List intencyjny
podpisany w dniu 13 maja 2020 r. w Warszawie, pomiędzy
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego – Panem dr Dominikiem Rozkrutem,
a Instytutem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanym przez Pana dr inż. Roberta Władysława Bauera – Dyrektora Instytutu Geodezji
i Kartografii, zwanym dalej IGiK,
§1
1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie badań przestrzennych i monitorowania trendów
rozwoju zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem danych
satelitarnych.
2. Współpraca Stron będzie dotyczyła w szczególności problematyki:
a) zwiększenia integracyjnej i zrównoważonej urbanizacji oraz zdolności do partycypacyjnego,
zintegrowanego i zrównoważonego planowania i zarządzania osadnictwem,
b) zmniejszenia negatywnego wpływu miast na mieszkańca i na środowisko, ze szczególnym
uwzględnieniem jakości powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi i innymi,
c) zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznych, integracyjnych, dostępnych, zielonych
i publicznych przestrzeni, w szczególności dla kobiet i dzieci, osób starszych oraz osób
z niepełnosprawnościami.
3. W razie zgodnej woli Stron, współpraca będzie mogła dotyczyć także dziedzin i zagadnień
niewymienionych w ust. 2.
§2
1. Współpraca Stron będzie realizowana poprzez:
a) wspólne poszukiwanie rozwiązań i prowadzenie prac badawczych z zakresu analizy
przestrzennej w badaniach statystycznych z wykorzystaniem danych satelitarnych o dużej
i bardzo dużej rozdzielczości;
b) współuczestnictwo w projektach naukowo-badawczych;
c) wspólne wdrażanie danych satelitarnych i technik ich przetwarzania do produkcji
statystycznej;
d) wzajemne informowanie i wsparcie w prowadzonych pracach metodologicznych;
e) wzajemną promocję.
2. Przekazywanie informacji w ramach porozumienia następuje z zachowaniem ograniczeń
wynikających z obowiązujących przepisów, w tym z uwzględnieniem tajemnic prawnie chronionych.
§3
1. Strony mogą za obopólną zgodą tworzyć zespoły zadaniowe.
2. Do koordynacji współpracy w zakresie objętym niniejszym Listem Strony wyznaczają:
a) ze strony Prezesa GUS: dr Marka Pieniążka (M.Pieniazek@stat.gov.pl);
b) ze strony IGiK: dr Dariusza Dukaczewskiego (Dariusz.Dukaczewski@igik.edu.pl).
§4
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do pokrycia kosztów działań własnych, niezbędnych do realizacji
Porozumienia, z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Niniejsza współpraca Stron nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań, w tym finansowych, dla
którejkolwiek ze Stron, bez zgody drugiej Strony.
§5
1. List intencyjny wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
2. Zmiana treści Listu intencyjnego może być dokonana wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
List intencyjny zostaje zawarty na czas nieoznaczony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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