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Porozumienie o współpracy

zawarte i? 2018 r. w Olsztynie pomiędzy:
Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź, NIP:
7272797430, reprezentowanym przez dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora, zwanym w dalszej
części porozumienia „lnstytutem”

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
NIP: 739-3033-097 reprezentowanym przez prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego - Prorekt;ora
ds. nauki działającego w tym zakresie na podstawie upoważnienia Rektora LTWM - nr
upoważnienia: 121/2017, zwanej w dalszej części porozumienia „Uczelnia.”

- zwanymi w datszej części porozuniienia „Stronami” albo „Stroną”
o następującej treści:

Instytut zostal utworzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
3 września 2015 t. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej pod nazwą
„Narodowy instytut Samorzą1u 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 \V szczegolnosci:

1) opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu
terytorialnego 1 jego organów;

2) opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
3) dzialalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym gromadzenie,

przetwarzanie i upowszechnianie in formacji, wyników badań i prac rozwojowych
w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji,
sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;

4 wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju
potencja] u instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;

5) realizacja programów i projektów wspó1nansowanych ze środków zewnętrznych, w tym
Unii Europejskiej;

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

\\



1. Uni”yersytet Warmińskc) Mazurski W Olsztynie jest uczelnią publiczną dziaiającą na
podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. O utworzeniu Uniwersytety Warmińsko
Mazurskiego w Olsztynie, Dz. U. z 1999 r., Nr 69, poz. 762.

2. Uczelnia oświadcza, że moze W szczególności prowadzić badania naukowe, prace
rozwojowe oritz świadczyć usiugi badawcze oraz transfer tecłinologii dc) gospodarki, a
wykonując zadania, może wspóipracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjanii
dydaktycznymi, naukowymi, artystycznymi i innymi, a także organami administracji
publicznej oraz uczestniczyć W tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

Strony deklarują wolę wspolpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu
terytorialnego, w szczególności poprzez:

1) opracowywanie ekspertyz;
2) inicjowanie prac badawczo-rozwojowych;
3) współpracy przy realizacji wydawnictw;
4 wspólną organizację konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań

informacyjnych;
5) zamieszczanie na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy, wspólnych

działaniach i podejmowanych inicjaty\yach.

Strony oświadczają, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa upra\ynione są do
zawarcia i wykonania postanowień niniejszego porozumienia.

Szczcgólowc zasady wspói.pracy na podstawie mniejszego porozumienia, w tym kwestie
dotyczące praw własności intelektualnej, zostaną uregulowane pomiędzy Stronami w odrębnych
umowach.

1. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze
Stron, nie stanowi umowy przedwstępnej i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń w szczególności o naprawienie szkody.

2, Osobami odpowiedzialnymi za koordynację dzialań wynikających z niniejszego
porozumienia oraz innych uzgodnień pomiędzy Instytutem i Uczelnią są:

1) ze strony Uczelni: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
UWNI w Olsztynie,

2) ze strony Instytutu: Pani Agnieszka 1-lermel.



1. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. 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.

Porozumienie wchodzi xy życie z dniem jego zawarcia.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
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