
Porozumienie

pomipdzy Gl6wnym Urzpdem Stafysfycznym a Polsk4 Akademiq Nauk
dotyczqce wsp6lpracy w zakresie badarfl regionalnych oraz

zagospodarowania przestrzennego

zawarte w dniu 14 grudnia 20ll r. w Warszawie, pomigdry

Gl6wnym Urzgdem Statystycznym z siedzib4 w Warszawie Al. NiepodlegloSci 208,
reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Janusza Witkowskiego - Prezesa GUS,
z-wanym dalej GUS,

a

Polsk4 Akademi4 Nauk z siedzib4 w Warszawie, PKiN, Plac Defilad l.

reprezentowanqprzez;

prof. dr hab. Michala Kleibera - Prezesa PAN,

zwanqdalej PAN,

lqcznie zwanymi dalej Stronami

Majqc na uwadze intencjE obu Stron dotycz4cq umacniania i poglgbiania wsp6lpracy

pomipdzy Gl6wnym Urzgdem Statystycznym a Polsk4 Akademi4 Nauk, w zakresie badaft

nad rozwojem regionalnym i lokalnym oraz procesami zagospodarowania przestrzennego,

Strony uzgodnily, co nastEpuje:

s ;
Wsp6lpraca Stron bEdzie polegala na wspieraniu badan i analiz oraz wymianie

doSwiadczeri i dobrych praktyk w zakresie badan regionalnych i lokalnych, problematyki

zagospodarowania przestrzennego oraz te,rytorialnego wymiaru zjawisk spoleczno-
-gospodarczych.

Wsp6lpraca Stron bEdzie doty czyla w szczeg6lno Sci :

a) identyfikacji potrzeb informacyjnych i ustalania priory.tet<iw badawczych;

b) wsparcia w zakresie realizacji badari prowadzonychprzez Strony;

c) wykonyra'ania analiz regionalnych i przestrzewrych;

d) wzaj einnego wsparcia w rozwiqzywaniu problem6w metodologicznych;

e) wymiany i promowania dobrych praktyk w zakresie badafi i prac analitycznych;

f) upowszechnia,nirl informacji o prowadzonych badaniach i analizach oraz wynik6w

tych prac.
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Porozumienie 

pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Polską Akademią Nauk 
dotyczące współpracy w zakresie badań regionalnych oraz 

zagospodarowania przestrzennego 

zawarte w dniu 14 grudnia 2011 r. w Warszawie, pomiędzy 

Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 208, 

reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Janusza Witkowskiego - Prezesa GUS, 

zwanym dalej GUS, 

a 

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad l~ 

reprezentowaną przez: 

prof. dr hab. Michała Kleibera - Prezesa PAN, 

zwaną dalej PAN, 

łącznie zwanymi dalej Stronami 

Mając na uwadze intencję obu Stron dotyczącą umacmama i pogłębiania współpracy 

pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Polską Akademią Nauk, w zakresie badań 

nad rozwojem regionalnym i lokalnym oraz procesami zagospodarowania przestrzennego, 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 

1. Współpraca Stron będzie polegała na wspieraniu badań i analiz oraz wymianie 

doświadczeń i dobryr:,h praktyk w zakresie badań regionalnych i lokalnych, problematyki 

zagospodarowania przestrzennego oraz terytorialnego wym iaru zjawisk społeczno

-gospodarczych. 

2. Współpraca Stron będzie dotyczyła w szczególnośc i : 

a) identyfikacji potrzeb informacyjnych i ustalania priorytetów badawczych; 

b) wsparcia w zakresie realizacji badaJl prowadzonych przez Strony; 

c) wykonywlnia analiz regionalnych i przestrzennych; 

d) wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów metodologicznych; 

e) wymiany i promowania dobrych praktyk w zakresie badań i prac analitycznych; 

f) upowszechniąn i a informacji o prowadzonych badaniach i analizach oraz wyników 

tych prac. 



3. Wsp6lpraca Stron bEdzie mogla dotyczyc takze dziedzin i zagadniefr nie wymienionych

w ust. 2, pod warunkiem zawarcia aneksu do niniejszego Porozumienia.

s 2
l. Wsp6lpraca Stron bgdzie realizowanapoprzezi

a) organizowanie seminari6w, konferencji, warsztat6w i spotkari oraz zapewnienie

kazdej ze Stron moZliwoSci uczestniczeniaw wymienionych przedsigwziEciach;

b) wsp6luczestnictwo w projektach naukowo-badawczych i przedsipwzigciach

o charakterze wydawniczym;

c) wzajemne informowanie o prowadzonych pracach metodologicznych, polqczone

zv,ymianqopinii na temat ich koncepcji i rezultat6w;

d) opracowywanie ekspertyz, analiz, badari orazichprezentacjq na forum publicznym;

e) spotkania robocze zgodnie z Planem Pracy, o kt6rym mowa w ust. 2.

2. Szczegolov,ry zakres i warunki wsp6lpracy Stron, w tym harmonogram realizacji

poszczeg6lnych dzialari i projekt6w oraz 2r6dla ich finansowania, zostanqka?dorazowo

okreSlone w Planie Pracy przyjmowanym na okres jednego roku, przez Zesp6l

Koordynuj4cy, o kt6rym mowa w $ 4.

s 3
1. Ze strony PAN zadaria wynikajqce zniniejszego Porozumieniarealizowad bgdzie Komitet

Przestrzewtego Zagospodarowania Kraju PAN, kt6ry wyznaczy osobg uprawnion4 do

kontaktu z GUS iprzekahejej dane kontaktowe.

2. GUS Wznaczy do realizacji niniejszego Porozumienia podlegle sobie jednostki i przekahe

Komitetowi ich nazwy i dane kontaktowe.

$ 4
1. Koordynowanie i ocena postqpu prac realizowanych przez Strony, na mocy zawartego

Porozumienia, bEdzie sprawowana poprzez Zespol Koordynujqcy, zwany dalej

,,Zespolem", skladaj4cy siq z r6wnej liczby przedstawicieli kaZdej ze Stron, v'ryznaczonych

przez Strony w trybie wzajemnych uzgodnieri.

2. Do zadafiZespolu bEdzie nale?alo,w szczeg6lnoSci:

a) opracowanie i przyjqcie Planu Pracy, stanowi4cego podstawq do konkretnych

zobowtqzan Stron,

b) uaktualnianie Planu Pracy iw razie koniecznoSci wnoszenie do niego zmian,

c) ocena jakoSci prowadzonych dzialafi i osi4gnigtych rezultat6w.

3. Regulamin Pracy Zespotubqdzie stanowil Zalqcznik do niniejszego Porozumienia.

3. Współpraca Stron będzie mogła dotyczyć także dziedzin i zagadnień nie wymienionych 

w ust. 2, pod warunkiem zawarcia aneksu do niniejszego Porozumienia. 

§2 

1. Współpraca Stron będzie realizowana poprzez: 

a) organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów i spotkań oraz zapewnienie 

każdej ze Stron możliwości uczestniczenia w wymienionych przedsięwzięciach; 

b) współuczestnictwo w projektach naukowo-badawczych przedsięwzięciach 

o charakterze wydawniczym; 

c) wzajemne informowanie o prowadzonych pracach metodologicznych, pohlczone 

z wymianą opinii na temat ich koncepcji i rezultatów; 

d) opracowywanie ekspertyz, analiz, badań oraz ich prezentację na forum publicznym; 

e) spotkania robocze zgodnie z Planem Pracy, o którym mowa w ust. 2. 

2. Szczegółowy zakres i warunki współpracy Stron, w tym harmonogram realizacji 

poszczególnych działań i projektów oraz źródła ich finansowania, zostaną każdorazowo 

określone w Planie Pracy przyjmowanym na okres jednego roku, przez Zespół 

Koordynujący, o którym mowa w § 4. 

§3 

1. Ze strony PAN zadania wynikające z niniejszego Porozumienia realizować będzie Komitet 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, który wyznaczy osobę uprawnioną do 

kontaktu z GUS i przekaże jej dane kontaktowe. 

2. GUS wyznaczy do realizacji niniejszego Porozumienia podległe sobie jednostki i przekaże 

Komitetowi ich nazwy i dane kontaktowe. 

§4 

1. Koordynowanie i ocena postępu prac realizowanych przez Strony, na mocy zawartego 

Porozumienia, będzie sprawowana poprzez Zespół Koordynujący, zwany dalej 

"Zespołem", składający się z równej liczby przedstawicieli każdej ze Stron, wyznaczonych 

przez Strony w trybie wzajemnych uzgodnień. 

2. Do zadań Zespołu będzie należało, w szczególności: 

a) opracowanie i przyjęcie Planu Pracy, stanowiącego podstawę do konkretnych 

zobowiązań Stron, 

b) uaktualnianie Planu Pracy i w razie konieczności wnoszenie do niego zmian, 

c) ocena jakości prowadzonych działań i osiągniętych rezultatów. 

3. Regulamin Pracy Zespołu będzie stanowił Załącznik do niniejszego Porozumienia. 



s s
Kuhda ze Stron zobowi4zuje siE do pokrycia koszt6w dzia\ah wlasnych niezbgdnych do

reahzacji Porozumienia, zwlaszcza kosd6w zapewnienia Srodk6w finansowych, zasob6w

ludzkich i technicznych, niezbqdnych do owocnego prowadzenia wsp6lpracy, z tym

zastrze2eniem, 2e PAN bgdzie pokrywala wydatki wynikajqce z niniqszego Porozumienia

w ramach Srodk6w przyznarrych na dzialalno36 Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania

Kraiu PAN.

$ 6
Strony postanawiaj4 2e ewentualne sprawy nie ujgte w Porozumieniu lub powstale

w toku realizacji wsp6lpracy bpd4 rozstrzygane w oparciu o uprzednio dokonane pisemne

uzgodnienia, na zasadzie 2yczliwolci i zrozttmienia.

s 7
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

$ 8
Porozumienie zostaje zawarte ra czas nieokreSlony z molliwoSci4 jego rozwiqzania przez.

kazdqze Stron z trzymiesigcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca

kalendarzoweso.

s e
V\/ sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie maj4 przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 zpoLn. zm.) orcz ustarry"

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 zp62n. zm.\

i ustawy z dnia 30 kwietnia2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

W imieniu PAN

§5 

Każda ze Stron zobowiązuje się do pokrycia kosztów działań własnych niezbędnych do 

realizacji Porozumienia, zwłaszcza kosztów zapewnienia środków finansowych, zasobów 

ludzkich i technicznych, niezbędnych do owocnego prowadzenia współpracy, z tym 

zastrzeżeniem, że PAN będzie pokrywała wydatki wynikające z niniejszego Porozumienia 

w ramach środków przyznanych na działalność Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju PAN. 

§6 

Strony postanawiają, że ewentualne sprawy me ujęte w Porozumieniu lub powstałe 

w toku realizacji współpracy będą rozstrzygane w oparciu o uprzednio dokonane pisemne 

uzgodnienia, na zasadzie życzliwości i zrozumienia. 

§7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

§8 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez 

każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późno zm.) oraz usta\vy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późno zm.) 

i ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619). 

W imieniu PAN 


