ДОГОВІР
ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ
РІВНЕНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ
ГУМАНІТАРНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ТА
ІНСТИТУТОМ НАУКОВОДОСЛІДНИМ
ЛЮБЛІНСЬКОГО НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРКУ
З метою розвитку співпраці між
Рівненським державним гуманітарним
університетом,
надалі
в
Договорі
іменується РДГУ, в особі ректора проф.
Руслана Постоловського, який діє на
підставі Статуту, та Інститутом науководослідницьким Люблінського
парку
науково-технологічного,
надалі
в
Договорі іменується ІБР ЛПНТ, в особі
Президента Аркадіуша Малека, який діє на
підставі Статуту, разом
іменуються
Сторони, а індивідуально Сторона,
уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є співпраця
у наступних галузях:
1.1.1.
Наукові дослідження.
1.1.2. Обмін між працівниками.
1.1.3. Проведення
спільних
наукових
конференцій.
1.1.4.
Обмін публікаціями.
1.1.5.
Організація спільних культурномасових заходів.
1.2. Сторони за взаємною згодою
можуть
здійснювати спільну діяльність за іншими
напрямками співробітництва в галузі науки
та освіти.

UMOWA
О WSPOLPRACY POMEgDZY
PANSTWOWYM UNIWERSYTETEM
HUMANISTYCZNYM W ROWNEM
А
INSTYTUTEM
BADAWCZO-ROZWOJOWYM
LUBEESKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
S.A.
W celu rozwoju wspolpracy pomiydzy
Paostwowym
IMwersytetem
Humanistycznym w Rownem, zwanym w
dalszej czysci Umowy PUH w Rownem,
reprezentowanym przez rektora prof.
Ruslana Postolowskiego, ktory dziala na
podstawie
Statutu
oraz
Instytutem
badawczo-rozwojowym
Lubeiskiego
Parku Naukowo-Technologicznego S.A
zwan^ w dalszej czysci Umowy L P N T ,
reprezentowan^ przez Prezesa zarz^du dr
in/.. Arkadiusz Matek, ktory dziala na
podstawie Statutu, ідсгпіе zwani Stronam, a
indywidualnie Stronq, zawieraj^ niniejsz^
Umowy:
1. Przedmiot Umowy
1.1. Przedmiotem Umowy jest wspotpraca w
nastypuj^eych dziedzinach:
1.1.1 .Badania naukowe.
1.1.2. Wspolpraca miydzy pracownikami
1.1.3. Organizowanie
wspolnych
konferencji
naukowych.
1.1.4. Wymiana publikacji.
1.1.5.
Organizowanie
przedsiywziyc
kulturalnych.
1.2.Strony za wzajemnym porozumieniem
mog^ prowadzic wspoln^ dzialalnosc w
innych dziedzinach wspolpracy w dziedzinie
nauki.

2. Умови співпраці

2. \¥агипкі \vspolpracy

2.1.1. Обмін досвідом, використання нових
інформаційних
технологій
у
навчальному та науковому процесі.
2.1.2. Обмін друкованою продукцією для
формування фондів бібліотек.
2.1.3. Обмін публікаціями.
2.1.4. Організація
та
проведення
спільних наукових конференцій.
2.1.5. Запрошення делегацій сторін у
зв'язку з видатними подіями та датами в
житті держав і Сторін.
2.1.6. Підготовка спільних проектів для
фінансування
національними
та
міжнародними фондами.
2.1.7. Інші наукові заходи за спільною
згодою сторін.
2.2. Обидві Сторони зобов'язуються
регулярно обмінюватись інформацією про
заплановані заходи, а також надавати
допомогу працівникам для їх участі в таких
заходах.
2.3. Кожного разу перед приїздом
необхідно не пізніше, ніж за два тижні
повідомити іншу сторону про дату приїзду і
кількість відвідувачів.
2.4. Кількість наукових представників,
обмін якими може бути реалізований, а
також інші питання, пов'язані з обміном,
узгоджуватимуться з керівництвом.

2.1. вЦопу Ь^сіа о^апіголуас паві^рищсе
рггесЬщ\¥гщсіа зіаге паико\¥0-реба£0£Ісгпе
паисгусіеіі акабепнскісії і бок1огап16^¥.
2.1.1. \¥утіап§ скж’шасісгеп, \vykorzystanie
по¥/усй Іе с іт о ^ іі
іпґоппасуіпусії (¥
ргосеБасИ паисгапіа і Ьасіап.
2.1.2. ¥/утіап'у ¥/у<1а\таіс1\¥ исгеїпі <11а
ЬіЬІіоІек оЬубши Бігоп.
2.1.3. \¥утіап$ риЬ1ікас)і.
2.1.4.О^ашгасіу і prowadzenie \¥зро1пус1г
копґегепср паикомуск
2.1.5.2аргазгапіе беїедасі'і БРоп \¥ х \\щ х к и х
м/уЬііпуті \vydarzeniami \¥ гусіи kraj6w і
Зіллі.
2.1.6. Рггудоїошапіе ШБроІпусІї projekt6w (11а
1тпап80(¥апіа
рггег
narodowe
і
тщбгупагобо'л'е Іш^шге,
2.1.7. Іппе
рггебзщєугіесіа
ебикасу) пе
шіаіопе рггег Яігопу.
2.2. О І^м че БРопу гоЬоууідгищ бі?
ге§ц1атіе \vymieniac бщ іпґогтасід о
рІапо\уапусЬ ЬгіаІашасЬ, ]ак гб\¥піег
искаеіас р о т осу ргасошіікот \¥ сеіи исігіаіи
\vmch.
2.3. Тетаїу wsp61pracy Ь?бд шіаіапе
bezposrednio
тщсігу
Зйопаті
аІЬо
zainteresowanymi росітіоіаті w роБіасі
бос1а1ко\¥ус1і и т о \¥ со па)тпіе] па dwa
їу§0£Іпіе рггеб ісЬ рпшабгепіет.
2.4. КаМедо гаги рггеб przyjazdem іггеЬа піе
рогте] піг па dwa tygodnie przed
р о м ^ о т іс сіпщ^ БРону о dacie рггуіагби і
гоБІате ш^обпіопа х кіегошпісіу/ет.

3. Принципи фінансування

3. Ха$айу fmansowaшa

3.1. Виконання кожного проекту, що
стосується співпраці, про яку йдеться в
пункті 2, здійснюється за власний рахунок
науковців або викладачів.
3.2. Вартість поїздки до країни
призначення здійснюється за власні кошти
учасників або за кошти спонсорів.
3.3.
Витрати на проживання викладачів
на території країни, що їх приймає, бере на
себе Сторона, що приймає учасників.

3.1. Wykonywanie каггіе§о рпуекш
боїусгасе§о \vspolpracy, о Шге] то\¥а \¥
ркі.2, рггергоууабгапе козгіет паико\¥с6л¥
ІиЬ паисгусіеіі.
3.2. КоБгІу бощгби рокгу\¥апе Ьуба ге
бгосікб’м' \vlasnych исгезЬіікб’^ аІЬо ге
srodk6w sponsor6w.
3.3. Козгіу гак\¥а1его\¥апіа паисгусіеіі
акабетіскісЬ па Іегепіе кгащ gosxcxцcego
ропозі зігопа £08гсг^са.

4. Відповідальність Сторін та принципи
зміни Договору

4. Odpowiedzialnosc stron oraz zasady
zmiany warunköw Umowy

4.1. Сторони несуть відповідальність за
дотримання умов Договору. У випадку
неможливості виконання умов Договору,
Сторона повинна невідкладно повідомити
про це другу Сторону, а також
запропонувати своє вирішення питання.
4.2. Усі спірні питання, які можуть
виникнути в процесі реалізації Договору,
вирішуються у процесі переговорів шляхом
підписання договору.
4.3. Зміни та доповнення до Договору
вносяться
у
письмовій
формі
за
попередньою згодою Сторін, інакше вони
не набирають чинності.

4.1. Strony ponosz^ odpowiedzialnosc
za dotrzymanie warunköw umowy. W
przypadku, gdy jedna ze Stron nie moze
spelnic
warunköw
umowy,
powinna
natychmiast zawiadomic o tym drug^ Stron?
oraz zaproponowac mozliwe rozwi^zanie.
4.2. Sporne kwestie, ictöre mog^ powstac w
procesie realizacji tej Umowy, rozwi^zywane
b?d^ podczas negocjacji na zasadzie
obopölnego dodatkowego porozumienia.
4.3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia
niniejszej Umowy wymagaj^ zachowania
formy pisemnej na podstawie wzajemnej
zgody pod rygorem niewaznosci.

5. Чинність та принципи розірвання
Договору
5.1. Договір набирає чинності з моменту
його підписання обома сторонами і діє 5
років.
5.2. Договір вважається продовженим на
один рік на тих самих умовах, у разі
відсутності відповідного повідомлення про
його закінчення однієї зі Сторін не пізніше,
ніж за один місяць до закінчення терміну
дії Договору.
5.3. Кожна Сторона має право розірвати
цей Договір, письмово попередивши про це
другу Сторону не пізніше ніж за 6 місяців
до запланованої дати розірвання договору.

5. Termin waznosci Umowy oraz zasady
jej wypowiedzenia
5.1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej
podpisania i obowi^zuje przez 5 lat.
5.2. Umowa jest automatycznie przedluzana
na kolejny rok na tych samych warunkach, o
ile strony w ci^gu miesiaca przed terminem
wygasni?cia umowy nie zawiadomi^ o
zamiarze zakonczenia wspölpracy.
5.3. Kazda ze stron ma prawo odst^pic od
niniejszej Umowy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu o tym drugiej strony co
najmniej na 6 miesi?cy przed przewidzianq.
daU zakonczenia umowy.

6. Складання Договору

6. Sporzadzenie Umowy

6.1.
Договір
складений у двох
примірниках польською та українською
мовами, однакові за змістом, які мають
однакову юридичну силу.
6.2. Кожна зі Сторін отримує по одному
примірнику

6.1. Umowa sporz^dzona zostala w dwöch
egzemplarzach w j?zyku polskim oraz w
j?zyku ukrainskim o jednakowym brzmieniu
oraz majacych jednakowa moc prawn^.
6.2. Kazda ze stron otrzymuje po jednym
egzemplarzu.

7. Заключні положення

7. Postanowienia koncowe

7.1. Відповідальність за координацію
діяльності зі сторони ІБР ЛНТП буде
нести директор, д-р. наук, Аркадіуш
Малек.

7.1. Odpowiedzialnosc za koordynacj? dzialan
ze strony ponosic b^dzie DYREKTOR IBR
L P N T drin t Arkadiusz Matek.

7.2. Відповідальність за координацію
діяльності зі сторони РДГУ буде нести
Проректор з наукової роботи проф.,кандидат економічних наук
Олександр Дейнега.

7.2. Odpowiedzialnosc za koordynacj? dzialan
ze strony PUH w Röwnem ponosic b^dzie
Prorektor ds, pracy naukowej doktor nauk
ekonomicznych, profesor
Dejnega Aleksander.

Юридичні адреси
та підписи Сторін

Adresy prawne
i podpisy stron

РІВНЕНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
вул. Степана Бандери 12, м, Рівне,
Рівненська обл., 33000, Україна
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