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Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Pol skiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Mię
dzynarodowego Instytutu Bio log ii Mol ekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzo ne w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
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Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Pol skiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświ aty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodo
wego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego
w Paryżu dnia 26 maja 1995 r. .
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z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączno ści", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia .
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z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień
publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy
państwowej. stan klęski ż ywiołowej lub inny wa ż ny interes państwa.
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn ia 3 września 1996 r. w sprawie opłat
pobieranych za przyję c ie protestu morskiego
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Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępo wani a w związ ku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej rad iofonii i telewi zji
polityki państwa przez naczelne organy państwow e
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POROZUMIENIE
między Rządem

Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki
i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
sporządzone

w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.

W imien i u Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechn ej

w i adomo śc i :

W dniu 26 maja 1995 r. zostało sporządzone w Paryż u Po rozumienie mi ę dzy R z ądem Rzeczypospolitej Pol skiej a Organizacją Narodów Zjedn oczonyc h do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjo nowania Międzynarodowego Inst ytutu Biolog ii Molekul a rnej i Komó r kowej w Warszawie w następuj ącym
brzmien i u :

Przekfad

POROZUMIENIE

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Na-

uki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania
M i ędzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Wa rszawie

between the Government of the Republic of Poland
and the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization concerning the establishment
and operation of the Internationallnstitute of Molecular and Celi Biology in Warsaw

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultu ry (zwana dalej " UNESCO"),

The Government of the Republic of Poland and the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "UNESCO"),
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-

-

stymulowanie wdrażania rezultatów
stosowań praktycznych;

-

popularyzowanie

osiągnięć

2. W tym celu Instytut

badań
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do za -

naukowych.

będzie podejmował następu

jące działania:
badań
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-

to stimulate implementation of research findings
into clinical applications;

-

to popularize scientific achievements.

2. To this effect the Institute will carry out the folio wing activities:
-

conduct experimental and theoretical research;

prowadzenie kursów specjalistycznych;

-

provide specialized training;

-

uczestniczenie w MCBN UNESCO w charakterze
ewentualnego koordynatora działań regionalnych;

-

participate in the MCBN of UNESCO as a possible
co-ordinator of regional activities;

-

tworzenie forum dla kontaktów i wymiany informacji między naukowcami różnych krajów;

-

provide a forum for contacts and exchange of information between scientists of all countries;

-

współpracowanie

z instytucjami medycznymi
i przemysłowymi w celu wykorzystania w praktyce
wyników badań naukowych;

-

co-operate with medical and industrial establish ments in order to implement scientific discoveries
into practice;

-

rozpowszechnianie wiedzy biologicznej i medycznej przede wszystkim poprzez publikacje i organi zowanie spotkań naukowych.

-

disseminate biological and medical knowledge
first of all through publications and the organiza tion of scientific meetings.

-

prowadzenie
tycznych;

-

eksperymentalnych i teore-

3. Instytut będzie prowadził także inne działania,
które mogą być mu powierzane przez UNESCO na
podstawie odrębnych uzgodnień.

3. The Institute will also carry out such other acti vities as may be entrusted to it by UNESCO under separate arrangements.

4. UNESCO będzie dążyć do włączenia Instytutu do
swojego programu działań oraz działań innych instytucji lub sieci zmierzających do podobnych celów.
UNESCO zapewni rozpowszechnianie informacji dotyczących doświadczeń i wyników tych działań Instytutu,
które mogą być interesujące na poziomie regionaln ym
i międzynarodowym.

4. UNESCO shall endeavour to associate the Insti tute with its own activities and wit h the activities of
other institutions or networks pursuing similar objectives. UNESCO shall ensure dissemination of information concerning research experiments and results of
those activities of the Institute which might be consi dered as being of interest at regional or at a wider international leve!.

Artykuł

III

Article III

Uzgodnienia finansowe

Financial Arrangements

1. Środki konieczne do działania Instytutu będą po z wkładów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,
wkładów UNESCO oraz innych wkładów, darowizn
i dotacji, przekazywanych przez inne organizacje i instytucje publiczne lub prywatne, stowarzyszenia lub
osoby fizyczne.

1. The resources necessary for the activities of the
Institute shall consist of the contributions allocated by
the Government of the Republic of Poland, of contri butions of UNESCO, and of such other contributions,
gifts and grants as may be offered by other organiza tions and institutions, whether public or private, by associations or by individuals.

2. Strona Polska podejmie niezbędne kroki w celu
zapewnienia Instytutowi pomieszczeń wraz z podsta wowym wyposażeniem, co stanowić będzie jej począt 
kowy wkład. Następne wkłady finansowe Strony Pol skiej będą ustalane okresowo, zgodnie z obowiązują
cymi zasadami i przepisami. Wkłady Strony Polskiej
będą przekazywane na podstawie oddzielnych kon traktów zawieranych dla poszczególnych c'elów i projektów.

2. The Polish Party shall take the necessary steps in
order to ensure the Institute's premises with the basic
equipment, as an initial contribution . The subsequent
allocations of the Polish Party shall be determined
from time to time, in accordance with the applicable
rules and regulations. The contributions of the Polish
Party will be provided under separate contracts concluded for specific purposes and projects .

3. Początkowy wkład ze strony UNESCO będzie nie
mniejszy niż 85 000 dolarów USA. Następne wkłady ze
strony UNESCO będą określane z uwzględnianiem od powiednich decyzji Konferencji Generalnej UNESCO,
dotyczących jej programu i budżetu . Wkłady UNESCO
będą przekazywane na podstawie oddzielnych kon traktów zawieranych dla poszczególnych celów i projektów.

3. The initial contribution of UNESCO will not be
less than 85,000 US dollars. The subsequent contribu tions od UNESCO will be determined taking into account the relevant decisions of the General Conference
of UNESCO concerning its programme and budget.
The contributions of UNESCO will be provided under
separate contracts concluded for specific purposes or
projects.

chodzić

-
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4. Zarówno Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Instytut mogą podejmować uzgodnienia z innymi wła 
dzami lub instytucjami w celu określenia ich wkładów
lub sposobów współpracy z Instytutem. UNESCO bę 
dzie informowane o każdym takim uzgodnieniu.

4. The Government of the Republic of Poland
and/or the Institute may make arrangements with
other authorities or institutions in order to determine
their contributions to, or modalities of co-operation
with, the Institute. UNESCO shall be informed of any
such arrangement.

5. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i UNESCO będą
współpracować w celu pozyskiwania pozabudżeto 

5. The Government of the Republic of Poland and
UNESCO will cooperate in orderto mobilize extra -budgetary resources for the activities of the Institute.

wych

środków

na

działalność
Artykuł

Instytutu.

Article IV

IV

Organizational Framework

Ramy organizacyjne
Organami Instytutu

są:

The bodies of the Institute shall be:
al The Director,

al Dyrektor,
bl

Międzynarodowy

bl The International Advisory Board.

Komitet Doradczy.
Artykuł

Międzynarodowy

Article V

V

Komitet Doradczy

International Advisory Board

1. Międzynarodowy Komitet Doradczy będzie zło 
z nie mniej niż 10 członków powoływanych przez
właściwy organ administracji państwowej, po konsul tacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO. Dyrektor Generalny UNESCO lub jego przedstawiciel mogą uczestniczyć z urzędu w spotkaniach Międzynarodowego Komitetu Doradczego .

1. The International Advisory Board shall be composed of not less than 10 members appointed by the
appropriate organ of public administration, after con sultation with the Director-General of UNESCO. The
Director-General of UNESCO or his Representative
may participate ex-officio in the meetings of the International Advisory Board .

2. Do zadań
czego należą :

2. The functions of the International Advisory Board shall be :

żony

-

Międzynarodowego

Komitetu Dorad -

rozpatrywanie raportów Dyrektora na temat dziaInstytutu;

-

to consider reports of the Director on the activities
of the Institute;

formułowanie

działalno 

-

to formulate general quidelines for the Institute's activities;

rozpatrywanie propozycji Dyrektora dotyczących
programu i planu finansowego Instytutu, jak również jego struktury i trybu działania, oraz służenie
radą w powyższych sprawach .

-

to consider proposais of the Director concerning
the programme and budget of the Institute as well
as its structure and modes of activities and to give
its advice thereon .

łalności

-

ści

-

3.

ogólnych wytycznych do

Instytutu;

Międzynarodowy

Komitet Doradczy przyjmie
regulamin działania, który będzie określać,
między innymi, częstotliwość spotkań i metody podej mowania decyzji.

własny

Artykuł

VI

3. The International Advisory Board shall adopt its
own rules of procedure which shall specify, inter alia,
the frequency of the meetings and the methods of its
decision-making.
Article VI

Dyrektor i pracownicy

The Director and the Staff

1. Dyrektor Instytutu będzie powoływany i odwoły
wany, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,
przez właściwy organ administracji państwowej, po
konsultacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO, spośród osób o uznanych kompetencjach, posiadających
kwalifikacje wymagane przy obejmowaniu najwyż 
szych stanowisk akademickich .

1. The Director of the Institute shall be appointed
and recalled by the appropriate organ of public administration on behalf ofthe Government ofthe Republic
of Poland, after consultation with the Director-General
of UNESCO, from among persons of recognized competence and possessing the qualifications required for
appointment to the highest academic posts.

2. Instytut będzie kierowany i reprezentowany
przez Dyrektora, do którego obowiązków należeć bę 
dzie między innymi:

2. The Director shall be the chief administrator and
representative of the Institute. In this capacity, the Director shall inter alia:

al

zarządzanie

Instytutem;

al administrate the Institute;

