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POROZT]MIENIE PARTNERSKIE
o wzajemnej wsp6lpracy

#Y. w Warszawie.

Gl6wnym Urzpdem Stafystycznym (GUS) z siedzib4 w Warszawie, przy
Al. Niepodleglo6ci 208, reprezentowanym przezi
Pana prof. dr. hab. Jbzefa Olefiskiego Prezesa Gl6wnego Urzpdu
Statystycznego
a
Akademiq Leona Kofmiriskiego (ALK) z siedzib4 w Warszawie, przy
ul. Jagielloriskiej 57 I 59, reprezento w anqprzez:
Pana prof. dr. hab. Andrzeja K. KoZmiriskiego - J.M. Rektora Akademii
Leona Koimifiskiego
zw any mi dalej Stro na m i.

Preambula

Celem niniejszego porozumienia jest wieloletnia i wielokierunkowa
wsp6lpracamigdzy Gl6wnym Urzgdem Statystycznym oraz Akademi4 Leona
KoZmirflskiego w Warszawie w sprawach realizacji badafi, wsp6lnych
program6w naukowych i wymiany ekspert6w (na podstawie pkt (13)
Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady $fE) Nr 22312009 z dnia
1 1 marca 2009 r. oraz art. 25 ust. I pkt 15 i 17 ustawy o statystyce publicznej).
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Obie umawiajqce sip strony wyraLajq wolp nawi4zania Scislej wsp6lpracy
w zakresie:

1. Prowadzenia wsp6lnych badan i analiz koniunktury gospodarczej
z uwzglgdnieniem regulacji wynikajqcych z ustawy o statystyce
publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 2p62. zm.).

2. Opracowania program6w ksztalcenia specjalist6w w zakresie statystyki
publicznej i wsp6lpraca w zakresie doskonalenia kadr statystyki
publicznej.



3. Opracowania i wdrozenia programu miEdzynarodowych studi6w
podyplomowych MBA w dziedzinie ekonomii oraz statystyki dla
pracownik6w GUS.

4. Uruchomienia projektu pn. ,,Nawigator statystyczrry" dla student6w
i mlodszych pracownik6w naukowych ALK wraz z towarzyszqcym
programem naukowym i wykladowym realizowanymprzez GUS.

5. Zainicjowanie pilotaZowego projektu pn.,,Laboratorium staQrstyczne"
dla pracownik6w ALK.

6. Wymiany informacji naukolvych pomigdzy Stronami.
7. Wsp6torganizowania seminari6w krajowych i migdzynarodowych.
8. Wsp6tdzialaria w procesie wydawniczym.
9. Wzajemnej wymiany eksperckiej.
10. Organizacji ciqglego procesu recenzenckiego w odniesieniu do publikacji

czasopi6mienniczych, ksi4zkowych oraz program6w naukowo-
badawczych GUS przezpracownik6w naukowych ALK.
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Realizacja niniejszego Porozumienia nastppowai bgdzie w trybie
roboczych uzgodniehprzyjmowanych przez Strony, atam gdzie oka2e siE
to uzasadnione (np. w odniesieniu do zadah rodzqcych skutki finansowe
lub zaduh wymagaj4cych odrgbnych regulacji na gruncie prawa
autorskiego) bgdzie regulowana na drodze zawierurria odrgbnych um6w
cywilnoprawnych pomigdzy Stronami zgodnie z wlaSciwymi przepisami.
Ze strony GUS osobami upowtvnionymi do inicjatywy w zakresie ust. 1
szu radca generalny Pan Wadyslaw Wieslaw tr agodzifski, dyrektor
Instytutu Statystyki Publicznej im. Jerzego Splawy-Neymana Pani prof. dr
hab. Zofta Barbara Liberda, dyrektor Departamentu Informacji GUS Pan
Witold Marek WoZniak, ze strony ALK: Pan prof. dr hab. Jerzy Cie5lik
orazPanprof. dr hab. Krrysztof Zag6rsl<r.

1 . Niniejsze Porozumienie ma charakter wieloletni, inicjuje wsp6lpracE
ordn zobowiqzuje strony do aktywnego wsp6ldzialania w zakresie
rcalizacji przyjety ch zobowiqzah.
Strony Porozumienia zobowiqzujq siQ do propagowania idei
przedsigwziEcia w Srodkach masowego przekazr oraz do zamieszczenia
informacji o jego rcalizacjina swoich stronach internetowych.
Porozumienie mohe zostat rorwiqzane w wyniku zgodnej woli obu stron
w prrypadku wystqpienia okolicznoSci, kt6re uniemozliwiaj4 dalsze
wykonywanie postanowieri w nim zawartych.
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Wzajemne zobowiqzaria finansowe wynikajqce z realizacji niniejszego
Porozumienia regulowane bede w drodze um6w wspomnianych w art.
2 ust. 1.
Spory, kt6re mog4. wynikna6 w trakcie realizacji niniejszego
porozumienia, bede rozstrzygane na drodze polubownej,
a w ostatecznoSci przezwla6ciwy tzeczowo sqd powszechny.
Porozumienie sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach
po jednym egzemplarnt dla kaZdej ze stron.

REKTOR
Akademii Leona KoZmiriskiego
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Prof. df hab. Andrzej K. Komririski
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