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Podpisany w dniu 19 lipca 2018 roku, pomiędzy:

Biurem Programu Niepodlegla, państwową instytucją kultury z siedzibą w Warszawie

(00-054), przy ul. Jasnej 24, o numerze identyfikacji podatkowej: 525-269-81-55, REGON:

366513210, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 100/2017, reprezentowaną przez:

Wojciecha Kirejczyka — Zastępcę Dyrektora

Małgorzatę Kowalczyk — Główną Księgową

dalej zwanym „BPN”

a

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, państwowąjednostką budżetową podległą

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zielonej 18, 90-

601 Łódź, posiadajacą NIP: 7372797430, reprezentowaną przez:

dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora

zwanym dalej „NIST”

o następującej treści:

1. Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków.

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i proces jej ugruntowywania są wydarzeniami,

które wyzwalają w Polakach poczucie durny, jedności, koncentrują uwagę na dobru

wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.

2. Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021, którego głównym celem jest

wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej łączy różne inicjatywy organizowane



NARODOWY
/ INSflTUT

„a- 0O
SAMORZĄI)U
TERYTORIALNEGO

z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. łnspiracją dla

wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność,

poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

3. NIST jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i

Administracji realizującą zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu

terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z

prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Do

zakresu działania Instytutu należy w szczególności:

1) opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania

samorządu terytorialnego i jego organów;

2) opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu

terytorialnego;

3) działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym

gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac

rozwojowych

4) w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji,

sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;

5) wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju

potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;

6) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

w tym Unii Europejskiej;

7) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy

e-administracji.

4. Mając na uwadze powyższe BPN — państwowa instytucja kultury koordynująca obchody

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz NIST deklarują wolę

współpracy i współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem:

1) zgody na wykorzystywanie oficjalnego logo obchodów setnej rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości przez NIST w roku 2018,
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2) ekspozycji logo „Niepodlegla” w materiałach poligraficznych, na stronie internetowej

i w mediach społecznościowych NIST w roku 2018,

3) ekspozycji logo NIST na stronie niepodlegla.goy.pl, jako instytucjonalnego partnera

BPN

4) wzajemnej promocji organizowanych przez Strony wydarzeń związanych z obchodami

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

5) wspólnej organizacji seminarium w dniu 23 października 2018 r., które stanowi

wydarzenie wpisujące się w kalednadium obchodów setnej rocznicy odzyskania przez

Polskę niepodległości w środowisku samorządowym oraz okazją do wymiany

doświadczeń i upowszechnienia wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego

wiedzy o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i przyszłości polskich gmin,

powiatów i regionów.

5. Postanowienia niniejszego listu nie stanowią zobowiązań Stron, w tym w szczególności

nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym, oraz

nie mogą stanowić podstawy wzajemnych roszczeń stron.

6. Ewentualne szczegółowe zobowiązania Stron, w tym szczegółowe zobowiązania

dotyczące wspólnej organizacji seminarium w dniu 23 października 2018 r, określone

zostaną odrębnymi umowami lub porozumieniami zawartymi, pod rygorem nieważności,

w formie pisemnej.

W imieniu BPN W imieniu NIST
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