
UMOWA O WSPOLPRACY
pomi^dzy

Osrodkiem Klinicznym w Iwano-Frankowsku, 

a Samodzielnym Publicznym Zakladcm Opieki

Zdrowotnej w Sanoku 

і Powiatem Sanockim 

z dnia 19 sierpnia 2009 r.



Osrodek Kliniczny w Iwano -  Frankowsku zwany daje „Partnerem Ukrainskim” 

reprezentowany przez dyrektora 

-  Yeuhen’a Neyko

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Sanoku zwany dalej 

„Partnerem Polskim”

reprezentowany przez dyrektora -  Adama Siembaba 

і Powiat Sanocki

reprezentowany przez Starost? Sanockiego -  Waclawa Krawczyka, 

kieruj^c si? dobrem mieszkancow Iwano - Frankowska і Powiatu Sanockiego, 

a w szczegolnosci wol^ zapewnienia im jak najlepszej і najpelniejszej opieki 

zdrowotnej, uwzgl?dniaj^c postanowienia Traktatu mi?dzy Ukraine, 

a Rzeczpospolit^ Polsk^ w sprawie mi?dzyregionalnej wspolpracy z dnia 24 maja 

1993 roku oraz deklaracj? Prezydenta Ukrainy і Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 

z dnia 25 maja 1996 roku, Partnerzy Umowy zobowi^zuj^ si? do tego, 

co nast?puje,:

• organizacji wspolnych szkolen oraz wymieniania si? doswiadczeniami 

z zakresu metod і sposobow zarz^dzania sluzbq_ zdrowia,

• wzajemnego doradztwa і wymiany doswiadczen w zakresie wprowadzania 

і realizacji nowoczesnych technologii і procedur medycznych,

• wzajemne umozliwienie odbywania praktyk ( dokonywania wymiany) przez 

studentow kierunkow medycznych oraz ratownictwa і rehabilitacji 

kierowanych do ich odbycia przez jednego z partnerow wspolpracy,

• wspolnych dzialania na rzecz pozyskiwania sprz?tu dydaktyczno- 

medycznego,

• wspoldzialania na rzecz pozyskiwania sprz?tu і srodkow umozliwiaj^cych 

popraw opieki zdrowotnej mieszkancow obu spolecznosci.



Powiat zobowiqzuje si§ do koordynacji dziaian pomi^dzy Partnerem Polskim 

і Ukrainskim oraz do wsparcia organizacyjnego w ich realizacji.

§ 2

W zaleznosci od potrzeb Starosta Sanocki moze utworzyc odpowiedni zespol 

koordynuj^cy, ktory przynajmniej raz do roku ustali zakres і sposob realizacji 

umowy.

§3

Umawiaj^ce sig Strony dokonaj% oceny rocznej realizacji umowy do 30 stycznia 

roku nast^puj^cego po roku podlegaj^cym ocenie. Wspolne ustalenia b̂ dq. 

podstaw^ do planowania przyszlych dziaian.

§4

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 lat.

2. Kazda ze Stron moze wypowiedziec Umow§ zachowuj^c, polroczny okres 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej.

3. Jesli zadna ze stron nie wniesie zastrzezen w formie pisemnej do tresci umowy 

і sposobu jej realizacji po upfywie 5 lat umowa zostaje przedluzona na okres 

nast^pnych 5 lat.

4. Zmiany w tresci umowy mog^ zostac wprowadzone na wniosek kazdej ze 

Stron w formie Aneksu і wymagajq. zachowania procedury, jak przy zawarciu 
Umowy.

§1



« і

§ 5

Umowe sporz^dzono w 6 jednobrzmi^cych egzemplarzach po 3 w wersji 

ukrainskiej і polskiej . Po 2 egzemplarze (jeden w j^zyku polskim jeden w j^zyku 

ukrainskim) otrzymuje kazda ze Stron.
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