
U C H W A Ł A Nr 342 
 

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

z dnia 17 maja 2016 roku 

 
 
w sprawie: przyjęcia założeń reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii 

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

§ 1 
1. Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa przyjmuje 

następujące założenia reorganizacji: 
1) Reorganizacja przeprowadzona zostanie w oparciu o obszary i pola badawcze 

oraz cele badawczo-rozwojowe Wydziału.  
2) Etapy prac reorganizacyjnych: 

a) Etap I  – zdefiniowanie obszarów i pól badawczych   
- do 01.10.2016 r. 

b) Etap II – utworzenie zespołów naukowych i określenie wspólnych celów 
rozwojowych, w tym nawiązanie do obszarów badawczych wydziału 
          - do 31.12.2016 r. 
c) Etap III – przeprowadzenie zmian w dydaktyce    
          - do 01.05.2017 r. 
d) Etap IV – reorganizacja/utworzenie jednostek organizacyjnych 
          - do 01.09.2017 r. 

3) Minimalny skład osobowy jednostki organizacyjnej po reorganizacji: 
a) minimum 20 osób będących nauczycielami akademickimi w jednostce, 
b) minimum 3 zespoły naukowe w jednostce. 

4) Lider zespołu naukowego – profesor lub doktor habilitowany. W szczególnych 
przypadkach doktor.  

5) Środki finansowe na badania statutowe przydzielane będą bezpośrednio 
poszczególnym zespołom naukowym według kryterium jakościowego. 
10 % środków przydzielonych poszczególnym zespołom naukowych zostanie 
przekazane do rezerwy kierownika jednostki organizacyjnej. 

6) Godziny dydaktyczne przydzielane zostaną według klucza pensowego 
i merytorycznego. 15 % ogólnej liczby godzin dydaktycznych pozostaje 
w dyspozycji Dziekan. 

2. Zapisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się w przypadkach gdyby utworzenie jednostki 
organizacyjnej prowadziłoby do powstania stosunku bezpośredniej podległości 
służbowej, o którym mowa w art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 



szkolnictwie wyższym. W takiej sytuacji terminem utworzenia jednostki 
organizacyjnych jest 31 grudnia 2019 roku. 
 

§ 2 
1. Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady 

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

 

 

 

  


