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DECYZJA Nr 18/2013 
Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 20 grudnia 2013 roku 
 
 

w sprawie   zasad  finansowania  publikacji  wybranych  monografii  naukowych,  przewodów 
doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora 
realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

 
Działając  na  podstawie  §  26  ust.  2  pkt.  4  i  6,  ust.  7  oraz  ust.  9  pkt.  2  Statutu  Uniwersytetu 
Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie  oraz  §  1  ust.  4  uchwały  Nr  65  Rady Wydziału  Geodezji  i 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 
roku  w  sprawie  opiniowania,  w  zakresie  dotyczącym  finansowania,  publikacji  wybranych 
monografii  naukowych,  wszczynania  przewodów  doktorskich,  postępowań  habilitacyjnych  i 
postępowań  o  nadanie  tytułu  profesora  przez  pracowników  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki 
Przestrzennej zarządza się, co następuje:  

 
§ 1  

1. Dziekan Wydziału Geodezji  i Gospodarki  Przestrzennej  (dalej Dziekan)  sprawuje  nadzór  nad 
gospodarowaniem  środkami  finansowymi  Wydziału  oraz  realizuje  działania  związane 
z prawidłowym  funkcjonowaniem  Wydziału,  w  tym  dysponuje  środkami  finansowymi 
w związku  z  finansowaniem  przewodu  doktorskiego,  postępowania  habilitacyjnego 
lubo nadanie tytułu profesora pracownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (dalej 
Wnioskodawca). 

2. Przed  złożeniem  stosownego  wniosku  dotyczącego  wydania  monografii  naukowej  (praca 
habilitacyjna,  książka  profesorska), wniosku  o wszczęcie  przewodu  doktorskiego, wniosku  o 
wszczęcie  postępowania  habilitacyjnego  lub  wniosku  o  wszczęcie  postępowania  o  nadanie 
tytułu  profesora,  Wnioskodawca  składa  w  Biurze  Dziekana  wniosek  dotyczący  wydania 
wiążącej  opinii  związanej  z  dofinansowaniem  albo  sfinansowaniem  wydania  monografii 
naukowej (praca habilitacyjna, książka profesorska) lub dofinansowaniem albo sfinansowaniem 
przewodu albo postępowania, według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. 

3. W przypadku, gdy Dziekan odmówi wydania pozytywnej opinii dotyczącej dofinansowania albo 
sfinansowania  działań,  o  których  mowa  w  ust.  2,  Wnioskodawca  składa  oświadczenie 
dotyczące  źródeł  finansowania  publikacji  monografii  naukowej  lub  przewodu  albo 
postępowania, według wzoru zawartego w załączniku nr 2. 

4. W  przypadku,  gdy  Wnioskodawca  nie  złoży  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  2  lub 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Dziekan odmawia dofinansowania albo sfinansowania 
publikacji  monografii  naukowej  lub  przewodu  albo  postępowania.  W  takim  przypadkach 
Wnioskodawca  zobowiązany  jest  pokryć  koszty  publikacji  lub  koszty  przewodu  albo 
postępowania ze środków własnych. 
 

§ 2  
1. Dziekan opiniował będzie pozytywnie wnioski dotyczące dofinansowania  albo  sfinansowania 

przewodów  doktorskich,  jeżeli  przed  wszczęciem  przewodu  doktorskiego  Wnioskodawca 
posiada  wystarczający  dorobek  naukowo‐badawczy,  popularyzatorski  oraz  osiągnięcia 
związane ze współpracą krajową i międzynarodową. 

2. Dziekan opiniował będzie pozytywnie wnioski dotyczące dofinansowania  albo  sfinansowania 
wydania  prac  habilitacyjnych  (monografii  naukowych),  jeżeli  przed  złożeniem  pracy  do 
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wydawnictwa  Wnioskodawca  posiada  wystarczający  dorobek  naukowo‐badawczy, 
popularyzatorski oraz osiągnięcia związane ze współpracą krajową i międzynarodową. 

3. Dziekan opiniował będzie pozytywnie wnioski dotyczące dofinansowania  albo  sfinansowania 
przewodów  habilitacyjnych,  jeżeli  przed  złożeniem  wniosku  o  wszczęcie  postępowania 
habilitacyjnego  Wnioskodawca  posiada  wystarczający  dorobek  naukowo‐badawczy, 
popularyzatorski oraz osiągnięcia związane ze współpracą krajową i międzynarodową. 

4. Dziekan opiniował będzie pozytywnie wnioski dotyczące dofinansowania  albo  sfinansowania 
wydania  monografii  naukowych  (książek  profesorskich),  jeżeli  przed  złożeniem  pracy  do 
wydawnictwa  Wnioskodawca  posiada  wystarczający  dorobek  naukowo‐badawczy, 
dydaktyczny, popularyzatorski, osiągnięcia związane ze współpracą krajową i międzynarodową 
oraz dorobek związany z kształceniem kadr. 

5. Dziekan opiniował będzie pozytywnie wnioski dotyczące dofinansowania  albo  sfinansowania 
postępowania  o  nadanie  tytułu  profesora,  jeżeli  przed  wszczęciem  postępowania 
Wnioskodawca  posiada  wystarczający  dorobek  naukowo‐badawczy,  dydaktyczny, 
popularyzatorski, osiągnięcia związane z współpracą krajową  i międzynarodową oraz dorobek 
związany z kształceniem kadr. 

 
§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
  Dziekan 

 

……………………………………………… 

  dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
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Załącznik nr 1 do decyzji nr 18/2013 
z 20 grudnia 2013 roku 

……………………………………………………………  …………………………………………………… 
(tytuł/stopień, imię i nazwisko Wnioskodawcy)  miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
(Jednostka organizacyjna Wydziału) 

 
Dziekan Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej 
w/m 

 
WNIOSEK O ZGODĘ NA DOFINANSOWANIE ALBO SFINANSOWANIE 

PUBLIKACJI MONOGRAFII NAUKOWEJ, PRZEWODU LUB POSTĘPOWANIA 
 

Wnioskuję o dofinansowanie albo sfinansowanie*: 
1. Monografii naukowej: praca habilitacyjna / książka profesorska*. Rok wydania ………………………. 
2. Przewodu  doktorskiego  /  postępowania  habilitacyjnego  /  postępowania  o  nadanie  tytułu 

profesora*. Przewód lub postępowanie będzie realizowane na:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
(podać nazwę wydziału lub instytutu) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać nazwę uczelni) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać dziedzinę i dyscyplinę nauki) 

Oświadczam, iż w przypadku: złożenia nieprawidłowych oświadczeń, poświadczenia nieprawdy lub innego naruszenia 
prawa w procesie wydawniczym lub w toku przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego albo postępowania 
o  nadanie  tytułu  profesora,  skutkujące  nieopublikowaniem monografii  naukowej  lub  zamknięciem  przewodu  lub 
postępowania  zwrócę  poniesione  koszty  procesu  wydawniczego  lub  postępowania  związanego  z  zamkniętym 
przewodem lub postępowaniem. 

Do  wniosku  dołączam  dorobek*:  naukowo‐badawczy,  dydaktyczny,  popularyzatorski,  osiągnięcia  związane  ze 
współpracą krajową i międzynarodową oraz związane z kształceniem kadr. 

 

………………………………  …………………………………………………… 

(data wpływu wniosku)  (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Decyzja Dziekana: 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  
na dofinansowanie/sfinansowanie* 

 
 

………………………………………………………... 
(pieczęć i podpis Dziekana)

* ‐ niepotrzebne skreślić   

   



 

 4

Załącznik nr 2 do decyzji nr 18/2013 
z 20 grudnia 2013 roku 

 
 

……………………………………………………………  …………………………………………………… 
(tytuł/stopień, imię i nazwisko Wnioskodawcy) miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
(Jednostka organizacyjna Wydziału) 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Koszty: 

1) wydania monografii naukowej będącej pracą habilitacyjną / książką profesorską*, 

2) realizacji  przewodu  doktorskiego  /  postępowania  habilitacyjnego  /  postępowania  o  nadanie 

tytułu profesora*, 

zostaną pokryte przez:   Wnioskodawcę/dysponenta środków*, 

na podstawie stosownej umowy zawartej z Uniwersytetem Warmińsko‐Mazurskim w Olsztynie. 

 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów  

wymienionych w punkcie ……. 

 

…………………………………………………… 

(pieczęć i podpis/czytelny podpis dysponenta środków) 
 

……………………………… 

(data wpływu oświadczenia)

 
 
 
 
 
* ‐ niepotrzebne skreślić 
 


