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Korfantego w Katowicach, Polska (Katowice Business

f

University),
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rrnil

npegcraBJre€

JM Rektora

Perrop

dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego,

a-p ra6. KurnurroQ llla$.nnpcxi,

prof. GWSH

npoQ. BEY

oraz

TA
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(King Danylo University)

reprezentowanE przez

JM Rektora
prof, dr hab. nauk prawnych Myroslav Luckyi
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Percrop
npoQecop, Aorcrop rcpnAuqHtrx nayn Mupoc.nae Jlyusrcnft

Artykul

l

Crarrq I

Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca parhrerska w

Ilpe4uerou llboro AoroBopy

nastgpuj4cym zakresie:

HacryrHrlrx cQepax:

1,

Wsp6lne prowadzenie badarl naukowych;

1.

2.

Wymiana pracownikdw naukowych na kr6tkie pobyty

2. O6uin

konsultacyjne;

w celu

i

pracownikdw naukowo-

udzialu

w

J

+A

O6uiH cryAeHraMn ra

Ha

KOpOrKl

HayroBo-neAaroriquuuu

O6rrain HayxoBo-neAaroriqnr.ruu np aqinnraraur4 3 Meroro

roHQepenqifi

seminari6w , a takZe prezentacji referat6w

ra

ceuiuapiB

a raKox

[peacraBJreHHt

AouoniAefi ra rexqifi;

iftyklad6w;

pracownik6w

administracyjnych

5.

Wymiana fachowej literatury
i dydaktycznej, informacji

O6ruin a4rrliHicrparr,rrumrau npaqiBHr4KaMu

3

Meroro

niAnurueuns rnaniQirauii;

w celach szkoleniowych;

naukowej

6

o programach nauczania;

Wsp6lne organizowanie migd4marodowych

8.

HayKoBr{Mlr npaqirunranalr

peaniaaqii cnimnrx HayKoBrrrx po6ir, oprani:auii

celu realizacji wsp6lnych prac naukowych, organizacji

Wymiana

AocliAxeur;

npoxoAxeHHa Hayxoroi npaKTur(u;

Wymiana pracownik6w naukowo-dydaktycznych w

ii

qpoBeAeHHr Hayr(oBnx

npaqinHraralur 3 Meroro yuacri n npoqeci nasqaHHr a6o

procesie nauczania

lub odbycia praktyki naukowej;

kon ferencj

naprHepcrra cninnpaq.r n

rorcylrraqiiini risurra;

Wymiana student6w
dydaktycznych

Climse

e

O6uin Qaxonoro

HayKoBoro

i

neAarori.rHorc

nireparyporo, in$oprraaqierc rpo HaBqamni nporparrau

7

Cnimua oprauisaqi.a uixnapognux

;

HayKoBr{x

konferencji naukowych, opracowanie uzgodnionych

rion$epenrdfi, pospo6xa y3roAxeurzx flporpaM, a raKox

program6w oraz publikacja artykul6w i referat6w;

orry6rirynaHnfl crarefi ra peQeparin ;

Przygotowanie

i

realizacja wsp6lnych projekt6w w

dziedzinie edukacji i nauki.

8.

IliAroronxa ra peani:aqia cnimsux npoerria
ocsirH Ta

y

ranyri

HayKr,r.

Crarrs2

Artykul2

i finansowego Croponra noroArflucr, ruo peanisaqix saruraHosaHoi
qopa3y
programu wsp6lpracy rzaleaniona bgdzie kazdorazowo od uarepiamno-$iHanconoi nporpaMr4 cninnpaqi
3zlJrexarlrMe BiA oKpeMoro AoroBopy, yKJraAenoro uix
odrgbnej umowy obu stron i od wielkoSci Srodk6w finansowych,
Ustala sig, 2e realizacja planowanego rzeczowego

kt6rymi dysponuje kaZda ze stron.

cropoHaMr4

ra ni4 o6cxry r[iuauconrx xourrin,

KoxHa si cropin.

rrr4Mr4 soroAie

Artykul3

W

Crarrq

odniesieniu do os6b trzecich poszczeg6lne strony Umowy

wystEpujA samodzielnie

llo

siAHorueHHro

3

Ao rperix oci6 cropouu rlboro AofoBopy

w imieniu wlasnym. Zadna ze stron nie Br4crynarorb cauocriilno i siA csoro iueni. Xoana ri cropiH

jest uprawniona do zaci1gania zobowiEzaf w imieniu i/lub

na Mae npaBa

rachunek drugiej ze stron. Zadna ze stron

za

nie odpowiada

zobowi1zania drugiej strony wobec os6b trzecich.

ue

6paru ua ce6e so6os'ssauns siA irraeui a6o

si cropiH He

paxyHoK Apyroi cropoHr4. XoAua
siAnoniAanrHocri

3a

go6os'.f,gaHHflN4z

sa

Hece

Apyroi cropoHr.r

tto

siAHoueHrilo 4o rperix oci6.

Crarrs

Artykul4
Strony uzgadniajq,

Ze

umowa wchodzi

w

podpisania przez strong podpisuj4c4 p62niej

Zycie

i

z

4

Croponrz [oroAt4Jrr4cr, ruo uefi Aoroaip ua6wpae qr.runoc.ri

dniem g.arv

fioro ni4nncauux

cropoHoro,

uo

s

ni4nncala ftoro

obowi4zuje do ocrauHboro ra Aie Ao 4aru ftoro poripnanur.

dnia wypowiedzenia.

Artykul5

Crarrq

5

Zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem ich 3uinu y uboMy 4oronopi BrrMararorb nucrlroeoi Sopruu, y pasi
HeAorprzMaHH.{

niewazno$i.

sxoi e ue4iftcuocunun.

Artykul6

Crarrq

Kalda ze stron moze wypowiedzie6 niniejsz4 umowg

z

KoNua si cropin Mae npaBo po:ipnaru uer4 AoroBlp, Irl4cr,MoBo
nonepeAuBrxH rrpo ue 3a o.[r4H rrricsur.

zachowaniem j ednomiesigczrego okresu wypowi edzenia.

Artykul

6

CrarrsT

T

Niniejsza umowa zostala sporz1dzona

w

dw6ch

I{e[

4oronip cKnaAeno

floJlbcbxoro

y

i

ABox i4eHruvurzx npzuipnzxax

yr<pai'ucrxoro MoBaMr{,
jednobrzmi4cych egzemplarzach w jgzyku polskim i w jgzyku
Als r<oNuoi is croniH.
ukraifiskim, po jednym egzemplarzu dla kaZdej ze stron.
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