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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte 12 maja 2017 r. w Łodzi („Porozuniienie”), pomiędzy:

Fundacją Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina z siedzibą xy Lublinie, przy
ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą xy Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000479445, o numerze NIP: 9462645606, o numerze REGON:
061607973, reprezentowaną przez Pana Piotra Kasprzyka - Prezesa Zarządu,
uprawnionego do reprezentowania Fundacji, co wynika z informacji uzyskanej z
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną w dalszej części
Porozumienia „Fundacją”,
a
Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź,
REGON: 362481973, reprezentowanym przez Panią dr Iwonę Wieczorek - Dyrektor
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, zwanym w dalszej części Porozumienia
„Instytutem”.

- zwanymi dalej lącznie „Stronami”, lub każdy indywidualnie „Stroną.

Instytut został ut\yorzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

3 września 2015 r. w sprawie powolania 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 dzialania, a także

zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu

terytorialnego. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności:

1) opracowy\yanie 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
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w zakresie objętym przedmiotem dzialania 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 współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

w tym Unii Europejskiej;

6) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa oby\yatelskiego i budowy e

administracji.

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina została powołana do życia 3

października 2013 r. W 2015 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku

Publicznego.

Podstawowym celem statutowym Fundacji jest działalność naukowa i edukacyjna.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację konferencji,

seminariów, kolokwiów naukowych I edukacyjnych, wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo

lub finansowo) organizacji debat i szkoleń w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie

prawa), wydawanie publikacji naukowych, organizowanie kampanii społecznych i

informacyjnych, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących

cele naukowe Fundacji. Fundacja jest wydawcą ogólnopolskiego czasopisma prawniczego

„Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”,

punktowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie zasad współpracy Stron w zakresie

wspierania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:

- wzajemną promocję wśród urzędników stanu cywilnego,

- realizowaniu uzgodnionych projektów naukowych, w tym także na

współorganizowaniu konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań

informacyjnych

- zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy,

wspólnych działaniach I podejmowanych inicjatywach

- opracowywaniu ekspertyz, opracowań i publikacji wydawniczych kierowanych do

jednostek samorządu terytorialnego.

2. Strony zgodnie postanawiają, że Porozumienie zawiązane zostało na czas
nieokreślony.

Strony deHaruj że współpracę, o której mowa w Porozumieniu, będą uszczegóławiać

oraz rozszerzać na podstawie odrębnych umów.



1. Porozumienie iiie rodzi żadnych zobowiązań finansowych po którejkolwiek ze Stron.

2. Żadna ze Stron nie może przenosić na inne podmioty praw i obowiązków

wynikających z Porozumienia, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę.

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

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

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dla skutecznego rozwiązania

porozumienia wymaga się złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie na piśmie.

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych w
związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

Porozumienie zostało sporządzone xy dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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