Porozumienie o współpracy
zawarte dnia ………………………………….w Warszawie

pomiędzy:
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej „ZUS”, z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa,
reprezentowanym przez:
Panią prof. dr hab. Gertrudę Uścińską – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
a
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego – Panem dr. Dominikiem Antonim Rozkrutem, z siedzibą
w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
zwanych dalej łącznie „Stronami”.
Preambuła

Uwzględniając rolę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. oraz dopuszczoną
na mocy art. 39 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1143) możliwość prowadzenia działań informacyjnoedukacyjnych w instytucjach publicznych, zachęcających do udziału w spisie powszechnym oraz
prezentujących korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa, Strony postanowiły zawrzeć
porozumienie o następującej treści:

§ 1.
Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy Stronami w zakresie popularyzacji Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zwanego dalej „NSP 2021”.
§ 2.
W ramach Porozumienia Strony zobowiązują się do wspólnego działania w zakresie szerszego dotarcia
z kampanią informacyjną i promocyjną do pracowników i klientów ZUS.
§ 3.
Strony deklarują, że przedmiotem współpracy będzie w szczególności:
a) umożliwienie na poziomie regionalnym utworzenia przez urzędy statystyczne w jednostkach
terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) punktów spisowych (udostępnienie powierzchni),
które miałyby być obsługiwane przez urzędy statystyczne,
b) promowanie idei NSP 2021 w mediach społecznościowych ZUS oraz w intranecie ZUS na podstawie
materiałów przygotowanych przez GUS,
c) informowanie o wsparciu promocji NSP 2021 przez ZUS w kanałach komunikacji Głównego Urzędu
Statystycznego,

zwanego

dalej

„GUS”

i urzędów

statystycznych

na

podstawie

materiałów

przygotowanych przez GUS,
d) wyświetlanie materiałów reklamowych NSP 2021 na monitorach w placówkach ZUS na podstawie
materiałów przygotowanych przez GUS,

e) upowszechnianie informacji o NSP 2021 za pośrednictwem przekazanych przez urzędy statystyczne
plakatów oraz dystrybuowanie ulotek wśród pracowników i klientów ZUS,
f) umożliwienie uczestnictwa przez pracowników ZUS w spotkaniach informacyjnych o NSP 2021
organizowanych przez GUS i urzędy statystyczne oraz dalsze upowszechnianie uzyskanych informacji
wśród klientów ZUS.
§ 4.
1. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia wzajemnej współpracy Strony postanawiają organizować w
miarę istniejących potrzeb spotkania robocze z udziałem swoich przedstawicieli.
2. Do koordynacji współpracy w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem Strony wyznaczają:
a) ze strony Prezesa GUS:
Pani Karolina Banaszek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji w GUS,
b) ze strony ZUS:
Pani Magdalena Mazur – Wolak – Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów w ZUS.

§ 5.
1. Podejmowane wspólne przedsięwzięcia w ramach niniejszego Porozumienia mają charakter nieodpłatny,
nie wywołują ani nie pociągają za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze Stron.
2. Postanowienia Porozumienia nie upoważniają żadnej z jego Stron do podejmowania jakiejkolwiek czynności
w imieniu drugiej Strony, w tym w szczególności do składania i przyjmowania jakichkolwiek oświadczeń
woli, czy zawiadomień oraz do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony.
§ 6.
Porozumienie zawarto na czas określony, tj. do 30 września 2021 r., na czas trwania Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
§ 7.
Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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