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Porozumienie o współpracy

zawarte w dniu 19 czerwca 2017 r. w Krakowie pomiędzy:
Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź,
NIP: 7272797430, reprezentowanym przez dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora, zwanym
W dalszej części porozumienia „Instytutem”

a

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27,
31-510 Kraków, o numerze NIP 675-000-63-46 o numerze REGON 000001519
reprezentowanym przez: prof. dr hab. Janiną Filek Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy
zwanym xy dalszej części porozumienia „Uczelnią”

- zwanymi w dalszej części porozumienia „Stronami” albo „Stroną”
o następującej treści:

Instytut został utworzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
3 września 2015 r. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej pod nazwą
„Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego” (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z 2015 r. poz. 56)
i jest państwową jednostką budżetową 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
zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji,

sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;
4) wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju

potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;
5) realizacja programów i projektów współanansowanych ze środków zewnętrznych, w tym

Unii Europejskiej;

6) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy e-administracji.



1. Podstawa prawna działalności Uczelni — Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

2. Do podstawowych zadań Uczelni należy w szczególności:

1) kształcenie studentów xy celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności

niezbędnych w pracy zawodowej;

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie,

za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,

w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

i informacyjnych;

4) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy

w systemie uczenia się przez całe życie;

5) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

3. Uczelnia oświadcza, że może w szczególności prowadzić badania naukowe, prace

rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze oraz transfer technologii do gospodarki,

a-wykonując zadania, może współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami

dydaktycznymi, naukowymi, artystycznymi i innymi, a także organami administracji

publicznej oraz uczestniczyć w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

1. Strony deklarują wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu

terytorialnego, w szczególności:

1) opracowywania ekspertyz;

2) inicjowania prac badawczo-rozwojowych;

3) współpracy przy realizacji wydawnictw;

4) wspólnej organizacji konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań

informacyjnych;

5) zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy,

wspólnych działaniach i podejmowanych inicjatywach;

6) podejmowania działań w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia.

2. Strony deklarują możliwość rozszerzenia zakresu współpracy.

3. Z ramienia Uczelni czynności podejmowane w ramach porozumienia wykonywane będą

przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

1. Strony oświadczaj że na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnione są

do zawarcia niniejszego porozumienia i wykonania jego postanowień.

2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych

od drugiej Strony związanych z zawarciem porozumienia i realnacją jego postanowień

oraz realizacją celu, dla którego została ustanowiona współpraca.

3. Strony mogą ujawnić informacje, o których mowa xy ust. 2, wyłącznie w przypadkach,

gdy to wyraźnie wynika z celu niniejszego porozumienia lub na żądanie uprawnionych

organów państwowych, w zakresie posiadanych przez nich kompetencji oraz treści żądania.
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Strona zobowiązana do ujawnienia takich informacji poinformuje niezwłocznie drugą Stronę

o fakcie, zakresie i adresacie takiego ujawnienia.

Współpraca pomiędzy Stronami, w zakresie wskazanym w niniejszym porozumieniu a takze

ewentualne rozszerzenie te) współpracy, będzie realizowane na podstawie odrębnych umów.

1. W zakresie wskazanym w postanowieniach niniejszego porozumienia Strony odpowiadają

za działania swoich pracowników oraz innych osób działających na ich rzecz.

2. Porozumienie nie odzi żadnych zobowiązań finansowych po którejkolwiek ze Stron.

1. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem

l-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dla skutecznego rozwiązania porozumienia wymaga

się złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie na piśmie.

1. Porozuniieme wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy

pisemnej, w postaci aneksu.

3. Ewentualne spoi-y powstałe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozwiązywane będą

polubownie. W braku rozwiązania sporu będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Uczelni.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
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