
U C H W A Ł A  Nr 292 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  

 z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 

 

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

Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie 

 

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 o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska  

w Olsztynie 

 

2. Treść umowy stanowi załącznik do Uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady  

    

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 292 

Rady Wydziału Geodezji 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

UWM w Olsztynie 

z dnia 17 kwietnia 2018 

Umowa o współpracy  

 

zawarta w dniu ….......................  2018 r. w Olsztynie pomiędzy 

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE 

i 

WOJEWÓDZKIM INSPEKTORATEM OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE   

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, posiadający NIP: 739-30-33-097;  

 REGON: 510884205, reprezentowany przez:  

− prof. dr.  hab. Jerzego Jaroszewskiego : Prorektora ds. Nauki  

oraz  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie  

z siedzibą w Olsztynie, ul. ks W. Osińskiego 12/13 

posiadającą REGON:   000162381;     NIP: 739-11-46-816 

reprezentowaną przez: 

dr inż. Joanna Kazanowska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki  

    Inspektor Ochrony Środowiska 

 

zwani dalej „Stronami”, mając na celu podjęcie współpracy naukowo-badawczej  postanowili 

podpisać niniejszą umowę.  

Ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w realizacji umowy o współpracy 

uczestniczyć będzie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  

i Budownictwa. 

 

         Strony uzgadniają co następuje: 

 

§ 1 

Współpraca pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie 

a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  ma na celu stałą wymianę doświadczeń 

oraz wzajemne świadczenie usług w zakresie określonym poniżej. 

  

§ 2 

 Umowa obejmuje współpracę w zakresie: 

1) wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 

2) organizowania i udziału w konferencjach naukowo-technicznych,  

3) organizowania i udziału w wydarzeniach, związanych z procesem dydaktycznym, 

4) organizowania prac dyplomowych. 

 

§ 3 



1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Olsztynie  zobowiązują się do wzajemnego wspierania się w miarę swoich możliwości 

faktycznych i prawnych oraz uwzględniania interesów drugiej strony w swoich działaniach. 

2. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad współpracy, obowiązków stron umowy oraz innych 

postanowień, które strony uznają za istotne, zostaną uregulowane odrębnymi umowami.  

 

§ 4 

Powołuje się odpowiedzialnych za koordynację działań wynikających z niniejszej umowy oraz 

prowadzenia innych uzgodnień w osobach: 

 

Ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 

1. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa 

 

Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie: 

1.    dr inż. Joanna Kazanowska -  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki  Inspektor Ochrony 

Środowiska 

§ 5 

Umowę  zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze Stron 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony dołożą wszelkich starań aby 

wypowiedzenie umowy nie wpłynęło negatywnie na wspólnie realizowane projekty i kończącą się 

współpracę. 

§ 6 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

Spory wynikłe z tytułu wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

UWM w Olsztynie. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

§ 9 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Olsztynie 

 

 

………………………………….. 

 



……………………………………… …………………………………. 

 


