
INSTYTUT STATYSTYKI
KoscrotA kAToLtcKEco sAc

Porozumienie

w sprawie statystyki Ko5ciola katolickiego

zawartew dniu q9.,8.8. Z0l4r. w Wars zawie

pomigdzy

Januszem Witkowskim Prezesem Gl6wnego Urzpdu Statystycznego, al. NiepodlegloSci 20g,
00-925 warszaw4 REGON 000331501, NIp 526-10-40-g2g, zwanwdalej ,,GUS,,,
i

ks. Wojciechem Sadtoniem SAC

SAC, ul. Skaryszewska 12, 03-802

zwanym dale.j ,,ISKK",

Dyrektorem Instytutu Statystyki KoSciola Katolickiego
Warszawa, REGON 01069036200000, NIp I 1310g0773.

wsp6lnie zwanymi w dalszej czgsci porozumienia,,stronami" o nastqpuj4cej he6ci:

Strony:

- stwierdzaiq zgodnie, 2e dotychczasowa wsp6lpraca oparta na porozumieniach z drua 29
czerwca 1990 r. oraz z dnia L2lutego 1993 r. ukladala sig pomyslnie,
- skladaj4 podzigkowanie i wrczy wdzigcznoSci ks. prof. witoldowi Zdanrevmczowi SAC
zaNoLy cielowi i wieloletniemu dyrektorowi ISKK,
- tnnajqza celowe i pozQdane kontynuow 4nie, prz! poszanowaniu wzajemnej autonomii obu
instJrtucji, wsp6lpracy w zakresie statystyki Kosciola katolickiego w polsce, wymiany
informacji, prowadzenia wsp6lnie badan statystycznyoh, wydawania publikacji, prowadzenia
analiz, edukacji statystycznei orazpopularyzacji statystyki Kosciola katolickiego w polsce.
Biorqc pod uwagg powy2sze,strony w celu dalszego dziaNaniadla dobra wsp6lnego deklaruja
rozwijanie dotychczasowej wsp6lpracy i ustalaj4 co nastqpuje:



l . GUS i ISKK bedq wsp6lpracowaly w przygotowywaniu badan, zbieraniu

i gromadzeniu oraz opracowywaniu danych i upublicznianiu wy4ik6w badah

statystycznych dotycz4cych organizacjii dzialalno5ci KoSciola katolickiego.

w szczeg6lnosci przedmiotem wsp6lpracy bEd4nastgpujqce obszary tematyczne:

1) organizacyjne i inst5rtucjonalne aspekty funkcjonowania obrzqdk6w Ko5eiola

katolickiego w Polsce orazprzejawy Zycia religijnego;

2) rejestry urzqdowe prowadzone przez Prezesa GUS - wsparcie ze strony ISKK

dla procesu nadawania numeru REGON i akanlizacji danych zawartych

w rejestrze R.EGON, z wykorzystaniem rejestru TERYT;

3) spisy powszechne ludnosci i mieszkafr udzial ISKK w pracach

przygotowawczych;

4) dzialalnoSi spoleczna paraf,ri i dzialajqcychprzy nich wsp6lnot;

5) udziaN jednostek koScielnych prowadzqcych dzialalno56 w sferze po2ytku

publicznego w trzecim sektorze;

6) zabylki sakralne (ruchome i nieruchome), kt6rych gestorem jest KoSci6l

katolicki;

7) ruch pielgrzymkowy, w tym zagraniczny i miejsca kultu jako element

statystyki turystyki;

8) biblioteki koScielne orazwydawnictwa i media katolickie;

9) rodzina i mal2eristwo, w tym wyznaniowe;

10) religijno-spoleczne skladniki kapitalu spolecznego (system wartoSci, udziaN
w Zyciu religijnym, dziaNalnofiC spoleczno-religijna);

11) udziat jednostek koscielnych w swiadczeniu uslug spolecznych, w tym
z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej.

Strony bgd4 wsp6lnie podejmowaly starania, aby przygotowywai i publikowa6
szetsze informacje o r62nych aspektach dzialalnoSci KoSciola oraz vtydawa1
wsp6lnie publikacje statystyczne o Kosciere katolickim w polsce.

GUS bpdzie wnieszczal, w zakresie uzgodnionym przez strony, w swoich
publikacjach dane dotycz[ceKosciola katolickiego, przygoto wane przezISKK.
Dyrektor ISKK lub upowa2niona przez niego osoba bgdzie wchodzii w sklad
Naukowej Rady Statystycznej aruz odpowiednich zespol6w metodologicznych
ianalitycznych, a takhe cial opiniodawczych i doradczych powolanych przez
Prezesa GUS. GUS bEdzie zapraszalprzedstawiciela ISKK na posiedzenia Komisji
Programowej , a w przypadku temat6w zwiqzanych z zal<resem wsp6lpracy ISKK
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z GUS - r6wnie2 na posiedzenia Komitetu Redakcyjnego GUS i Komisji

Metodologicznej.

W sklad rady naukowej ISI(K wejdzie upowazniony przezPrezesa przedstawiciel

GUS.

Poszczeg6lne zadania wynikaj4ce z porozumienia bgd4 okreslane odpowiednimi

umowami, gdy przepisy prawa bgdq tego lvymagaty lub bgdq okreslane w drodze

wymiany koresponden cji orazroboczej wsp6lpracy pomigdzy Stronami.

w celu koordynacji wsp6lpracy wynikaj qcej z porozumienia w ISKK i GUS
zostan4 powolani koordynatorzy ds. wsp6lpracy miqdzy obiema instytucj ami.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreSlony.

Porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Prezes Dyrektor

Instytutu Statystyki Ko5ciola Katolickiego SAC
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Porozumienie podpisano w obecnosci Jego Ekscelencji
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu polski.

ks. Wojciech Sadlori

ks. abpa Wojciecha Polaka,

r4;@


