
Porozumienie o współpracy naukowej

Porozumienie zostało zawarte w dniu 25 stycznia 2018 r. przez

Dolnośląską Szkołę Wyższą (DSW) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 9, NIP: 894-230-62- 
69, reprezentowaną przez:

a) Prezydenta -  prof. DSW dra hab. Roberta Kwaśnicę,
b) Kwestora -  mgr Elżbietę Puchałę, 

i

Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu przy ul. I. Franka 24, 
reprezentowanym przez:

a) Rektor - prof. Nadiya Skotna

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Strony porozumienia postanawiają organizować wspólnie seminaria, prowadzić wspólnie badania, 

jak też ewentualnie podjąć inne działania w ramach współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem 

Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana 

Franki,

2. Ze strony Wydziału Nauk Pedagogicznych do realizacji działań w ramach porozumienia 

delegowana zostaje dr Barbara Kutrowska, która osobiście weźmie udział w konferencjach, 

seminariach, badaniach oraz ewentualnie innych działaniach w ramach współpracy, w 

szczególności organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu,

3. Formy współpracy ustalane będą na bieżąco pomiędzy stronami,

4. Niniejsze porozumienie nie stanowi zobowiązania żadnej ze Stron do podejmowania konkretnych 

działań, jak też nie stanowi o żadnych zobowiązaniach finansowych, reguluje jedynie możliwe 

formy współpracy oraz upoważnia Strony do bieżącego organizowania współpracy,

5. Strony mogą podejmować inne formy współpracy w przyszłości, co wymaga aneksu do 

niniejszego Porozumienia.

§ 2

Uprawnienia Stron

1. Każda ze Stron może przekazać do publicznej wiadomości informację o nawiązanej współpracy 

oraz jej formach,



2. Każda ze Stron ma prawo wykorzystywać powstałe w wyniku współpracy wyniki badań, utwory do 

własnych celów statutowych, publikować je w dowolnym zakresie, z adnotacją, iż w powstały w 

ramach współpracy, bez wynagrodzenia dla drugiej Strony,

3. Zakończenie przez Strony współpracy w ramach niniejszego porozumienia nie powoduje 

wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w ust. 1-2 powyżej.

1. Wzajemna wymiana informacji będzie następować bezpośrednio przez osoby wskazane przez 

Strony w bezpośrednim kontakcie, drogą elektroniczną lub telefoniczną,

2. Osobą działającą za Wydział nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest dr Barbara 

Kutrowska, tel. +48 601 376 365, e-mail: barbara.kutrowska(adsw.edu.pl;

3. Osobami działającymi za Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki jest:

a) Prof. Nadiya Skotna, tel (03-24) 41-04-74, e-mail administrator(adrohobvch.net:

§ 4

Przepisy końcowe

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez strony 

z 3 - miesięcznym okresem wyprzedzenia.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niniejsze porozumienie zostało sporządzona i podpisane w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dolnośląska Szkoła Wyższa Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki

§ 3

Osoby do kontaktu

Fmert Kwaśnie a
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