
U C H W A Ł A Nr 194 

 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 2 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012-2016 

 

Na podstawie § 13 ust. 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

ustala się co następuje: 

§ 1 

1. W Rozdziale II - Posiedzenia Rady Wydziału - Regulaminu Pracy Rady Wydziału 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie: 

1) w ust. 3 ostatnie zdanie przyjmuje brzmienie: 

„Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad doręczane jest członkom Rady 

Wydziału drogą elektroniczną oraz ogłaszane na stronie internetowej 

Wydziału.”, 

2) ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

„4. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Wydziału są zwoływane przez Dziekana lub 

jego zastępcę albo na wniosek co najmniej 1/4 składu osobowego Rady 

Wydziału w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zawiadomienie 

członków Rady Wydziału o posiedzeniu nadzwyczajnym powinno nastąpić nie 

później niż na 3 dni robocze przed datą posiedzenia.”, 

3) ust. 8 przyjmuje brzmienie: 

„8. Obradom Rady Wydziału przewodniczy Dziekan. W szczególnych 

przypadkach, gdy zwołanie posiedzenia Rady Wydziału przez Dziekana jest 

niemożliwe, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu, w kolejności: 

a) Prodziekan – pierwszy zastępca Dziekana, 

b) Prodziekan – inny zastępca Dziekana.”, 

4) Po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Wydziału  

w  trybie, o którym mowa w ust. 8, posiedzenie zwołuje rektor i wyznacza 

przewodniczącego posiedzenia spośród członków Rady Wydziału.”. 

 

2. W Rozdziale III - Podejmowanie uchwał w trakcie zwyczajnych i nadzwyczajnych 

posiedzeń Rady Wydziału - Regulaminu Pracy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 

1) ust. 2 przyjmuje brzmienie: 



„2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że dotyczy spraw osobowych lub 

przepis szczególny stanowi inaczej. Członek Rady Wydziału może złożyć 

wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania tajnego. Wniosek podlega 

głosowaniu w trybie jawnym.”, 

2) ust. 5 przyjmuje brzmienie: 

„5. Uchwały Rady Wydziału wymagają formy pisemnej, zaewidencjonowania  

w rejestrze uchwał i zamieszczenia na stronie internetowej Wydziału. Uchwały 

Rady Wydziału podpisuje przewodniczący posiedzenia.”. 

 

3. W Rozdziale IV - Podejmowanie uchwał Rady Wydziału w przewodach 

doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym i w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora - Regulaminu Pracy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  

i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 

1) ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

„4. Uchwały Rady Wydziału w przewodach doktorskich, postępowaniach 

habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora wymagają 

formy pisemnej, zaewidencjonowania w rejestrze uchwał i zamieszczenia na 

stronie internetowej Wydziału. Uchwały Rady Wydziału podpisuje 

przewodniczący posiedzenia.”. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 Przewodniczący Rady 

Dziekan 
  
 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 

 

 


