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U C H W A Ł A  Nr 180 
 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 24 marca 2015 roku 
 

 
 
w sprawie:   wyrażenia opinii dotyczącej  zawarcia umowy  z  firmą  TPI  Sp.  z o.o. w  celu 

nawiązania współpracy  
 

 
Na podstawie  §  23 ust.  3 pkt.  1  Statutu Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie, Rada 
Wydziału postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

1. Rada  Wydziału  pozytywnie  opiniuje  zawarcie  przez  Uniwersytet  Warmińsko‐Mazurski  w 
Olsztynie umowy o współpracy z firmą TPI Sp. z o. o. 

2. Treść Umowy stanowi załącznik do Uchwały. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Dziekan 

 
 

dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 
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UMOWA  WSPÓŁPRACY 
 
 
W dniu …...........….......... pomiędzy: 
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM w Olsztynie) 
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 
 reprezentowanym przez: 
 

prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego  – Prorektora ds. Nauki  
 
a firmą  
TPI Sp. z o.o. (TPI)  
ul. Bartycka 22 00-716 Warszawa,  
NIP 527-02-05-140 KRS 0000173850  
wyłącznym dystrybutorem na Polskę instrumentów pomiarowych firmy TOPCON oraz FARO 
reprezentowaną przez: 
 

Andrzeja Jaroszewicza -  Dyrektora Zarządzającego 
  
zawarta została umowa następującej treści: 
 
      § 1 
Umawiające się strony mając na uwadze wzajemne potrzeby w następującym zakresie: 

1. wzajemna promocja osiągnięć we wdrażaniu rozwiązań pomiarowych w zakresie inżynierii 
lądowej i środowiska; 

2. wspólnej organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowo-technicznych 
3. konsultacje naukowe i specjalistyczne; 
4. pomocy przy organizacji praktyk studenckich  

 
postanawiają nawiązać współpracę. Celem współpracy jest integracja obu środowisk, poprzez 
rozwiązywanie problemów w wyżej wymienionych dziedzinach. 
  
      § 2 
UWM w Olsztynie poprzez Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa będzie rozwijał 
współpracę polegającą na:  

1. informowaniu o wykorzystaniu rozwiązań pomiarowych oferowanych przez firmę  
TPI Sp. z o.o. w pracach badawczo-rozwojowych;  

2. konsultacjach specjalistycznych w zakresie zagadnień pomiarowych; 
3. udział w szkoleniu personelu technicznego i inżynierskiego; 
4. proponowaniu tematów prac dyplomowych z wykorzystaniem rozwiązań pomiarowych firmy 

TOPCON i FARO; 
      § 3 

TPI Sp. z o.o. będzie rozwijać współpracę polegającą na : 
1. bieżącym informowaniu o wynikach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie; 
2. objęciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego programem “TOPCON dla Edukacji i Nauki”, 

który :  
a) daje dostęp do najnowszych technologii pomiarowych Topcon, wiodącego dostawcy 

tego typu rozwiązań na świecie, 
b) pomaga kształcić specjalistów na najnowszym sprzęcie i oprogramowaniu, 
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zapewniając wysoki poziom kształcenia i najświeższą wiedzę o aktualnych 
możliwościach technicznych,  

c) zapewnia specjalną ofertę cenową , wyłącznie dla uczelni wyższych, 
d) oferuje wyłącznie sprzęt o najwyższych parametrach użytkowych i oprogramowanie z 

aktualnego katalogu, 
e) zapewnia wsparcie techniczne i szkoleniowe specjalistów TPI, którzy prowadzą 

ćwiczenia, warsztaty lub wykłady dla studentów 
3. pomocy przy realizacji praktyk i staży studenckich; 
4. udostępnianiu materiałów informacyjnych firmy do wykorzystania w pracach naukowych i 

publikacjach; 
5. umożliwienie bezpłatnego korzystania z danych sieci stacji TPINETpro do celów naukowych i 

badawczych 
 
       § 4 

1. Strony ustalają, że realizacja współpracy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym i 
aktualizowanym zakresem współpracy. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadań obejmujących jakiekolwiek prawa do własności 
intelektualnej, strony uzgodnią wszelkie wynikające z tego faktu kwestie. 

 
       § 5 
W przypadku przystąpienia którejkolwiek ze stron do działań wspólnych, każda ze stron może 
powoływać się na niniejszą umowę. 
 
       § 6 

1. Pełnomocnikami do spraw współpracy będą ze strony UWM w Olsztynie: dr hab. inż. Paweł 
Wielgosz, prof. UWM, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, a ze strony firmy TPI 
Sp. z o.o.: Maja Łukasiewicz  Regionalny Kierownik Sprzedaży Biura Gdańsk; 

2. Realizacja zadań odbywać się będzie na podstawie bieżących uzgodnień w trybie roboczym 
ustalonym przez pełnomocników. 

3. Niniejsza umowa nie rodzi skutków finansowych dla żadnej ze stron.  
 

       § 7 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jako program wieloletniej współpracy i będzie 

obowiązywać na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 
 
       § 8 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
Za Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa   Za firmę TPI Sp. z o.o. 
       Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 

 


