
U C H W A Ł A  Nr 51 
 

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

z dnia 13 grudnia 2016 roku 
 
 
 
w sprawie:  zaopiniowania POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY UCZELNI 
 
 
Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie ustala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Rada Wydziału pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia pomiędzy Politechniką 
Warszawską a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

2. Treść Porozumienia  stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

 

 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51 
Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: 

 wyrażenia zaopiniowania POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY UCZELNI 

 

POROZUMIENIE 
O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY UCZELNI 

zawarte w dniu ………………. 2016 r. 
 
 
zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:  

1. Politechniką Warszawską, reprezentowaną przez ….. – Prorektora Politechniki 
Warszawskiej, na podstawie pełnomocnictwa nr BR-P-562/2016 udzielonego w dniu 25 
października 2016 r. przez Rektora Politechniki Warszawskiej 

a 

2. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezentowanym przez prof. dr. 
hab. Jerzego Jaroszewskiego – Prorektora ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie na podstawie pełnomocnictwa nr …………… udzielonego w dniu 
……………………. 2016 r. przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Preambuła 
Celem niniejszego Porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji procesu dydaktycznego 
i działalności naukowo-badawczej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie geodezji 
i kartografii. 

§1 

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zwane łącznie 
dalej Stronami wyrażają wolę współpracy w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, 
działalności naukowo-badawczej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie geodezji 
i kartografii przez: 

1. wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania laboratoriów dydaktycznych 
i naukowo-badawczych oraz wykorzystania aparatury naukowej i dydaktycznej, 

2. tworzenie wspólnych zespołów dla rozwiązywania zadań naukowych-badawczych 
i dydaktycznych interesujących obydwie Strony na zasadach wynikających 
z przepisów prawa, 

3. wzajemną wymianę doświadczeń i bieżących informacji w zakresie osiągnięć 
naukowo-badawczych i dydaktyki, 

4. wykonanie na rzecz drugiej Strony zadań zleconych, 

5. współpracę w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich 
w szczególności poprzez: 

a. wspólne organizowanie seminariów i konferencji, 
b. organizowanie krótkoterminowych staży naukowych i spotkań roboczych 

pracowników naukowych w miarę istniejących potrzeb, 



c. współorganizowanie kursów specjalistycznych z obszarów wiedzy 
interesujących obie Strony. 
 

§2 

1. Na podstawie niniejszej umowy i w celu jej realizacji obydwie Strony będą zawierały 
szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Strony wyznaczają jako Przedstawicieli do merytorycznej współpracy: 
a. ze strony Politechniki Warszawskiej - Wydział Geodezji i Kartografii: 

……………..e-mail: …….. 
b. ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa: ……………..e-mail: …….. 

3. Przedstawiciele obydwu Stron mają prawo wnioskowania dalszych form współpracy 
i oceny dotychczasowych jej wyników. 

§3 

1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie możne być rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem stron lub 
przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron. Termin wypowiedzenia wynosi 
jeden miesiąc. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody umawiających się Stron 
wyrażonej na piśmie. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§4 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

§5 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

W imieniu 

Politechniki Warszawskiej 
 
 
 
 
 

W imieniu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie  
 
 
 
 
 

 


