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UMOW A

zawarta pomi?dzy
Akademii) Rolnicz^ we Wroclawiu (Rzeczpospolita Polska) 

reprezentowanq przez Rektora - prof, dr hab. Michala Mazurkiewicza 
a

Lwowskim Panstwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach (Ukraina) 
reprezentowanym przez Rektora - prof. Volodymyra Snitynskyiego

o nast?puj^cej tresci:

Kieruj^c si? potrzeb^ pogl?bienia wspolpracy, zwazywszy na 
doswiadczenia jakie wyplywaj^ z naszej historii і dotychczasowych kontaktow 
naukowych, Akademia Rolnicza we Wroclawiu і Lwowski Panstwowy 
Uniwersytet Rolniczy w Dublanach postanawiaj^ zawrzec umow? o naukowej 
wspolpracy we wszystkich dziedzinach wiedzy, b?d^cych przedmiotem 
zainteresowania obu stron.

§1.
Ustala si? nast?puj^ce formy wspolpracy:

1. Realizacja wspolnych projektow badawczych.
2. Wymiana publikacji, programow nauczania w celu pogl?bienia naukowej 

і dydaktycznej wspolpracy.
3. Wymiana pracownikow naukowych і studentow.

§2.
a) Wymiana pracownikow naukowych odbywac si? b?dzie na zasadzie wymiany 
bezdewizowej, na podstawie pisemnego zaproszenia.
Strona przyjmuj^ca zobowi^zuje si? pokryc wszelkie wydatki zwi^zane z poby- 
tem osob zaproszonych. Wydatki na ewentualn^ pomoc medyczn^ ponosz^_ 
osoby wyjezdzaj^ce ubezpieczaj^c si? w swoim kraju. Strona wysylaj^ca 
pokrywa koszty podrozy w obydwie strony.

b) Wymiana studentow odbywac si? b?dzie na zasadzie wymiany bezdewizowej. 
Strona przyjmujqca zobowi^zuje si? pokryc wszelkie wydatki zwi^zane 
z utrzymaniem osob zaproszonych. Wydatki na ewentualn^ pomoc medyczn^ 
ponosz^ osoby wyjezdzajqce ubezpieczaj^c si? w swoim kraju. Strona 
wysylaj^ca pokrywa koszty podrozy w obydwie strony.

c) Strony podpisuj^ce urnow? nie ponosz^ zadnych zobowi^zan fmansowych,
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a zaproszenia realizowane wowczas, kiedy srodki fmansowe na pokrycie 
kosztow zwiqzanych z pobytem osob zapraszanych, wymienione w punkcie a) 

• і b) zostan^ wczesniej zabezpieczone.
Partnerzy wymiany doloz^ wszelkich staran aby zdobyc srodki na ten cel 
z innych zrodel.

§3. ,
Realizacja konkretnych postanowien b^dzie przedstawiana w formie 

planow roboczych, ktore stanowi^ integraln^ cz^sc niniejszej umowy.
W planach roboczych b^dzie podane: tematyka wspolpracy, terminy realizacji
1 nazwiska osob odpowiedzialnych za wykonanie zadan.

§4- 
Wprowadzanie zmian do zawartej umowy wymaga pisemnej zgody obu 

stron.

§5.
Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem jej podpisania і zostaje 

zawarta na czas nieokreslony.
Kazda ze stron moze odst^pic od umowy z zachowaniem 6 miesi^cznego okresu 
wypowiedzenia, w ci^gu ktorego wszystkie wczesniej rozpocz^te projekty winny 
bye zakonczone.

§ 6.
Umowa niniejsza zostala sporz^dzona w 4 jednobrzmiqcych 

egzemplarzach dwoch w j?zyku polskim oraz dwoch w J?zyku ukrainskim po
2 egzemplarze dla kazdej strony.
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