STATYSTYCZNY
W KIELCACH

URZĄD

POROZUMIENIE PARTNERSKIE
o wieloletniej wspólpracy

Zawarte w dniu 13 stycznia 20 II roku w Kielcach,
pomiędzy:

Glównym

Urzędem

Statystycznym z siedz ibą w Warszawie, Al.

Niepodległości

208,

00-925 Warszawa,
reprezentowanym przez
Prezesa

Głównego Urzędu

Statystycznego, prof. dr. hab. Józefa

Oleńskiego

oraz
Urzędem

Statystycznym w Kielcach z

siedzibą

w Kielcach, ul. Wróblewskiego 2,

25 -3 69 Kielce
reprezentowanym przez
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach mgr

Lidię

Jarosz

a
Uniwersytetem

Humanistyczno-Przyrodniczym

Jana

Kochanowskiego

w

Kielcach,

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
reprezentowanym przez
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
prof. zw. dr hab.

Reginę

Renz

zwanymi dalej Stronami.

Preambula

Celem ninI ejszego porozum IenIa

między Głównym Urzędem

Statystycznym,

Urzędem

Statystycznym w Kielcach oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana
Kochanowskiego w Kielcach jest wieloletnia i wieloaspektowa

współpraca

w tworzeniu

i doskonaleniu systemu statystyki regionalnej.
l

§l

Umawiające się

strony wyrażają

l. Inicjowania i prowadzenia

analitycznego dla

władz

wolę nawiązania ścisłej współpracy

działań mających

w zakresie:

na celn kreowanie nowoczesnego zaplecza
świętokrzyskim umożliwiającego

publicznych w województwie

diagnozowanie i przewidywanie przemian gospodarczych w regionie.
2. Wymiany informacji

dotyczących

planowanych

przedsięwzięć

badawczych,

opracowań

naukowych oraz analiz i ekspertyz wykonanych w ramach projektów badawczych.
3. Zapewnienia

nauczającej

studentom

Uniwersytetu

Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,

nieodpłatnego,

jak naj szerszego

dostępu

kadrze

do wynikowych informacji statystycznych

Statystycznego
badawczych,

w

Kielcach

analiz

potrzebnych

znajdujących się

do

prowadzenia

społeczno-ekonomicznych,

zajęć

w dyspozycji

projektów

Urzędu

naukowo-

dydaktycznych

prac

dyplomowych .
4. Wspólnego prowadzenia
jakości

badań,

prac metodologicznych oraz wykonywania wysokiej

analiz statystycznych i opracowań naukowych z zakresu krajowych i regionalnych

procesów

społeczno-gospodarczych.

5. Wspólnego publikowania wyników

badań,

seminariów i kongresów oraz zapewnienia

organizowania konferencji,

każdej

ze Stron

możliwości

szkoleń,

uczestniczenia

w konferencjach, szkoleniach, seminariach i kongresach organizowanych przez

drugą

Stronę·

6. Przygotowania projektów z wykorzystaniem
w celu prowadzenia wspólnych
dotyczących

województwa

7. Podejmowania

działań

badań

i analiz

środków

finansowych Unii Europejskiej

społeczno-ekonomicznych

i gospodarczych

świętokrzyskiego.

popularyzatorskich oraz

promujących

dorobek naukowy

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
zasoby informacyjno-publikacyjne statystyki publicznej .
8. Przyjmowania

przez

Urząd

Statystyczny w

Kielcach

studentów

Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na studenckie praktyki
zawodowe.

9.

Współdziałania

w organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach studiach podyplomowych prowadzonych dla pracowników
Urzędu

Statystycznego.

10. Organizowania

spotkań

ze studentami w wymIarze 1-2 godzin dydaktycznych

w semestrze.
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II. Inicjowania

promowama problematyki

magisterskich

oraz dysertacjach

statystycznej

powstających

na

w

pracach

Uniwersytecie

Iicencjackich,

Humanistyczno-

Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§2

I. Praktyczna realizacja nIniejszego
uzgodnień

roboczych

będzie

przyjmowanych przez Strony, a tam gdzie

konieczne (np . przy realizacji
uregulowana na drodze

następować

Porozumienia

zadań zawierających zobowiązania

odrębnych

umów zgodnie z

właściwymi

w

trybie

okaże się

to

finansowe) zostanie

przepisami prawa.

2. Za robocze kontakty w realizacji niniejszego porozumienia ze strony Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyd z iał

Zarządzania

- Ośrodek

Badań

Administracji

odpowiadają:

Urząd

oraz

-

Statystyczny

Regionalnych w Kielcach .

§3

I. Niniejsze Porozumienie o charakterze wieloletnim, inicjuje
dynamiczne i

wzmożone współdziałanie

współpracę

oraz zaleca dalsze

w zakresie realizacji zapisów Porozumienia

Partnerskiego.
2. Strony
w

zobowiązują

porozumlema

środkach

Się

do

propagowania

idei

przedsięwzięcia

masowego przekazu oraz do zamieszczania infonmacji o jego realizacji na

swoich stronach internetowych. Ponadto Strony

umożliwiają ekspozycję

logo partnera

w postaci banneru lub tablicy reklamowej w widocznym miejscu na terenie Instytutu
Ekonomii

Wydziału

Administracji

Zarządzania

i Administracji

oraz

Urzędu

Statystycznego w Kielcach.
3. Porozumienie
wystąpienia

może zostać rozwiązane
oko liczności ,

które

w wyniku zgodnej woli obu Stron w przypadku

uniemożliwiają

dalsze wykonywanie postanowiei\

zawartych w porozumieniu.
4. Spory, które

mogą wyniknąć

w trakcie realizacji mmeJ szego Porozumienia,

rozstrzygane na drodze polubownej, a w

ostateczności

przez

właściwy

będą

rzeczowo

sąd

powszechny.
5. Porozumienie

sporządzono

egzemplarzu dla

każdej

w trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym

ze stron.

6. Porozumienie wchodzi w

życie

z dniem podpisania.
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