
zawarte w dniu lA,

pomiqdzy:

Porozu m ien ie partnerskie

o wsp6lpracy

....2013 r. w Warszawie

Gl6wnym Urzgdem Statystycznym (GUS) z siedzibq przy Al. Niepodlegfo6ci 208, 00-925

Warszawa, NIP 526-10-40-828, REGON 000331501 (GUS) reprezentowanym pzez

prof. dr hab. Janusza Witkowskiego - Prezesa Glownego Urzqdu Statystycznego

a

Wojskowq Akademi4 Technicznq im. Jaroslawa Dqbrowskiego z siedzibq przy ul. gen.

Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, NIP 527-020-63-00, REGON 012122900 WAT)

reprezentowanqpzez

gen. bryg. prof. dr hab. inz. Zygmunta Mierczyka - Rektora

Preambula

Celem niniejszego Porozumienia jest wieloletnia i wielokierunkowa wsp6lpraca miqdzy

Glownym Urzgdem Statystycznym (dalej ,,GUS") oraz Wojskowq Akademiq Technicznq

(dalej ,,WAT") w sprawach realizacji bada6, wspolnych program6w naukowych i wymiany

eksped6w, na podstawie pkt. 13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylajqce

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie

przekazywania do Unqdu Statystycznego Wsp6lnot Europejskich danych statystycznych

objqtych zasadq poufnoSci, rozponqdzenie Rady (WE) - nr 322/97 w sprawie statystyk

Wspolnoty oraz decyzjq Rady 89/382JEWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu

ds. Programow Statystycznych Wsp6lnot Europejskich (Dz. U.UEL nr 87 poz. 164)oraz art.

25 ust. 1 pkt 1 5 i 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. 22012r.

poz. 591 ,  zp62n. zm.).



Strony Porozumienia, realizujqc jego postanowienia, kierowac sig bqdq nastqpujqcymi

zasadami:

1) dobrem nauki, w tym statystyki iinformatyki wynikajqcymi z przepis6w krajowych

i unijnych,

2) troska o rozw6j o6wiaty oraz o jako56 prac badawczych w dziedzinie statystyki

publicznej i informatyki,

3) godzeniem dzialan narzecz rozwoju szkolnictwa wy2szego, statystyki i informatyki,

4) zasadq praworzqdno6ci.

s{
Wspolpraca i wsp6ldzialanie Stron Porozumienia dotyczy6 bqdzie w szczegolnoSci:

1) organizowania wspolnych program6w badawczych oraz wspolnych zespolow

naukowo-badawczych, realizujqcych badania prowadzone przez GUS oraz WAT,

2) realizowania przedsigwzigd sprzyjajqcych udzialowi praktykow w pracach naukowych

otaz naukowc6w w badaniach empirycznych statystyki publicznej, zwlaszcza

wspieranych metodami i Srodkami informatyki,

3) pzekazywania sobie nieodplatnie, wedlug uzgodnionej wsp6lnie listy, publikacji

analitycznych i opracowan statystycznych,

4) organizowania wspolnych konferencji i seminari6w naukowych o charakterze

og6lnopolskim i miqdzynarodowym, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem problematyki

transformacji technologicznej, ekonomicznej i spoleczne) zachodzqcej w kraju,

5) podejmowania dzialafi na zecz publikowania w periodykach naukowych opracowah

i analiz przygotowanych przez specjalistow z obu instytucji oraz zapewnienia

pzedsiqwziqciom wlaSciwej prom ocji i popularyzacji,

6) biezqcej wymiany oraz upowszechniania informacji o konferencjach, seminariach

i imprezach naukowych organizowanych na wNasnym terenie,

7) kontynuowanie szerokiego programu promocji i popularyzacji statystyki otaz

zastosowafl informatyki w statystyce w Srodkach masowego przekazu oraz

w szkolach i placowkach kulturalno-o6wiatowych,

S) wsp6lnego przedstawiania stanowisk na forum miqdzynarodowych konferencji

i innych imprez naukowych.
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1. WAT umo2liwi pracownikom GUS pisanie w trybie indywidualnym rozpraw

doktorskich na zasadach obowiqzuj4cych w WAT.



2. WAT wlqczy siq w proces szkoleh pracownikow GUS majqcych na celu podniesienie

ich kwalifikacji na podstawie odrqbnej umowy.

3. WAT prowadzqc zaoczne studia licencjackie i magisterskie bgdzie uwzglqdniata

potrzeby GUS w podwy2szaniu kwalifikacji pracownikow statystyki publicznej

w zakresie ekonomii, metod ilo6ciowych oraz informatyki.

4. GUS bqdzie organizowal dla pracownik6w, studentow i doktorant6w WAT staze

naukowe i praktyki studenckie. W realizacjq praktyk i stazy zostan4 wl4czeni, obok

opiekunow naukowych z ramienia WAT, pracownicy GUS.

5. WAT i GUS nawiq2q Scislq wsp6lpracq okre6lonq w odrqbnych umowach w zakresie

zastosowah technik komputerowych w dziedzinach: statystyki, demografii, ekonomii,

technologii baz danych, bezpieczefistwa, sztucznej inteligencji oraz projektowania

system 6w i nform atycznych.

6. WAT wlqczy siq, popzez udzial swego przedstawiciela w komisji konkursowej,

w organizowany pzez GUS ogolnopolski konkurs na wyr62niajqce siq prace

magisterskie i doktorskie ze statystyki, ekonometrii, demografii i zastosowafi

informatyki w statystyce.

7. WAT i GUS d72ye, bqd4 do rozwijania zainteresowai student6w ostatnich lat

i absolwent6w pracq w sluzbach statystycznych.

8. GUS i WAT wspolpracowaly bqdq przy wydawaniu i popularyzacji podrqcznikow

w zakresie teorii i zastosowaf statystyki, zastosowah informatyki w statystyce oraz

promocji wydawnictw o tym charakterze w jednostkach organizacyjnych obu

instytucji.

9. GUS przekazywal bqdzie WAT dla cel6w naukowych oraz dydaktycznych druki

iwzory dokument6w do prowadzonych przez siebie badai.

10. Centra i oSrodki obliczeniowe GUS i WAT mogA podja6 na podstawie odrgbnych

um6w bezpo6redniq wspolpracq w zakresie wymiany doSwiadczefi, program6w oraz

konsultacji.

11. GUS udostqpnial bqdzie nieodplatnie WAT dla cel6w dydaktyczno-naukowych

wybrane zbiory danych, niepodlegajqce tajemnicy statystycznej.

12. GUS bgdzie w miarq mo2liwo6ci organizacyjnych, sporzqdzal odplatnie operaty

losowania oraz przeprowadzat odplatnie badania ankietowe (przez swojq siec

ankieter6w statystycznych) w ramach projekt6w badawczych realizowanych przez

pracownik6w naukowych WAT na podstawie odrqbnych umow.
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1, Osoby i komorki organizacyjne odpowiedzialne za szczeg6lowe uzgodnienia

programowe oraz za ich realizacjq ustalajq Rektor WAT i Prezes GUS.

\ \ \



2. Realizacjg Porozumienia koordynuj4

ze strony GUS - I& Lt
ze strony WAT - dr hab. inZ. Boleslaw Szafra

Program wspolpracy WAT i GUS obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne WAT

podlegte Rektorowi WAT oraz jednostki organizacyjne statystyki publicznej podlegle

Prezesowi GUS.

Obslugq technicznq, organizacyjnq, administracyjnq i finansowq pelniq GUS oraz

WAT odpowiednio, natomiast w szczeg6Nowych sprawach programowych pzyjmuje

siq zasadg uzgodnienia ka2dorazowo koszt6w realizacji zadania oraz trybu i 2r6del

jego finansowania.
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Corocznie w ka2dorazowo ustalonych terminach GUS i WAT dokonywa6 bqdq w formie

ustalonej pzez obie strony oceny realizaqi postanowiefi Porozumienia i przekazywac jq.

Prezesowi GUS oraz RektorowiWAT.
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1. W przypadku nieprzestrzegania postanowiei Porozumienia, Strony podejmE pr6bq

rozwiqzania zaistnialej sytuacji na drodze mediacyjnej, zainicjowanej pzez

zainteresowanq Strong.

2. W tym przypadku Strony powotujq zespol mediacyjny, w sklad ktorego wejd4

przedstawiciele kaZdej ze Stron.

s6

Rozwiqzanie Porozumienia przez kaidq ze Stron moze nastqpic na piSmie

za jednomiesiqcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca.
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1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre6lony i obowiqzuje z dniem podpisania.

2. Porozumienie nie daje upowa2nienia Stronom, do zaciqgania zobowiqza{, w tym

w szczeg6lno6ci finansowych w imieniu drugiej Strony porozumienia.

3. W pzypadku rozwiqzania porozumienia, Strony wyznaczajq wla6ciwie umocowane

osoby do dokonania oceny stopnia realizacji przedsiqwziqc w toku i wskazanie

sposobu dokonania wzajemnych rozliczefi. Wnioski z oceny przedstawi4 Prezesowi

GUS i RektorowiWAT.

3.

4 .
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Wszelkie zmiany tre5ci Porozumienia wymagajq uzgodnienia obu Stron w formiei pisemnej.

se
W sprawach nieuregulowanych tre6ciq Porozumienia obowiqzujq odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.

s{0

Porozumienie zostalo sporzqdzone w dwoch jednobrzmi4cych egzemplazach po jednym dla
kazdej ze Stron.

Rektor

Wojskowej Akademii Technicznej
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