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pomiędzy:

Kierując się troską o zrównoważony rozwój instytucji będących Stronami
niniejszego Porozumienia oraz mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na
wysokiej jakości informacje statystyczne, będące podstawą budowy nowoczesnego
obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Bydgoszczy dostrzegają
potrzebę podjęcia współpracy, której celem byłoby wzmocnienie pozycji
porozumiewających się Stron jako Centrów Wiedzy.

Działania podjęte na mocy Porozumienia opierać się będą na transferze
wiedzy i doświadczeń, inicjowaniu projektów współpracy oraz partnerstwie
opartym na zasadach wzajemnych korzyści.

Wyrażamy gorącą nadzieję, iż nawiązanie partnerskiej współpracy przyczyni
się do zapewnienia warunków sprzyjających dynamicznemu i harmonijnemu
rozwojowi porozumiewających się instytucji, takoż przyniesie korzyści dla Regionu
- województwa kujawsko-pomorskiego.

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowanym przez
Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego

a

Głównym Urzędem Statystycznym reprezentowanym przez
Prezesa GUS prof. dr. hab. Józefa Oleńskiego

l

Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy reprezentowanym przez
Dyrektora Piotra Stolarczyka



ZAKRES WSPÓŁPRACY

§1

1) inicjowanie I prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych,
w szczególności w zakresie tematycznym rynku pracy oraz wszystkich
pozostałych obszarach, których badanie moze wspomagać organy
administracji lokalnej, tak administracji Państwa jak i samorządu,
w sprawnym, efektywnym realizowaniu ich zadań,

Intencją nInIejszego dokumentu jest tworzenie partnerstwa regionalnego
w zakresie współpracy naukowej i dydaktycznej.

1. Jako priorytety wzajemnej współpracy Strony przyjmują:

2) wymianę informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć badawczych,
opracowań naukowych, wzajemne udostępnianie analiz I ekspertyz
wykonanych w ramach projektów badawczych oraz zasobów bibliotecznych
Uniwersytetu i Informatorium Urzędu Statystycznego,

3) zaspokajanie wspólnie uzgodnionych potrzeb informacyjnych
wspomagających realizację prowadzonych projektów naukowo-badawczych,
analiz społeczno-ekonomicznych i działań edukacyjnych,

4) współpracę metodologiczną oraz projektowo-programistyczną w zakresie
badań koniunktury gospodarczej, zwłaszcza z Wydziałem Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania,

5) współpracę w obszarze wykorzystania metod statystyki matematycznej przy
realizacji zadań statystyki publicznej, zwłaszcza z Wydziałem Matematyki
i Informatyki,

6) opracowywanie wspólnych publikacji dotyczących zagadnień istotnych
dla województwa kujawsko-pomorskiego,

7) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu kreowanie nowoczesnego
zaplecza analitycznego dla władz publicznych w województwie kujawsko-
-pomorskim, umożliwiającego diagnozowanie i przewidywanie przemian
społeczno-gospodarczych w regionie oraz monitoring efektywności
podejmowanych działań przez władze lokalne i regionalne,
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8) podejmowanie wspólnych działań popularyzatorskich, promujących dorobek
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz zasoby informacyjne statystyki
publicznej, w tym szczególnie dotyczące Regionu,

1) Urząd Statystycznego w Bydgoszczy ze strony Głównego Urzędu
Statystycznego,

9) podejmowanie inicjatyw, przygotowywanie l realizowanie projektów
z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej dla realizacji
wspólnych badań i analiz istotnych dla Stron,

10) inicjowanie i promowanie problematyki statystycznej w pracach licencjackich,
magisterskich oraz dysertacjach, współpracę w zakresie kształcenia studentów
i doktorantów,

11) wspólne organizowanie studiów podyplomowych, kursów l szkoleń
wzbogacających wiedzę pracowników resortu statystyki, pozostałych działów
administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych
absolwentów wyższych uczelni o zastosowaniu statystyki w działaniach
mających na celu szeroko pojęty rozwój Regionu i jego części,

12) realizację studenckich praktyk i staży zawodowych przez studentów
i absolwentów Uniwersytetu w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy i jego
oddziałach.

2. Współpraca realizowana będzie przez:

2) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3. W ramach mmeJszego Porozumienia Strony podejmować mogą także inne
działania, poza wymienionymi wcześniej, których forma określona będzie
każdorazowo w toku bieżącejwspółpracy.

4. W celu realizacji powyższych działań postanawia się:

1) organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Stron - w miarę
istniejących potrzeb,

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

§2

1. Niniejsze porozumienie sankcjonuje wolę współpracy Stron do realizacji zapisów
Porozumienia.

2. Niniejszy akt nie pociąga za sobą skutków formalno-prawnych. Wszelkie umowy
dotyczące realizacji zadań w ramach Porozumienia o współpracy, zwłaszcza
zawierające zobowiązania majątkowe, podejmowane będą w drodze odrębnych
uzgodnień, w zależności od potrzeb, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

3. Strony Porozumienia zobowiązują się do propagowania idei wzajemnego
współdziałania w środkach masowego przekazu oraz do zamieszczania
informacji o jego realizacji na swoich stronach internetowych.

4. Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnej woli Stron
w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią dalsze wykonywanie
jego postanowień.

5. Spory, które mogą wynikać w trakcie realizacji Porozumienia, będą rozstrzygane
na drodze polubownej, a w ostateczności przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny.

6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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