
                                             
 

 

 

Porozumienie partnerskie 

 

zawarte w dniu 23 czerwca 2010 r. w Białymstoku pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Białymstoku ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok 

reprezentowanym przez: 

Ewę Kamińską - Gawryluk – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku 

a 

Województwem Podlaskim 

reprezentowanym przez: 

1. Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego 
2. Bogusława Dębskiego – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego 

zwanymi dalej „Stronami porozumienia”. 

 

Preambuła 

Uwzględniając zwiększające się zapotrzebowanie na szczegółowe i aktualne 
informacje oraz wszechstronne analizy procesów zachodzących w regionie, 

które są przydatne władzy regionalnej do podejmowania decyzji w ramach 
prowadzonej polityki rozwoju, mającej na celu poprawę konkurencyjności i 
przyśpieszenie rozwoju regionu Strony porozumienia postanawiają 

zintensyfikować dotychczasową współpracę oraz deklarują potrzebę 
podejmowania nowych inicjatyw na rzecz programowania rozwoju i analizy 
sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podlaskiego. Nawiązując do 

wzajemnej efektywnej współpracy Strony porozumienia zobowiązują się do 
przestrzegania zasady partnerstwa oraz komplementarności. 

 

 

 

 

Artykuł 1 

Zakres współpracy 



Intencją niniejszego porozumienia jest wzmocnienie idei współpracy 

między Stronami porozumienia w przedstawionym poniżej zakresie: 

1. Tworzenia partnerstwa regionalnego zmierzającego do pozyskiwania, 

gromadzenia, przetwarzania i udostępnienia informacji dotyczących sytuacji 
społeczno-gospodarczej Województwa Podlaskiego. 

2. Zaspokajania potrzeb informacyjnych oraz opracowywania kierunków 

prowadzenia niezbędnych badań na rzecz samorządu wojewódzkiego. 
3. Wspomagania pobudzania społeczno-gospodarczego Województwa 

Podlaskiego, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności oraz 

badań i wdrożeń nowych rozwiązań. 
4. Tworzenia i obsługi systemu monitorowania realizacji Strategii rozwoju 

województwa oraz Regionalnego Programów Operacyjnych Województwa 
Podlaskiego. 

5. Tworzenia baz danych informacyjnych wspierających efektywne 

zarządzanie administracji regionalnej. 
6. Opracowywania i publikowania materiałów dotyczących Województwa 

Podlaskiego, zawierających analizy możliwych trendów rozwojowych, ich 
ocenę oraz propozycje działań służących efektywnemu zarządzaniu 
i innowacyjnemu, zrównoważonemu rozwojowi regionu. 

7. Realizacji przedsięwzięć promujących Województwo Podlaskie 
i statystykę publiczną. 

8. Rozpowszechniania informacji statystycznych charakteryzujących 

Województwo Podlaskie, w tym poprzez umieszczanie tych danych na portalu 
regionalnym prowadzonym przez Województwo Podlaskie – Wrota Podlasia. 

9. Uczestnictwa przedstawicieli Stron porozumienia na organizowanych 
konferencjach prasowych i innych spotkaniach poświęconych sytuacji 
społeczno-gospodarczej Województwa Podlaskiego. 

10. Prowadzenia analiz lokalnego rynku pracy i jakości życia mieszkańców 
regionu. 

Artykuł 2 

Formy i warunki współpracy 

1. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia wzajemnej współpracy 

Strony porozumienia postanawiają organizować, w miarę istniejących 
potrzeb, spotkania robocze z udziałem swoich przedstawicieli, a także 
zapraszać do uczestnictwa w organizowanych przez siebie konferencjach, 

debatach i konsultacjach przedstawicieli instytucji właściwych ze względu na 
ich tematykę. 

2. Niniejsze porozumienie stanowi jedynie wyraz dążeń Stron do rozwoju 
idei wzajemnej współpracy, nie rodzi natomiast skutków materialno-
prawnych, w szczególności nie kreuje praw ani obowiązków dla Stron. 

Realizacja postanowień porozumienia, zwłaszcza prowadząca do 
powstawania zobowiązań majątkowych będzie następowała na drodze 
odrębnych uzgodnień, inicjowanych w zależności od potrzeb i prowadzonych 

na zasadach i zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa. 
3. Strony porozumienia będą starały się propagować ideę przedsięwzięcia 

w środkach masowego przekazu oraz zamieszczą informacje o jego realizacji 
na swoich stronach internetowych. 



 

Artykuł 3 

Postanowienia końcowe 

1. Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnego działania 
Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają 
wykonywanie jego postanowień. 

2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania niniejszego porozumienia na mocy 
trzymiesięcznego wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron wobec 
drugiej strony. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem jego 
podpisania. 
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