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U C H W A Ł A  Nr 336 
 

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

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 
 

 
 
w sprawie:  wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy  o współpracy z firmą 

 GEOPROFIL Ryszard Firko 
 

 
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 współpracy z firmą GEOPROFIL Ryszard Firko.  

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 
zawarta dniu ……….. .2016 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 : 

GEOPROFIL Ryszard Firko (GEOPROFIL) 

NIP: 739-210-52-51 

ul. Parkowa 8, 80 – 180 Jankowo Gdańskie 

reprezentowanym przez : 

mgr. Inż. Ryszarda Firko – właściciela firmy 

 

 

§1. 

Strony umowy postanawiają nawiązać współpracę w następującym zakresie: 

1. Wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych; 

2. Wspólne działania w celu pozyskania środków finansowych umożliwiających efektywną 

i partnerską współpracę; 

3. Testowanie sprzętu na obiektach inżynierskich w różnych momentach realizacji 

inwestycji; 

4. Testowanie rozwiązań opracowanych na UWM w Olsztynie w praktyce, na konkretnych 

obiektach; 

5. Pozyskiwanie danych pomiarowych do przeprowadzania analiz, rozwiązywania 

problemów pojawiających się podczas prac geodezyjnych, wdrażanie patentów; 

6. Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć; 

7. Wymianę doświadczeń praktycznych i teoretycznych w zakresie geodezji; 

8. Zapewnienie miejsc studentom geodezji do odbywania praktyk studenckich w firmie 

GEOPROFIL; 

9. Konsultacji naukowych i specjalistycznych; 

10. Rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie strony. 

 

§2. 

1. Szczegółowe działania wynikające z powyższych zapisów realizowane będą w oparciu o 

odrębne umowy zawarte pomiędzy UWM a GEOPROFIL. 

2. Umowa nie rodzi skutków finansowych dla żadnej ze stron. 

 

§3. 

W celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy o współpracy, strony powołują 

koordynatorów odpowiedzialnych za jej przebieg: 

 ze strony UWM w Olsztynie – dr inż. Jacek Zabielski 

 ze strony GEOPROFIL – Maciej Firko 

 

§4. 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa może być uzupełniona, zmieniona lub rozwiązana w każdym czasie na mocy 

zgodnej woli obu stron. 

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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§5. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie GEOPROFIL 
 
 
 
 
 


