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LIST INTEł{CYJNT

Zawarty w dniu 25 czel.wca 20 l3 r. pomiędzy:

Głórvnym Urzędem Statystycznynr w Warszawię

ręprezenlowanyln prZęZ Wiceprezesa G US Krzysztol a Kurkowski ego

a

Palislwowa Wyzszą Szkołq Zaivodową w Sulechorvie

repręZentowaną przcz Rektora prol.. dra irab. jnż. Wiesława Miczulskiego

OIAZ

Urzędem Stat)'styczn.vm w Zielonej Gorze

i€plęZentowanyln przez Dyrektora tJS Zielona Góra Rornana Fędaka

Pregmbuła

N.taiąc na uwadzę fukt' iż rzeteJny, obiektytvny oraz charakteryząiący się wysoką jakością Sysien]

inibnriac-vjrry Stanowi pcldslawę budowy nowoczeSnego spclłeczeństwa infclmlacyjnego, strony

niniejszego listu deklarują rvolę rozptlczęcia współprac5, w zakresie wymiany infbnnac.,;i' prac

analityczno-statys|ycznyclr i opracowati naukowych omz projektów baclawczych. Celem ivspÓĘracy

hędzie opracorvanie wspólnych mechanizmórv. które rvpłyną na rclzrvój spclłeczenstwa opattęgo

na wiedzy w regionie clraz bęclą wsponragały inlbnnacyjnie organy sanrorządu tcry.torialnego

w rvrriewództwle.

Ąrry*ku,ł 1

Strony przyj m uj ą rrastęp u.j ąc e priclrynet.v we w zaj emnej w spółprac y :

t. lnicjowarrie i prowacizenie wspólnych prac naukowo-baclarvczych,

3. Zaspokajanie wspÓinie uzgtldnirlnych potrzeb irrtbnrracy'jnych rvspornagającyclr działalnośc

Cęntrurn Energetyki Odrrawialnej ora7. Lubuskiego ośrodka lnnowacii i Wdrożcti

AgrorechnicznYch.

3. WspÓtpraca tnetclrlologiczna oraz pro.jektowo-programistyczna w zakresie badań kolriunktury

w energetycę. roltrictwie, przernyśle przetwórczynl i turystyce oraz koniunktury gospodarczej '

4. Podejmowanie prac koncepc/nycil araz wdrożenior'",vclr w zakresie brrdorły baz'y

in frrnnacy i ncj o regi onie.

5. Inicjowanie i prowadzenie p|ac w zakresię wspÓłpracy transgraniczej i euroregiorralne1 '



('. Pro,uvadzenię plac in|ormacy.1nych. an.alitycznyclr' me todolclgicznych i metoclycznych

w zakręsie bieżące1 oceny sy1uacj i społeczno.gospodarcze.j regionu'

7. Prclwadzente wspoln.vch prac analityczrrych i badalvczych wspomagających tworzenle

dokumentów koniecznych dla opracowania st|ategii oraz plarrów rozwoju wo"ięwództwa.

jak równieŻ udziat w ich nonitoringr'r i ewaluacji'

8. Ptidejrnowanie dzrałati p<lpularyzatorskiclr oraz promujących dorobek naukowy PWSZ oraz

zasoby infbnnacyj ne statystyki publicznej 
"

9.Inicjowanieipromowanieproblcmatykistat;'stycznejrvpracachinżrynierskichi

10. Współpraca rv zakresie prowacizenia praktyk i stazy studerrckich.

licencjackich.

SzczegÓłowe zasady

tirransowe, okreś1ac

Artykuł 2

realizacji celów okręślonych nirriejszym listem intencyjnyn. rv tyrrr kwestle

będą każdorazclwo odrębne umowy zawieratrę przez Strony.

l.

t.

Arą.kuł 3

Ps stanax'i enia ko ticowe

Ninicjszy liSt lntencyJny sporządzono w trzeclr jednobrzmiących egzemplarzach.

Postanorvi:ęnia ninie1szego listu intencvjnego wclrodzą rv zycte z clniern poclpisania

Główn y Urząd Stat5..styczl1y

Patistwowa Wyższa Szkota Zawcldclwa

w Sulęclrowie

lJrząd Statystyczny w Zieloncj Górze


