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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКРІМ  НАЦІОНАЛЬНИМ  (далі ІФНМ У), вул. Галицька, 2, 

76018 Івано-Ф ранківськ, в особі ректора Рожка М .М ., що діє на підставі статуту 

та

ВИЩ ОЮ  ДЕРЖ АВНОЮ  ПРОФЕСІЙНОЮ  Ш КОЛОЮ  в Холмі, в особі 

ректора Аркадіуша Тофіля. Далі разом та індивідуально звані “Сторонами” та 

“Стороною” .

§1

Предметом Угоди є взаємне вживання заходів для зміцнення співпраці між 

науковими спільнотами обох Сторін та реалізації проектів у галузі освіти та 

науки.

§2

Обидві сторони зобов’язуються співпрацювати з метою досягнення спільних 

наукових цілей, відповідно до їхніх статутних завдань, в інтересах обох Сторін.

§3

В ході реалізації спільних цілей обидві Сторони будуть підтримувати контакти 

на основі рівних можливостей, справжнього партнерства та залишаться у 

взаємній довірі та повазі.

§4

Обидві Сторони будуть підтримувати та розвивати двостороннє 

співробітництво через таке:

а) взаємний обмін студентами;

б) навчання персоналу;



в) взаємний обмін інформацією в області дидактичних програм;

г) підтримка та сприяння взаємному обміну науковцями та дидактичними 

фахівцями;

д) взаємні зусилля, докладені до підготовки наукових програм, публікації 

досягнень та їх втілення;

е) спільна організація наукових конференцій, презентація досвіду та досягнень 

в різних галузях медицини;

ж) публікація результатів наукових досліджень, проведених Сторонами.

§5

Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди буде підлягати під законодавчі та 

судові норми, чинні в Польщі та Україні, з урахуванням §9, пункту 4 цієї угоди.

Реалізація цієї Угоди не передбачає ніяких фінансових зобов’язань будь-якої зі 

Сторін угоди.

§7
Для реалізації цієї Угоди юридичні особи, визначені обома Сторонами, 

представлять програму співпраці, зокрема її масштаби та способи реалізації. 

При необхідності Сторони складають спеціальні угоди, що регулюють спільні

дії. 

§8

Дана Угода підписана в двох екземплярах, по одному для кожної Сторони, 

українською та польською мовами.

1. Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами.

2. Угода діє протягом п ’яти років. Якщо Сторони бажають продовжити термін 

Угоди, вона може бути продовжена письмовим Додатком Угоди.



3. Будь-які ЗМІНИ, виправлення та оновлення будуть зроблені в письмовій формі 

в якості доповнення до Угоди, за згодою обох сторін.

4. Будь-які спори, що виникають в зв ’язку з Угодою, будуть вирішуватися 

щляхом дружніх переговорів, у  випадку неможливості врегулювання спору 

мирним шляхом, ВІН буде вирішуватися в судовому порядку за юрисдикцією 

місцезнаходження .

згідно з польським законодавством.

5. Ця Угода може бути розірвана будь-якою Стороною шляхом письмового 

повідомлення другої Сторони. Після цього Угода залишатиметься дійсною 

протягом трьох наступних місяців.

Сторонами, що підписали цю Угоду, є:

м.Івано-Франківськ, ._____

ожко

(підпис) 
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