
(?azow$Z,;Ę.
wYiń1*?jystyczny

POROZUMIENIE

z dnia ..ł.}.,.*,.L.'. 2019 roku

w sprawie współpracy w zakresie przygotowania wspólnej publikacji okolicznościowej dotyczącej zmian
społecznych, gospodarczych i przestrzennych na Mazowszu

zawarte w dniu i?' & G. 2019 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą
wWarszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NlP: 113-245-39-40' REGoN: 015528910' zwanym dalej
''WojewÓdztwem", reprezentowanym przezZaząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu ktÓrego, na podstawie

uchwały Nr 737l48l19 Zarządu WojewÓdztwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2019 r. działają:

1) Marcin Wajda - Dyrektor Depańamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego WojewÓdztwa Mazowieckiego w Warszawie,

2) Aleksandra Szwed - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego WojewÓdztwa Mazowieckiego w Warszawie,

a

Skarbem Państwa - Urzędem Statystycznym w Warszawie, z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21 ' 02 _ 134
Warszawa, NlP: 521-052-03_98, REGoN: 000331524 zwaną dalej ,,Wykonawcą''' reprezentowanym pzezZoftę
Kozłowską - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie,

wspÓlnie zwanymi dalej,,Stronami''.

s 1.

Porozumienie okreŚla zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie przygotowania wspólnej publikacji

okolicznoŚciowej dotyczącej zmian społecznych, gospodarczych i przestzennych na Mazowszu.

s2.
W ramach porozumienia Strony wspÓlnie;

1) uzgodnią zakres publikacji;

2) uzgodnią treŚĆ publikacji;

3) zorganizują, w zakresie posiadanych możliwości' działania propagujące wyniki ww. badania.

s3.
Strony zachowują pełną autonomię, a niniejsze Porozumienie nie powoduje zobowiązań finansowych dla żadnej
ze Stron.

s4.
1. WspÓłpraca może obejmowac inne przedsięwzięcia, niewymienione w $ 2. Porozumienia.
2. Kwestie organizacyjno_techniczne związane z realizaĄą Porozumienia ustalane będąpzez Strony w drodze

odrębnych uzgodnień.
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s5.
1. Strony oświadcza1ą, Że''

1) wykonanie Przedmiotu Porozumienia nie będzie naruszało praw autorskich innych osÓb,

2) dysponują autorskimi prawami majątkowymi na zasadzie wyłącznoŚci w zakresie;
a) kopiowania Przedmiotu Porozumienia na dowolny noŚnik,

b) wystawiania Przedmiotu Porozumienia lub jego prezentacji na wystawach, podczas seminariów
i zebrań,

c) wykorzystania Przedmiotu Porozumienia w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego
rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych oraz sprzedaży lub wymiany i innego
rodzaju zbywania dzieła osobom tzecim w formie wypożyczenia iwydzierżawienia,

d) wprowadzania zmian do Przedmiotu Porozumienia, wykorzystywania w całoŚci lub części'
modyfikowania iwłączanie w inne dzieła.

3) posiadają prawo do wykozystania Przedmiotu Porozumienia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerÓw i serwerów sieci

komputerowych,

b) zwielokrotnienieokreślonątechniką,

c) wprowadzenie do obrotu,

d) publiczne wykonywanie lub publiczne powielanie, wystawianie' wyŚwietlanie,

e) nadawanie za pomocą Wizji lub fonii przewodowej albo bezpzewodowej przez stację naziemną,
f) transmisja komputerowa (siec szerokiego dostępu, lnternet).

s6.
'l . Do realizacji działań w ramach Porozumienia w imieniu Województwa upoważnia się:

1) Kamila Milewska, tel.: (22) 51,1,74 34, kamila.milewska@mazovia.pl;
2) Małgozata Białczak, tel.: (22) 59-79-794' malgozata.bialczak@mazovia.pl.

2. Do realizacji działań w ramach Porozumienia w imieniu Skarbu Państwa - Urzędu Statystycznego
w Warszawie upowaŻnia się:
1) Anna Cacko, tel. (22) 4642097 , a.cacko@stat.9ov.pl;
2) Tomasz Zegar, tel. (22) 464-23-56, t.zegar@stat.gov.pl.

3. Zmiana osób, o ktÓrych mowa W ust. 'l I ust. 2, może nastąpiÓ poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi
zmiany treści n iniejszego Porozumienia.

s7.
1. W przypadku wygaśnięcia merytorycznych przesłanek do dalszej współpracy, Porozumienie moŻe zostac

rozwiązane w trybie porozumienia stron.

2. KaŻda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie W formie pisemnej z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia'

3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pisemnego aneksu pod rygorem niewaŻnoŚci,
z zastrzeŻeniem $ 6 ust. 3'

4. Porozumienie i jego realizacja nie mogą naruszaĆ w szczegÓlności przepisÓw o ochronie informacji
niejawnych, prawach autorskich, zamówieniach publicznych oraz ustawy o statystyce publicznej.

s8.
1. Porozumienie wchodzi w Źycie z dniem podpisania paez Strony.

2' W sprawach nieunormowanych w niniejszym Porozumieniu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego,
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3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Porozumienia będą rozstzygane pzez Strony polubownie a w
przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właŚciwy ze
względu na siedzibę WojewÓdztwa.

se.
Porozumienie zostało spoządzone w trz ech jednobzmiących egzemplazach, z ktÓrych dwa otrzymuje
Województwo, a jeden Skarb Państwa - Uząd Statystyczny w Warszawie.

Skarb Państwa - Urząd
Statystyczny w Warszawie
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