
POROZUMIENIE 

w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy 

zawarte w dniu 3. 02. 2011 r. w Łodzi pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Łodzi 

reprezentowanym przez: 

dr Piotra Ryszarda Cmelę - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi 

a 

Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 

reprezentowanym przez: 

prof. zw. dr hab. Jana Gajdę - Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 

zwanymi dalej Stronami. 

§1 

Zakres współpracy 

1. Umawiające się Strony wyrażają wolę nawiązania ścisłej współpracy w zakresie: 

a) udostępniania informacji statystycznych potrzebnych do prowadzenia projektów 

naukowo-badawczych, analiz społeczno-ekonomicznych, 

b) współpracy z Ośrodkiem Warunków Życia i Badań Ankietowych, Łódzkim Ośrodkiem 

Badań Regionalnych oraz Ośrodkiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Urzędu 

Statystycznego w Łodzi w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii, a w szczególności 

prac metodologicznych dotyczących: 

• jakości życia ludności - opracowania wskaźników pomiaru, 

• zjawiska ubóstwa oraz wykluczenia społecznego - metod pomiaru i analizy, 

• obserwacji zmian rozmiarów i struktury rodzin oraz warunków, w jakich 

egzystują, 

• działalności przedsiębiorstw rodzinnych. 

• działalności przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych. 



c) identyfikowania nowych regionalnych potrzeb informacyjnych i obszarów badań 

statystycznych, formułowania ich zakresu i metodologii, 

d) wspólnego publikowania wyników badań, organizowania konferencji, szkoleń, 

seminariów i kongresów oraz zapewnienia każdej ze Stron możliwości uczestniczenia 

w wymienionych przedsięwzięciach, 

e) składania aplikacji do funduszy strukturalnych w celu pozyskania środków 

na prowadzenie wspólnych badań i analiz społeczno-ekonomicznych, 

f) podejmowania działań popularyzatorskich oraz promujących dorobek naukowy 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz zasoby informacyjne Statystyki Publicznej. 

§2 

Forma i warunki współpracy 

1. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia wzajemnej współpracy Strony 

porozumienia postanawiają organizować, w miarę istniejących potrzeb, spotkania 

robocze z udziałem swoich przedstawicieli. 

2. Niniejsze porozumienie stanowi jedynie wyraz dążeń Stron do rozwoju idei 

wzajemnej współpracy, nie rodzi natomiast skutków materialno-prawnych, w 

szczególności nie kreuje praw ani obowiązków dla Stron. Realizacja postanowień 

porozumienia, zwłaszcza prowadząca do powstania zobowiązań majątkowych będzie 

następowała na drodze odrębnych uzgodnień, inicjowanych w zależności od potrzeb i 

prowadzonych na zasadach i zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego 

I?rawa. 

3. Urząd Statystyczny w Łodzi do koordynacji ze swej strony wskazuje: 

• Kierownika Ośrodka Warunków Życia i Badań ankietowych Panią Jolantę 

Włodarczyk, tel. 42 68 39 263, e-mail J.Wlodarczyk@stat .gov.pl. 

• Kierownika Ośrodka Małych i Średnich Przedsiębiorstw Panią Elżbietę 

Ossowską, tel.42 68 39 267, e-mail E.Ossowska@stat.gov.pl. 

• Kierownika Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Panią Annę Jaeschke, tel. 

426839255, e-mail A.Jaeschke@stat.gov.pl. 

4. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ze swej strony wskazuje 

na: 

• Kierownika Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Panią Prof. dr hab. 

Wacławę Starzyńską, tel. 42 635 48 31, e-mail wacstar@uni.lodz.pl. 

• Kierownika Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Panią Prof. dr hab. 

Wielisławę Warzywodę-Kruszyńską, tel. 42 635 52 52, e-mail 

zsoul@uni.lodz.pl, 

5. Strony porozumienia będą starały się propagować ideę przedsięwzięcia w środkach 

masowego przekazu oraz zamieszczą informacje o jego realizacji na swoich stronach 

internetowych. 



§3 

Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować wszystkie uzyskane od drugiej Strony 

informacje jako poufne i zachować je w tajemnicy. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnego działania Stron 

w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie jego 

postanowień. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem jego sporządzenia. 

DZIEKAN 
WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SO LOGICZNEGO 

UNIWERSYTETU ZKIEGO 

dr Piotr Ryszard Cme/a 


