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POROZUMIENIE O WSPOLPRACY
zawartew dniu 08.01.2014r. w Warszawie pomiEdzy:
Urzgdem Statystycznym w Rzeszowie,ul. Jana III Sobieskiego10, Rzesz6w, zwanym
dalej Urzqd em, r eprezentowanymprzez:
Pana dra Marka Cierpial-Wolana - DyrektoraUrzgdu
a
ALMAMER Szkol4 Wy2szq - ul. Wolska 43,01-201 Warszawa, zwanq dalej Szkot4
W yZszqureprezentowanqprzez:
Pana prof. dra Janusza Juliana Merskiego - Rektora ALMAMER Szkoty Wy2szej
otaz
Pana prof. dra Franciszka Kubiczk a - D ziekanaW y dzialu Ekonomicznego ALMAMER
Szkoly Wyhszej
zwanymi dalej,,Stronami"
Preambula
Na podstawie umowy z dnia 8 marca 2012 r. zawartej pomiEdzy Gl6wnym UrzEdem
Statystycznym a ALMAMER
Szkol4 Wy2szq niniejsze porozumienie zaldada
wielokierunkow4 wsp6lpracE pomigdzy Urzqdem Statystycznym w Rzeszowie oraz
ALMAMER Szkol4 Wylszqw rcalizacji prac naukowo-badawczych oraz prowadzeniu
dzialan p opulary zatorskich.

$1
Strony niniejszegoporozumieniat*ryralaj4wolq nawiqzaniawsp6lpracy wszczeg6lnoSci
dotyczqcejbadariobszar6wtransgranicznychi statystyki euroregionalnejw zakresie:
1) wsp6lnegoprowadzenia analizi prac naukowo-badawczych;
2) monitorowania zachodzqcych proces6w ekonomicznych;
3) prognozowania zj awi sk spoleczno-gospodarczych;
4) upowszechniania wynik6w badarii analizprowadzony ch przez Strony;
5) wymiany informacji naukowychorazpublikacji wlasnychpomigdzy Stronami;
6) podejmowania dzialah popularyzatorskich oraz promuj4cych zar6r,vno dorobek
naukowy Szkoly wylszejjak i zasobyinformacyjne statystyki publicznej;
7) wsp6lorganizowaniaseminari6w i konferencji krajowych i miqdzynarodowych, atakae
wzajemnego zapraszaniana uroczystoScii wydarzenia;

S) IJrzqd moZe zglasza(,propozycje temat6w prac licencjackich i magisterskich, kt6re
bylyby realizowane przez student6wSzkoly W yZszej;
9) pracownicy UrzEdu ze stopniami naukowymi mog4 by6 proszeni o dokonywanie
recenzjiprac licencjackichi magisterskich.

$2
1 . Realizacja niniejszego porozumienia nastqpowad bqdzie w trybie roboczych
uzgodnieri przyjmowanych przez Strony, a w przypadku zadah nios4cych skutki
finansowe lub wymagaj4cych odrEbnychregulacji bgdzie wykonywana na podstawie
odrEbnychum6w cywilnoprawnych pomiqdzy Stronami.
2. Ze strony UrzEdu osobami upowaznionymi do inicjatywy w zakresie ust. 1 s4 Pani
Edyta Gielbaga Kierownik Dzialu Metodologii r Zintegrowanych Badafr w Zakresie
Podr6Zy oraz Pani Andielika Malinowska Kierownik Wydzialu Organizacii, ze
strony Szkoly WyZszej Pan prof. dr hab. Stanislaw Zipba, Kierownik Katedry
Wydzialu Ekonomicznego i Pan Pawel Siwierski, Kierownik Dziekanatu Wydzialu
Ekonomicznego.

$3
Niniejsze porozumienie obowi4zuje od dnia podpisania i zostaje zawarte La czas
nieokreSlony.

$4
Zmiany warunk6w porozumienia mog4 byd dokonaneza zgodqStron w formie pisemnego
aneksu.

ss
PorozumieniemoZe by(, rozwiqzaneprzezkaAdqze Stron zzachowaniem3 miesiqcznego
terminu wypowiedzenia.

$6
Porozumienieniniejsze sporzqdzonow dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzachpojednym
dlakuzdej ze Stron.
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