POR(}ZUMIENIE w SPRAWIE WSPOŁPRACY
zawarte w Warszawie, w dniu ł.€. t{ł, ł[/&pomiędzy:

'Ąkademią Leona Koźmińskiego
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-301), u1. Jagiellońska 57159, NIP:
524t005438. REGON: 0 i 0228830
reprezentowaną przez:
prof. ALK dr hab. Witolda Bieleckiego - Rektora
Zw aną w da1szej treŚci porozumienia,,Akade ffiI€',

'Llrzędem StaĘstycznym w Warszawie
z siedz1bą w Warszawie (kod pocztowy: 02-134), ul.
REGON: 000331524,

i Sierptia2l,

NIP: 5210520398,

reprezentowanym ptzez;
Panią Zoftę Kozłowską - Dyrektora Urzędu StaĘsĘcznego w Warszawie
Z:w

any m

w

da1

szej częścip orozumienia,,Urzędem''.

$1
Zakres współpracy

1.

2.

3.

Strony niniejszego porozumienia deklarują wolę współpracy'
WspołpracamoŻe obejmować następujące przedsięwzięcia, wynikające ztematyl<lbędącej
przedmiotem óziałalnościedukacyjnej i naukowej Akademii oraz zak<resu specjalizacji
IJrzędu, tj . statysĘki przedsiębiorstw niefinansowych:
a) inicjowanie i wspólną realizację projektów badawczycb otaz prac
metodologtcznych,
b) dziaŁalnośc publikacyj no-informacyj ną,
c) działanta popularyzatorskie, edukacyjne otaz promujące dorobek naukowy
Akademii oraz zasoby informacyj ne statystyki publicznej,
d) wymianę wiedzy i doświadczęnw obszarue naukowo-badavłcrym i edukacyjnym.
ramach
niniejszego Porozumienia strony mogą podejmować współpracę w innych
W
obszarach, nie wymienionych w ust. 2.

$2
Organizacj a współpracy

1. Kazda

2.

ze Stron Wznaczy koordynatora, odpowiedzialnego zanadzótnadrealizacjąprac
oruzbieŻące kontakty roboczę między Akademią i Urzędem.
Realizacja dztałan określonych - $ 1 ust. 2 następować, będzie w trybie roboczych
uzgodnień przyjmowanych ptzez strony a tam, gdzie okuŻę się to konieczne (np. przy

3.

realizacji zadan obejmujących zobowięanta Stron, w Ęłn zobowiązania rodzące skutki
majątkowe), zostanie uregulowana na drodze odrębnych umów, zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
Podstawą przedsięwzięÓ realizowanyckw ramach współpracy, o której mowa w 1 ust. 3,
$
będą odrębne rrmowy zawierunepomiędzy Akademią a Urzędem.

$3
Postanowienia końcowe
1.

Ż.

Porozumieńę zavmera się na czas nięokreślony.
KuŻda ze stron może romviązać Porozumietie z zachowaniem 90 dniowego terminu
w1powiedzenia na piśmie, pod warunki ęm zakoirczeriarealizacji wszystki chrozpoczętych

przedsięwzięó.
J.

4.
5.

Porozumienie może zostać, ronłviązarle bez zachowania terminu wypowiedzenia
określonego w ust. 2 w wyniku w7ruŻeruazgodnej woli obu stron.
KaŻda zmiana niniejszego Porozumienia wymaga dla swej waznościfo'rr'y pisemnego

aneksu.
Porozumierue oraz jego realizacjanie mogą naruszać w szczegóIności przepisów o ochronie
informacji niejawnych, pra\M autorskich, przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
oraz ustawy o staĘstyce publicznej.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Porozumieniu znajdują zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
7. Porozumienie wcho dz i w Ży cie z dnlem podpis ania.
8. Porozumiente sporządzono w dwóch jednóbrzmiących egzemplarzach, po jednym d1a
kaŻdej zę stron.
6.
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Dyrektor
Urzędu StaĘstycznego
w Warszawie

Leona KoŹmińskiego

