
иМОХУА RAMOWA

zawarta \¥ дпіи   . ротіегігу:

\Vyzszsi 8гко1г} гаггг^гап іа  ОсЬгопз Ргасу w Каїоууісасії, г\уап<} dalej WSZOP, 
гергегеп(хж'апа рггег:

Капсіегга -  М а^огга^ ЯікогБка

а

ипі\уег«уіе1ет Narodowym „А касіетіа О з і п ^ к а ” , глуапут гіаіе] ІМ АО, 
reprezentowanym рггег:

ЯекЮга -  Ргоґ. сіг ЬаЬ. Шога Разіесгпіка

Іасгпіс гшапусЬ РаЛпегаті.

\VSZOP і ІМ А О  кіегціас бі? шоі^ \vspolpracy w dziedzinie квг^аісепіа і Ьасіагї 
naukowych, а іакге \у рггекопапіи, ге \vspolpraca Іа Іегу w іпіегевіе оЬи Іісгеїпі 
га\уісга]а піпіе|57а ито \\'е .

§ 1

1. \VSZOP oswiadcza, ге jest исгеїпіа піериЬІісгп^ і posiada uprawnienia 
do prowadzenia studi6w ууугзгусЬ окгеБІопе w КеіеБіггс исгеїпі піериЬІісгпусЬ і 
г\уі^гко\¥ исгеїпі піериЬІісгпусЬ prowadzonym рггег МіпІБ^а Наикі і Szkohlictwa 
\Ууг5ге§о Кгесгурозроііїе] Р оШ е^ Odpis г Ке]'е5И'и stanowi гакісгпік №  1 do 
Umowy.

2. ІЖ А О  oswiadcza, ге ]ехІ исгеїпіа риЬІІсгпа і posiada uprawnienia do prowadzenia 
studi6w луугБгусЬ zgodnie г изІа\уа о szkolnictwie \vyzszym огаг ге ]евІ 
nadzorowane рггег Міпізіегеїууо Обилаїу і № икі -  ііШуШсіе, Йога іеві 
odpowiedzialna га гагг^гапіе зу я іетет  вгкоілійша \vyzszego w ІІкгаіпіе.

§2

Przedmiotem и т с т у  ієбі окгеБІепіе cel6w, zasad і \уагапко\¥ prowadzenia \vspoipracy 
р о т і^ г у  Зігопаті Uraowy.

§3

гакгеБ umowy оЬе]ппуе угероіргас^ \¥ dziedzinie кБгІаІсепіа student6w огаг 
dzialalnosci naukowo-badawczej, jak го\¥піег promowania киІШгу і tradycji кга]6ш 
Partner6w. / /

1

.  0 5 . 2 0 - ( ¥ ‘Рукладеним.............................. .......... .......................між:

Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (надалі ВШОП), 
в особі:

Канцлера -  Мавгожати Сікорської 

та

Національним університетом «Острозька академія» (надалі НУОА) 
в особі:

Ректора - Проф. Ігоря Пасічника 

надалі -  Сторони.

ВШОП і НУОА, зважаючи на бажання обох Сторіх співпрацювати в галузі освіти 
та наукових досліджень, уклали цей Договір.

§ 1

1. ВШОП засвідчує, що є приватним вищим навчальним закладом і має право 
провадити навчання, як це визначено в Реєстрі приватних навчальних закладів 
та об'єднань приватних навчальних закладів, затверджених Міністром освіти і 
науки Республіки Польща. Витяг з Реєстру додається -  додаток №1 до 
Договору.

2. НУОА є державним вищим навчальним закладом у загальнонаціональній 
системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підзвітним 
Міністерству освіти і науки України -  інституції, що відповідає за управління 
системою вищої освіти в Україні.

§2

Договір визначає мету, принципи та умови співпраці між обома Стронами 
Договору.

§3

Договір охоплює співпрацю в галузі освіти для студентів та слухачів і науково- 
дослідницької діяльності, а також сприятиме розвиткові культури та традицш 
країн-партнерів.

Договір



§ 4

Сеіе шпоууу Ьесіа realizowane \у пазІерщ'асусН ґогтасЬ:
W dziedzinie кБ/іаІсепіа:

1) геаІігас]а wsp61nych studi6w па осігф те uzgodnionych кіегипкасії
2) \vymiana паисгусіеіі akademickich w сеіи рго\уагігепіа \vykJad6w, seminari6w 

«Р-
3) геаіігас] а паикі j егука роІзкіе§о.

У/ dziedzinie badan naukowych:
1) prowadzenie wsp61nych р г о іе к іи  badawczych ге згос1к6\у \viasnych
2) \vymiana і publikowanie rezultat6w Ьагіап
3) organizowanie \vspolnych копґегепсц, 5утрс^6\¥  кр.
4) aplikowanie о ^гаШу badawcze г ипіі Europejskiej \¥ §гапісасЬ przewidzianych 

гііа partnerstwa г икгаіп^

W dziedzinie promowania кикигу:
stwarzanie waшnk6w итогіішіа^ісусії podejmowanie ргегетаср кикигу і dziei 
аЛузІусгпусЬ к ^ о \у  Partner6w, \¥ 8гсге§61по£сі w dziaianiach Броіесгпозсі 
акагіетіскісИ Partner6w.

1. Рс^е]'то\уапіе у/Броіргасу гііа геаіігасц projekt6w окгеБІопусІї ш § 4  wymaga 
ка^огаго\уо zawarcia рггег Partner6w szczeg61owego рогогитіепіа, Йоге Ь ^ г іе  
октевіас zasady wsp61pracy odpowiednie сі 1а геа1ігас]і danego рго]'екШ, 
\у szczeg61nosci podzial zadaгї Partner6w, БроБоЬ fmansowania, сгаБ і октев йтуапіа 
ргоіекіи, prawa \vlasnosci ітсіекшаїлеі do wynik6w Ьагіап.

2. Рогогитіепіе dotyczace геаіігауі konkretnego ргоіекіи Ь ^ /іе  окгеБІаІо обоЬє 
odpowiedzialn^ га dany ргсуекі

1. РагШеггу /сЬоу/к^щ а 8Іе do udzielania wzajenmego wsparcia w сеіи игувкапіа 
£п^к6\у па гсаіі/асіе рс^апстоіеп umowy огаг рориіагугаср оґеііу edukacyjnej 
Рагіпега w swoim бі^ош івки akademickim.

2. \\^ сеіи геаіі/асіі ркі. 1 РаПпеггу иІ\уога рипкі М огтасущ у w swojej віегігіЬіе w 
сеіи informowania 5і^о\¥І5ка akademickiego о \¥га]ептпе] wsp61pracy.

3. Umowa піе росіада та зоЬа г^п усії konsekwencji Гтап50\уусЬ Рагтегб\у.

РаЛпеггу wypowiedziec итоше w гепніте 6 т іег іес /п у т , ргту гасЬо^
гакопсгепіа realizowanego рпуекШ.

§ 4

Договір реалізовуватиметься за наступними напрямами:
У галузі освіти:

1) реалізація спільних досліджень за узгодженими напрямами
2) обмін професорсько-викладацького складу для проведення 

семінарів тощо
3) вивчення польської мови.

лекцій,

У галузі наукових досліджень:
1) проведення спільних науково-дослідницьких проектів за рахунок власних 

коштів
2) обмін та публікація результатів досліджень
3) організація спільних конференцій, симпозіумів тощо
4) застосування науково-дослідницьких грантів Європейського Союзу 

в рамках співпраці з Україною.
У галузі культури:
проведення презентацій в галузі культури та мистецтва країн-партнерів, зокрема 
щодо співробітництва обох Сторін.

1. Співпрацюючи за напрямами, визначеними в § 4, передбачається укладання 
додаткових договорів кожного з проектів з описом завдань, термінів, 
фінансування, набуття прав на інтелектуальну власність за результатами 
досліджень кожної зі Сторін Договору.

2. Додатковий Договір визначає особу, відповідальну за реалізацію проекта.

1. Сторони зобов'язуються надавати одна одній взаємну підтримку в питаннях 
отримання асигнувань для реалізації Договору та поширення навчальних 
пропозицій партнера в його академічному середовищі.

2. З метою реалізації пункту 1 § 6 в академічному середовищі кожної зі Сторін 
будуть створені інформаційні пункти взаємного співробітництва та пропозицій 
кожної зі Сторін.
Договір не передбачає жодних фінансових наслідків для обох Сторін.

§ 7

Сторони можуть розізвати Договір протягом 6 місяців з можливістю завершення 
проекту._________________

і



1. Umowa zostala sporzadzcna w czterech egzemplarzach w j?zyku poiskim 
і ukrainskim.

2. Kazda ze stron otrzymuje po dwa egzemplarze umowy.
3. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania і zawarta jest na czas nieokreslony

1. Договір укладений в чотирьох примірниках польською та українською 
мовами.

2. Кожна зі Сторін отримує два примірника Договору.
3. Зміни до Договору вносяться у письмовій формі.
4. Договір набуває чинності з його підписання укладається

Wv;>S7a S'/KOLAZARZAJT/ANi а 
X'HRONA PRACY W KATOWICACH 
40-007 Katowice, ul. Bankowa ? 
iel. 3559770 3559772 fcx 258926-5 

<-«-)

аЬ з»5

d .

WY^S7A S/KOLA ZaRZ/\DZäN5 
OCHRONA PRACY W KAT0W1CAC: 
40-007 Katowice, ui. Bankowa 
tel. 3559770 3559772 fax. 258926- 

H -)

/ J ' . O - f  - 0 5 / f ?  - H

3


