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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrodawiu 

Porozumienie o współpracy 

zawarte wc Wrocławiu. \\' dniu 12 stycznia 2012 f.o pomiędzy: 

URZĄOSTATYSTYCZNY 
'NE ...-...ROCtAWU 

Głównym UiLędem Stat)'st~yczn )'m, al. Niepodległości 208. 00-925 Warszawa. zwanym 
dalej GUS. reprezentowanym przez proC dr hab. Janusza Witkowskiego ~ Prezesa GUS. 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. ul. Komandorska 118/120. 53-345 
Wrocław. zwanym dalej Uniwersytetem. reprezentowanym przez prof. dr hab. Bogusława 
Fiedora - Rektora Uniwersytetu. 

Urzędem Statysł)' cznym we \Vroclawiu, ul. Olawska 31. 50-950 Wrocław. zwanym dalej 
Urzędem. reprezentowanym przez dr Maigorzalę Wojtkowiak-Jakacką - Dyrektora Urzędu, 

zwanych dalej Stronami. 

§1. 

l. Strony mmeJszego Porozumienia dek l arują wolę współpracy w zakres ie wymiany 
informacji oraz podejmo\.vania wspó lnych projektów naukowo-badawczych i opracowań 
analityczno-statystycznych. 

2. Współpraca będzie realizowana w następujących obszarach: 

1) imcjowame l prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych. 
w tym pozostających w zakresie specjalizacji Urzędu. finansowanych ze środków 
krajowych i zagranicznych: 

2) wspó łpraca melOdologiczna i analityczna. głównie w zakresie tematyki specjalizacji 
Urzędu oraz konsultacje w zakresie corocznych programów badań statystycznych 
statystyki publicznej: 

3) konsultacje w zakresie statyslyczn)ch systemó\\ informacyjnych. administrowanych 
przez Urząd: 

4) prowadzenie prac informacyjnych. analitycznych. metodologicznych i metodycznych 
w zakresie oceny bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej reg ionu; 

5) 1I11cJowanie i prowadzenie prac w zakresie współpracy transgranicznej 
i euroregionalnej: 

6) wspó łpraca dotycząca dzialalności publikacyjno-informacyjnej: 

7) prowadzenie praktyk studenckich: 

8) prowadzenie wspólnych zajęć dydaktycznych i warsztatów: 

9) podejmowanie działań popularyzatorski ch 1 promujących dorobek naukowy 
Uniwersytetu oraz zasoby informacyjne statystyki publicznej. 



3. W ramach nilllcJszcgo Porozumienia Strony mogą także podejmować współpracę 

w innych obszarach. poza wymienionymi wyżej. które będą określane w toku bieżącej 
współpracy. 

§ 2. 

l. W celu realizacji działaó wymienionych w § l postanawia si<; przyjmować wszelkie. 
wzajemnie uzgodnione formy współpracy. w tym: 

l) organizo\'iać spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Stron - w miarę 
istniejących potrzeb: 

2) zapraszać do uczestnictwa w organizowanych konferencjach. debatach 
oraz konsultacjach przedstawicieli Stron i instytucji proponowanych przez Strony, 
właściwych ze względu na ich tematykę. 

2. Współpraca może być prowadzona na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy 
Stronami. z powołaniem si9 na niniejsze Porozumienie. 

§ 3. 

l. Porozumienie obowi ązuje od dnia podpisania i zostaje zawarte na czas nicokreślony. 

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ ~. 

l. Spory. które mogą wyniknąć w trakcie realizacji Porozumicnia. będą rozstrzygane 
na drodze polubownej . a w ostateczności przez właściwy sąd powszechny. 

2. Porozumienie sporządzono \\' trzech jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym 
dla każdej ze Stron . 
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