
 

U C H W A Ł A  Nr 104 

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

 z dnia 14 marca 2017 roku 
 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów o 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 umów o współpracy z: 

-  Gminą Purda, 

-  Gminą Stawiguda,  

-  firmą igus Sp. z o.o. 

2. Treści umów stanowią załączniki do Uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady  
I Zastępca Dziekana 

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 104  

Rady Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

UWM w Olsztynie 

z dnia 14 marca 2017 

UMOWA O WSPÓŁPRACY  

 

Zawarta w dniu ….. marca 2017 roku w Olsztynie, pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM w Olsztynie)  
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 
NIP 739-30-33-097; REGON 510884205 
reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego – prorektora ds. nauki 
a 
Gminą PURDA  
10-030 Purda 19 
NIP  739-375-67-20; REGON 510743189 
Reprezentowaną przez:  

       Piotra Płoskiego -  Wójta Gminy Purda  
 

§ 1 
Strony umowy postanawiają nawiązać współpracę w następującym zakresie: 
1. Organizacji i udziału w wydarzeniach związanych z procesem dydaktycznym i naukowym; 
2. Wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki przestrzennej gminy; 
3. Przyjmowania studentów UWM na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane  

z wykonaniem prac dyplomowych oraz działalnością kół naukowych; 
4. 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 Gminą Purda.  
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. Krystyna Kurowska 

 ze strony Gminy Purda – mgr inż. Martyna Gołaszewska 
 

§ 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. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowanie jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 

§ 5 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
             Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski            Wójt Gminy Purda  
                        w Olsztynie      

                          



 

 Załącznik nr 2 do uchwały nr 104  

Rady Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

UWM w Olsztynie 

z dnia 14 marca 2017 

 
UMOWA O WSPÓŁPRACY  

Zawarta w dniu ….. marca 2017 roku w Olsztynie, pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM w Olsztynie)  
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 
NIP 739-30-33-097; REGON 510884205 
reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego – prorektora ds. nauki 
a 
Gminą Stawiguda 
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 
NIP  739-384-15-84; REGON 510743195 
Reprezentowaną przez:  

       Irena Derdoń -  Wójta Gminy Stawiguda 
 

§ 1 
Strony umowy postanawiają nawiązać współpracę w następującym zakresie: 
1. Organizacji i udziału w wydarzeniach związanych z procesem dydaktycznym i naukowym; 
2. Wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki przestrzennej gminy; 
3. Przyjmowania studentów UWM na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane  

z wykonaniem prac dyplomowych oraz działalnością kół naukowych; 
4. 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 Gminą Stawiguda.  
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 Gminy Stawiguda – Agnieszka Tkacz 
 

§ 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. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowanie jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 

§ 5 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
             Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski                                        Wójt Gminy Stawiguda 
                  w Olsztynie      

 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 104  

Rady Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

UWM w Olsztynie 

z dnia 14 marca 2017 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY  

Zawarta w dniu …… marca 2017 roku w Olsztynie, pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM w Olsztynie)  
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 
NIP 739-30-33-097; REGON 510884205 
reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego – prorektora ds. nauki 
a 
firmą igus Sp. z o.o.  
ul. Działkowa 121 C, 02-234 Warszawa  
NIP 113-21-95-805; REGON 16202613 
Reprezentowaną przez:  

        Marka Wzorek -  Członek Zarządu 
 

§ 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. Wzajemne prezentowanie  i propagowanie osiągnięć; 
6. Konsultacji naukowych i specjalistycznych; 
7. Współpraca przy wdrażaniu nowych rozwiązań w budownictwie i geodezji; 
8. 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 igus Sp. z o.o.  
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 hab. inż. Jacek Rapiński (WGIPB) 
– dr inż. Michał Śmieja (WNT) 

 ze strony igus Sp. z o.o. – Marek Wzorek 
 

§ 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. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

 
 
§ 5 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
             Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski                                                   Członek Zarządu 
         w Olsztynie               igus Sp. z o.o.               


