a) „Zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Instytutu Biologii na 
budynek administracyjny przy ulicy Świerkowej 20 B”  

o łącznie: 12 102 337,75 zł 
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o środki własne: 9 839 775,04 zł  
o środki UE w ramach projektu jak wyżej: 2 262 562,71 zł; 

 
b) „Montaż klimatyzatorów na budynkach Uniwersytetu w Białymstoku”  

o łącznie: 49 323,00 zł 
o środki własne: 40 344,00 zł 
o subwencja: 8 979,00 zł. 

 
c) „Dostawa, instalacja, uruchomienie i wstępna konfiguracja szkieletowych 

przełączników – ul. Świerkowa 20B” - łącznie: 264 184,95 zł (środki własne) 
 

• W dniu 18. kwietnia 2020 r., Politechnika Białostocka przekazała trzy pliki PDF 
stanowiące: 

 
1. Wykaz 36 inwestycji w toku na łączną kwotę 92 599 tys. zł, stanowiący Załącznik 

IV.18.1., zawierający: 
 
o tytuł zadania / przewidywany zakres robót,  
o szacunkową wartość inwestycji,  
o źródło finansowania inwestycji,  
o wartość poniesionych nakładów,  
o harmonogram (etapy) prac na poszczególnych inwestycjach wraz z datami 

zakończenia poszczególnych etapów,  
o procentowe wykorzystanie środków inwestycyjnych (w odniesieniu do 

całkowitej wartości szacunkowej inwestycji), 
o procentowe wykonanie poszczególnych inwestycji w toku; 

 
2. Wykaz czterech inwestycji budowlanych oddanych do użytkowania w 2018 r. do 

dnia 31.12.2018 roku na łączną kwotę 212 045,45 zł poniesionych nakładów, 
stanowiący Załącznik IV.18.2.; 

 
3. Wykaz ośmiu inwestycji oddanych do użytkowania w 2019 r. do dnia 31.12.2019 

roku na łączną kwotę 2 700 871,59 zł poniesionych nakładów, stanowiący 
Załącznik IV.18.3. 

 
• Na podstawie udostępnionych częściowych danych można stwierdzić, że szacunkowa 

łączna wartość inwestycji w toku realizowanych przez Politechnikę Białostocką 
kształtuje się na poziomie ok. 92,6 mln zł.  

 
• W latach 2018 – 2019 Politechnika Białostocka zakończyła i oddała do użytkowania 

inwestycje o łącznej wartości ok. 2, 91 mln zł.  
 
• W tym samym okresie Uniwersytet w Białymstoku ukończył inwestycje o łącznej 

wartości ok. 12,42 mln zł.  
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Rozdział V - Podsumowanie i rekomendacje 
 

Sekcja V.1 – Dynamika uniwersytetu badawczego i dydaktycznego 
 
 
• Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym zbieg technologii i dostępu do informacji 

zrewolucjonizował każdą branżę, od hotelarskiej, przez handel detaliczny, po opiekę 
zdrowotną. Dzisiejszy świat stał się zorientowanym na konsumenta, inkluzyjnym 
technologicznie poszukiwaniem wartości. Sektor edukacji nie jest odporny na te trendy. 
W chwili obecnej światowa pandemia znacząco te tendencje uwydatniła. Co więcej, 
instytucje szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w Europie, obserwują mniejszą liczbę 
potencjalnych studentów poszukujących wyższego wykształcenia, podczas gdy uczenie 
się przez całe życie jest obecnie koniecznością globalną. 

 
• Studenci, szukający wyższego wykształcenia mają wiele możliwości wyboru. Przyszli 

studenci, zwłaszcza ci najlepsi i najzdolniejsi, mogą przeszukać Internet i zdecydować 
się na studia w dowolnym miejscu na świecie. Studenci i ich rodziny mają możliwość 
wyboru odpowiedniego miejsca, doświadczenia i ceny, pasujących do ich sytuacji, aby 
zrealizować swoje marzenia. Najlepsze marki w dziedzinie badań i edukacji nadal się 
rozwijają. Najlepsze instytucje na świecie przyciągają rekordowe liczby kandydatów i 
zwiększają finansowanie swoich badań. Z drugiej strony, uniwersytety o niższej pozycji 
w rankingach cierpią z powodu spadku liczby przyjęć na studia, zmniejszania 
finansowania, a w rezultacie mniejszych zgłoszeń studentów i ubytku kadr. W świetle 
tych tendencji ważne jest, aby uniwersytety, które nie szczycą się wybitnym 
wizerunkiem, reputacją i zasobami znacznych środków finansowych, szukały 
sposobów na wyróżnienie się tak aby pozyskać potencjalnych studentów. Uczelnie te 
muszą pracować ciężej i poszukiwać różnych możliwości, aby zbudować swoją pozycję 
w przyszłości; w tym również poprzez fuzje z innymi instytucjami.  

 
• Istnieją dowody na to, że fuzje pomiędzy uczelniami mogą przynieść wiele korzyści, 

jeśli będą zaprojektowane, zarządzane i zrealizowane we właściwy sposób. Jest wysoce 
prawdopodobne, że regionalne uczelnie łącząc swe siły, tworzą środek do wyróżnienia 
się i poszukiwania nowych sposobów poprawy wizerunku. Tak jest w przypadku 
Białegostoku, gdzie Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku aktywnie 
badają wyzwania i możliwości połączenia sił. W ramach tego projektu zbadano różne 
wymiary takiego połączenia, od analizy własności, poprzez możliwości programowe, aż 
po kwestie kadrowe i wydziałowe.  
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Sekcja V.2 – Wnioski i rekomendacje 
 
Sekcja V.2.1 
Rozważane struktury integracji 
 
• W niniejszej analizie wzięto pod uwagę trzy warianty (modele) integracji i połączenia 

oraz jeden zakładający brak zmian.  
 

o Scenariusz A – „Status Quo". 
Ten Scenariusz nie proponuje zmiany status quo żadnej z obu uczelni.  

 
o Scenariusz B – „Współpraca"  

Ten Scenariusz zakłada prowadzenie studiów wspólnych przez uczelnie (art. 60 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz 
prowadzenie przez uczelnie studiów we współpracy z innymi podmiotami (art. 
61 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).  

 
o Scenariusz C – „Federacja" 

Ten Scenariusz zakłada federację obu uczelni (art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 
o Scenariusz D – „Połączenie"  

Ten Scenariusz zakłada połączenie obu uczelni poprzez ich konsolidację (art. 35 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).  

 
 
Sekcja V.2.2 
Szczegółowe ustalenia dotyczące możliwości integracji lub połączenia 
 
• Subwencja z MNiSW zapewnia Uczelni około 70% środków niezbędnych do jej 

funkcjonowania. Pozostałe 30% musi pochodzić z innych źródeł, w tym z dotacji na 
projekty badawczo-rozwojowe i z wyników tych projektów, z opłat za studia i z innych 
źródeł. 

 
• Zmniejsza się liczba przyjęć na studia. Wynika to z obniżenia się liczby urodzeń w kraju 

w ciągu ostatnich 30 lat. Wobec tego, poprzez integrację, może pojawić się szansa na 
zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności (dla nowych pracowników i studentów) 
zintegrowanej instytucji, a także na poprawę rekrutacji i zwiększenie liczby przyjęć na 
istniejące wydziały i potencjalnie nowe wydziały lub instytuty wspólnej jednostki. 

 
• Zarówno Politechnika Białostocka, jak i nowy kampus Uniwersytetu w Białymstoku 

wydają się być w dobrym, operatywnym stanie. 
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• W obu instytucjach podjęto znaczne wysiłki w celu zapewnienia efektywności 
energetycznej i środowiskowej neutralności nieruchomości i budynków (np. energia 
generowana przez własne instalacje fotowoltaiczne) 

 
• Bliskie sąsiedztwo głównych kampusów Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki 

Białostockiej stwarza duże szanse na ułatwioną integrację infrastruktury i operacji 
uczelni. 

 
• W oparciu o powyższe punkty, plany odnowy i wymiany infrastruktury potrzebnej do 

harmonicznego działania połączonej uczelni nie wydają się stanowić bariery dla 
integracji obu instytucji. 

 
• Istnieje duże podobieństwo w organizacji administracji i obiegu dokumentów w obu 

instytucjach. Dlatego też wykorzystanie tych podobieństw w jakimkolwiek modelu 
integracji instytucji pozwoliłoby zachować ciągłość działania bez większych zakłóceń. 

 
• Między obiema instytucjami niektóre systemy informatyczne, które wspierają 

przepływ informacji i dokumentów, są takie same, podczas gdy inne są różne: 
 

o Rejestry studentów - takie same w obu instytucjach 
o Zasoby ludzkie - różne w każdej instytucji 
o ERP - inny w każdej instytucji (Politechnika przygotowuje się do nabycia nowego 

systemu i może szukać możliwości zamówienia tego samego systemu na 
podstawie przetargu publicznego) 

o Biblioteki - takie same w obu instytucjach 
o Dział Nauki - na Uniwersytecie działa system informatyczny, a na Politechnice nie 

ma takiego systemu 
 

Stan ten jednak nie stanowi żadnej istotnej bariery dla procesu integracji. 
 

• Obie instytucje są bliskie wdrożenia systemu ewidencji elektronicznej (zmiana z 
systemu opartego na dokumentach papierowych). Oszczędności kosztów mogłyby 
zostać zmaksymalizowane w dłuższej perspektywie, gdyby te wysiłki były od początku 
skoordynowane. 

 
• Działające Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej oraz program 

"Odkrywcy Diamentów" są silnym elementem zapewnienia korzyści dla okolicznej 
społeczności Białegostoku. Program “Odkrywcy Diamentów” jest nastawiony na 
wsparcie tworzenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
innowacyjnych projektów ukierunkowanych na STEM. W programie uczestniczą 
lokalne firmy udzielając wsparcia tym innowacyjnym projektom. Te dwa programy 
mogłyby zostać znacząco wzmocnione poprzez powiązanie obu instytucji. 

 
• Poprzez studiujących pracowników miejscowych firm istnieje wiele możliwości 

zaciśnięcia stosunków między Politechniką lub Uniwersytetem z tymi firmami, co 
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wzmacnia więź między uczelniami a lokalnym przemysłem. Te pojawiające się 
powiązania mogłyby się wzmocnić przy zwiększonym wysiłku połączonej instytucji. 

 
• Podczas gdy obie instytucje odniosły sukces w rekrutacji i zatrzymywaniu lokalnych 

pracowników naukowych i dydaktycznych, jest stosunkowo niewiele zatrudnień 
pracowników spoza lokalnego regionu (tj. z pozostałych obszarów Polski, z Unii 
Europejskiej lub ze świata).  

 
• Dzięki większej rozpoznawalności połączonej marki przyszła rekrutacja nowych, 

wysokiej klasy pracowników spoza lokalnego regionu geograficznego zostanie 
wzmocniona poprzez połączenie zasobów obu instytucji. 

 
• Tak jak dziś na każdej z obu uczelni, tym bardziej przy połączonej strategii, istnieje 

możliwość zwiększenia motywacji do rozwoju naukowego poprzez rozszerzenie 
zakresu patentowania, licencjonowania i komercjalizacji wyników badań.  

 
• Członkowie delegacji Wykonawcy zaobserwowali imponującą, entuzjastyczną postawę 

w odniesieniu do gotowości współpracy między uniwersytetami w zakresie wspólnej 
integracji. 

 
• Wykazano gotowość i zrozumienie potrzeby wszystkich jednostek, które spotkały się z 

delegacją Wykonawcy, starannego zaangażowania się w strategiczny proces integracji. 
 
• Na wspólnych spotkaniach z pracownikami każdej uczelni reprezentującymi podobne 

biura, wykazywano dobrą znajomość wzajemnych odpowiedników instytucji i 
serdeczną atmosferę współpracy. 

 
• Jak zostało to omówione podczas wizyty delegacji Wykonawcy, niektóre wydziały 

Politechniki Białostockiej (np. Budownictwa i Nauk o Środowisku) mogą dobrze 
współpracować z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. W ten 
sposób możliwe jest wykorzystanie efektu synergii pomiędzy tymi dwiema 
instytucjami. Kilka wydziałów każdej z instytucji cieszy się wysoką renomą (np. 
Wydział Fizyki UwB i Wydział Mechaniczny PB), a zatem w tych wspólnych dziedzinach 
mogą istnieć jeszcze bardziej znaczące synergie i współpraca. 

 
• Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu mógłby zostać wykorzystany przez obie 

instytucje w celu zaspokojenia bieżących potrzeb wynikających ze zmian w pedagogice 
szkolnictwa wyższego – temat, który będzie szczególnie ważnym przez najbliższe lata 
w świetle przeżywanego obecne doświadczenia narzuconego prze pandemię COVID-
19. 

 
• Podobne umiejscowienie w rankingach obu instytucji przynosi dwie korzyści: (i) nie 

ma znaczącego niedopasowania w postrzeganej renomie obu instytucji, co ułatwia 
integrację kulturową, oraz (ii) dzięki niewielkiemu nakładaniu się programów istnieje 
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potencjał synergii między programami. Ponadto fakt ten powinien przyczynić się do 
zmniejszenia potencjalnych napięć związanych z procesem integracji. 

 
• Istnieje ogromna szansa na uzyskanie przez nową wspólną instytucję statusu 

uniwersytetu badawczego, który jest jednocześnie wyjątkową instytucją dydaktyczną. 
Byłby to duży sukces tego przedsięwzięcia. 

 
• Nazwa nowej, wspólnej instytucji może uwzględniać nowy jej wizerunek zorientowany 

na badania. 
 
• Biorąc pod uwagę liczbę wydziałów obu instytucji, które znalazły się w pierwszej 

piętnastce w kraju, istnieje odpowiednia rozpiętość oferty o wysokim znaczeniu, 
umożliwiająca wspólnej instytucji ubieganie się o status uczelni badawczej w 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
• Istnieje duża szansa na stworzenie nowej, ukierunkowanej na badania i edukację oferty, 

skupiającej się na związku pomiędzy środowiskiem naturalnym a inżynierią, nauką i 
technologiami informatycznymi. 

 
• Istnieje duża szansa rozszerzenia i profesjonalizacji możliwości komercjalizacji badań 

połączonej instytucji.  
 
• Istnieje duża szansa na to, aby wspólna instytucja była bardziej atrakcyjna dla 

potencjalnych kandydatów na studia, którzy są coraz bardziej zainteresowani 
interdyscyplinarnymi programami studiów i ścieżkami kariery. Jest to szczególnie 
ważne dla młodego pokolenia, które w coraz większym stopniu jest świadome wartości 
oraz zorientowane na zrównoważony rozwój.  

 
• Należy przygotować się do ciągle zmieniającego się, dynamicznego rynku pracy. 

Powstanie, a raczej już powstała potrzeba uczenia się przez całe życie. Zdolność 
instytucji do nauczania sposobu myślenia będzie równie ważna jak jej zdolność do 
nauczania zestawów umiejętności przedmiotowych. Absolwenci będą musieli czuć się 
wspierani w swojej karierze zawodowej na długo po zakończeniu formalnego 
kształcenia akademickiego. Połączona instytucja kreuje szansę na posłużenie znacznie 
większej grupie absolwentów. 

 
• W dzisiejszym dynamicznym środowisku akademickim w Polsce, Politechnika 

Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku nie są konkurencyjne w stosunku do 
czołowych polskich uczelni. 

 
• Inne instytucje w Polsce (jak np. Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-

Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński) prowadzą aktywne działania marketingowe i 
pozycjonują się jako najwyższej klasy instytucje krajowe i konkurencyjne w 
środowisku Unii Europejskiej. 
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• Najlepsi studenci w regionie kierują się do innych czołowych uczelni w innych 
regionach Polski lub na świecie. 

 
• Aby skutecznie wspierać w dalszej perspektywie udaną integrację obu instytucji, 

konieczna będzie wyraźna misja, wizja i strategia komunikacji. Widoczny jest apetyt 
regionalnego przemysłu na wspieranie innowacyjnych i dynamicznych programów 
oferowanych przez lokalną szkołę wyższą (np. Program “Odkrywcy Diamentów”). 

 
• Wysiłek włożony w proces integracji oraz wartość dodana oferowana Rzeczypospolitej 

Polskiej przez wspólną instytucję w odniesieniu do wyników potencjalnych badań 
sprawiają, że działanie to istotne jest ważny z perspektywy finansowania ze środków 
strategicznych rządu. 

 
• Połączone instytucje mogą wspólnie dysponować zasięgiem i dogłębnością badań 

pozwalającą na znaczne poszerzenie i poprawę liczby i jakości patentów, projektów 
badawczych lub innej własności intelektualnej nadającej się do komercjalizacji 
przemysłowej. Takie wysiłki miałyby bezpośredni wpływ na gospodarkę regionalną i 
krajową. 

 
• Połączone instytucje mogą wspólnie angażować swój zasób intelektualny i środki 

finansowe dla istotnego zwiększenia i ulepszenia Przestrzeni Inkubatora. Takie wysiłki 
miałyby bezpośredni wpływ na gospodarkę regionalną i krajową. 

 
• Jednym z kryteriów, na podstawie którego uczelnia może ubiegać się o specjalny status 

w ramach polskich uczelni lub uczelni europejskich, jest ranking ich poszczególnych 
dyscyplin. Do ubiegania się o rangę uczelni badawczej wymagana jest minimalna liczba 
dyscyplin o kategorii naukowej powyżej B+. W przypadku połączenia, powstała 
instytucja spełniałaby te kryteria. Traktowane indywidualnie, żadna z instytucji nie 
spełnia tych kryteriów. 

 
• W zakresie form organizacyjnych procesu integracji, z każdym udanym połączeniem 

instytucji akademickich musi wiązać się szereg elementów krytycznych. 
 
o Integracje w ramach szkolnictwa wyższego to złożone, czasochłonne i trudne 

procesy, które wymagają konsensusu i szczegółowego planowania; 
o Dla pomyślnej fuzji niezbędne jest utworzenie komitetów reprezentujących 

możliwie największą liczbę zainteresowanych stron;  
o Potrzebne jest aktywne i konsekwentne kierownictwo procesu; 
o Należy ustalić wspólne cele i zadania; 
o Ważnym elementem jest dostęp do stosownych rozmiarem środków finansowych 

dedykowanych temu procesowi; 
o Zintegrowana struktura organizacyjna, dobrze rozwinięta sieć techniczna i 

właściwa równowaga pomiędzy różnymi jednostkami tworzą stabilny system, 
dzięki któremu połączenie może zakończyć się sukcesem 
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• Wdrożenie powyższych elementów krytycznych wymaga podziału procesu 
transformacji na dobrze zdefiniowane etapy:  
 
o rozpoznanie potrzeby (Etap 1);  
o zaplanowanie i sformułowanie rozwiązania (Etap 2);  
o zainicjowanie planu (Etap 3);  
o instytucjonalizacja (Etap 4). 

 
• Podsumowując rozmowy z administracją wyższego szczebla obu instytucji, przyszła 

instytucja lub uczelnia powinna dążyć do osiągnięcia następujących celów: 
 
o Połączona instytucja będzie w stanie wygenerować więcej środków na badania i 

nauczanie, 
o Połączona instytucja konsoliduje konieczne, lecz powielające się usługi (usługi dla 

studentów, IT, wsparcie infrastruktury fizycznej, administracja), 
o Wzmocnienie zaangażowania we współpracę z miejscowym środowiskiem 

społeczno-gospodarczym dla przyciągnięcia wysokiej klasy wykładowców, 
pracowników i studentów, 

o Zwiększenie możliwości pozyskiwania wykwalifikowanych kadr z całej Polski i z 
zagranicy, 

o Pozyskiwanie lepszych i bardziej kompetentnych studentów z całej Polski i z 
zagranicy, 

o Zapewnienie bogatego doświadczenia dla szerokiej grupy studentów, od 
nauczania praktycznego po bogate środowisko badawcze, 

o Pozyskanie odpowiednich środków na wsparcie wiodącej jakości badań i 
kierowanie nimi, 

o Poprawa kondycji finansowej w celu zapewnienia długoterminowej stabilności, 
o Stworzenie zwiększonego zaangażowania we współpracę z Uczelniami wśród 

absolwentów np. poprzez stworzenie wspólnego stowarzyszenia absolwentów 
UwB i PB, 

o Rozwijanie głębszych więzi i współpracy z przemysłem, 
o Rozważenie sposobów opracowania rozszerzonych programów edukacyjnych w 

celu przybliżenia uczelni potencjalnym, obecnym i byłym studentom. 
 

• Za rok następujący bezpośrednio po połączeniu średnie łączne koszty operacyjne dla 
każdej ze skonsolidowanych uczelni wzrosłyby średnio o ok. 10%. W kolejnych latach 
średnie łączne koszty operacyjne dla każdej ze skonsolidowanych uczelni wzrosłyby o 
ok. 5% w stosunku do stanu wyjściowego po korekcie o inflację. 

 
• Koszty funkcjonowania połączonej instytucji nie są niższe niż koszty funkcjonowania 

dwóch osobnych instytucji. Wynika to z przesunięcia środków z redukcji zwolnień w 
zakresie stanowisk pomocniczych (do 18% oszczędności na funkcjach pomocniczych) 
na zorientowane na nowe funkcje edukacyjne i badawcze. Konieczne są konsekwentne 
działania kierownicze, aby uniknąć odradzania się z czasem zbędnych funkcji wsparcia, 
potencjalnie pod różnymi etykietami i z nowymi uzasadnieniami potrzeb. 
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• Systemy wynagradzania pracowników w każdej z instytucji będą musiały zostać 
poddane pewnej formie wyrównania. W oparciu o doświadczenie administracji 
akademickiej na Uniwersytecie Stanforda, można rozważyć 3-stopniowy proces 
wyrównywania, który pozwoli na rozpoznanie niezbędnie szerokiego zakresu 
konkurencyjnych pakietów kompensacyjnych związanych z szeroką gamą dyscyplin na 
interdyscyplinarnej uczelni, która posiada wydziały nauk fizycznych, humanistycznych, 
społecznych i inżynieryjnych. 

 
o Krok 1: Analiza porównawcza wynagrodzeń według wydziałów i grup 

funkcyjnych 
o Krok 2: Ustalenie wynagrodzenia 
o Krok 3: Wyrównanie wynagrodzeń 

 
 
Sekcja V.2.3 
Ogólne konkluzje i rekomendacje dotyczące potencjalnej integracji lub połączenia 
 
• Zespół oceniający rozpatrywał cztery scenariusze dotyczące badanych uczelni 

Białegostoku: Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Scenariusze te 
są następujące: Scenariusz A – “Status Quo”, Scenariusz B – “Współpraca”, Scenariusz C 
– “Federacja” i Scenariusz D – “Połączenie”. Dla zespołu oceniającego stało się jasne, że 
dla zapewnienia długotrwałej, wymiernej stabilności działań obu instytucji jako uczelni 
wyższych, ani Scenariusz A - “Status Quo”, ani Scenariusz B - “Współpraca” nie są 
bezpiecznymi ścieżkami rozwoju. Wydaje się, że jedyną alternatywą dla Białegostoku i 
okolic jest silna, zintegrowana uczelnia wyższa o charakterze naukowym i 
dydaktycznym. Bezpośrednie przejście od dwóch oddzielnych instytucji do w pełni 
zintegrowanej, pojedynczej instytucji jest obciążone nadmiernym ryzykiem, co 
potwierdzają badania przeprowadzone w ramach tego kompleksowego projektu. Z 
tego względu, autorzy raportu zalecają dwuetapowe podejście do integracji: w 
pierwszym kroku federację na przestrzeni kilku lat, gdzie uczelnie jako podmioty 
połączone tworzą i rozwijają wspólną misję i wizję, co w efekcie przygotowuje bazę do 
całkowitej fuzji. 

 
• Powyższe wynika z faktu, że federacja uczelni pozwala obu instytucjom na niezależne 

działanie przy jednoczesnym dzieleniu się ogólnymi strukturami administracyjnymi i 
zarządczymi. Jest to przeciwieństwem fuzji, która połączyłaby obie instytucje w jeden 
podmiot. Zważywszy, że fuzje uczelni nie są ani prostym ani w pełni przewidywalnym 
procesem, korzyści płynące z federacji obejmują: 

 
1. Federacja pozwoliłaby obu uczelniom działać jako jeden podmiot i czerpać 

korzyści wynikające z prezentowanego wspólnego potencjału naukowo-
dydaktycznego bez ryzyka wzbudzenia niepokojów i za nimi idących oporów 
społeczności akademickiej przeciwko pełnej integracji oferty i struktury obu 
uczelni. 
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2. Federacja pozwoliłaby obu uczelniom na zbadanie różnych sposobów 
współpracy, przynoszących korzyści obu społecznościom poprzez umożliwienie 
im: 

 
• wspólnego finansowania projektów badawczych, 
• umożliwienia studentom odbywania zajęć w każdej z instytucji, 
• umożliwienia kadrze naukowej współdzielenia obiektów, 
• umożliwienia kadrze naukowej ubiegania się o wspólne finansowanie 

badań, 
• tworzenia nowych wspólnych programów i ofert dla studentów, 

wykładowców i absolwentów. 
 

3. Federacja pozwoliłaby obu uczelniom starać się o jednorazowe finansowanie w 
celu utworzenia takiej konfiguracji. 

 
4. Federacja umożliwiłaby każdej z instytucji opracowanie planu komunikacji z jej 

absolwentami, tworząc cenną pętlę informacji zwrotnej. 
 
5. Obydwie uczelnie byłyby w stanie tworzyć wspólnotę z miejscową społecznością 

w pełniejszy sposób jako federacja, niż działając jako dwie niezależne instytucje. 
 
6. Federacja uniknęłaby szoku nagłego łączenia się dwóch instytucji, które 

stopniowo uznając wartość łączenia się, z czasem rozwiązują opory 
zainteresowanych stron. 

 
7. Federacja może pozwolić jednostkom wsparcia na poszukiwanie nowych 

sposobów współpracy bez zmuszania grup i liderów do likwidacji redundancji 
zatrudnienia i usług. 

 
8. Federacja pozwoli liderom badać rozszerzone możliwości współpracy z 

korporacjami i nowe inicjatywy z absolwentami obu instytucji. 
 

• Ostatecznie, federacja daje obu Uczelniom możliwość rozwoju głębokiej, 
skoordynowanej współpracy, bez konieczności pełnej restrukturyzacji systemu 
administracji i struktur dydaktyczno-naukowych.  Na podstawie nabytego w tej fazie 
doświadczenia obie Uczelnie mogą przyjąć federację jako efektywnie działający i 
służący ich rozwojowi stan rzeczy, lub też w oparciu o systematycznie przygotowane 
kroki przejść do połączenia. 

 
 


