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Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Agrarnym w Dublanach,

Ukraine, reprezentowanym przez Rektora

Prof, dr hab. Wolodymyra Snitynskogo

§1
Strony podejmujq_ wspotpracy w zakresie dziatalnosci naukowo-badawczej 
і dydaktycznej.

§2
1. Strony deklarujq. gotowosc wspotpracy w nastypuj^cych obszarach:

1) prowadzenie wspolnych badari naukowych zgodnych z celami 
realizowanymi przez obie strony,

2) prowadzenie wspolnych projektow badawczych,
3) organizowanie wspolnych konferencji naukowych і prowadzenie 

konsultacji naukowych,
4) wymiana studentow і kadry dydaktycznej.

2. Warunki wspotpracy, o ktorej mowa w ust.l zostanq. okreslone odrybnie 
poprzez kazdorazowe wzajemne konsultacje і ustalenia stron.

§3
1. Porozumienie nie rodzi zobowiqzan finansowych wobec zadnej ze stron. 

Sposob finansowania przedsiywziyc realizowanych w ramach niniejszego 
porozumienia ustalany bydzie kazdorazowo poprzez negocjacje і bydzie 
zalezec od dostypnych funduszy.

2. W celu realizowania porozumienia, strony mogq, korzystac ze zrodel 
finansowych byd^cych w dyspozycji kazdej ze stron і innych zasobow 
w zaleznosci od uregulowan obowiqzuj^cych w kazdym z krajow.
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§4
1. Strony zobowi^zujq. si? do przestrzegania zasad pelnej poufnosci odnosnie

. przekazywanych sobie informacji і materialow.

2. Wykorzystanie wynikow wspolnych badan b?dzie podlegalo zasadom 
obowiqzujqcym w kazdym z krajow.

§5
1. Wszelkie zmiany і uzupelnienia porozumienia wymagajq_formy pisemnej 

pod rygorem niewaznosci.

2. Sprawy nie uregulowane w niniejszym porozumieniu strony b?d^ 
rozwi^zywaly posluguj^c si? zasadami obowi^zuj^cymi we wspolpracy 
kulturalnej і naukowej pomi?dzy krajami.

§6
1. Porozumienie zawarte jest na okres 3 lat.

2. Jezeli zadna ze stron nie zglosi decyzji rozwiqzania umowy to waznosc 
automatycznie przechodzi na nast?pne 3 lata.

§7
Porozumienie sporz^dzono w dwoch egzemplarzach w j?zyku polskim і dwoch 
egzemplarzach w j?zyku ukrairiskim, przy czym tresc obydwu wersji 
j?zykowych jest identyczna.

§8 
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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