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Po zapoznaniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest ona przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 4 kwietnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy o powo∏aniu Mi´dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, 
sporzàdzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie ustawy z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji
Umowy o powo∏aniu Mi´dzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 1), sporzà-
dzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., oraz zgodnie
z artyku∏em 3 powy˝szej umowy Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej ratyfikowa∏ dnia 4 kwietnia 2002 r. po-
wy˝szà umow´. Dnia 4 wrzeÊnia 2002 r. z∏o˝ono Rzàdo-
wi Republiki S∏owackiej, jako depozytariuszowi, doku-
ment ratyfikacyjny.

Zgodnie z art. 3 umowy wesz∏a ona w ˝ycie 
w stosunku do wszystkich stron, w tym równie˝ w sto-

sunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 4 wrzeÊnia
2002 r.

Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝szej
umowy:

Republika Czeska

Republika S∏owacka

Republika W´gierska

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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PROGRAM

wspó∏pracy w dziedzinie edukacji i kultury mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàdem Federalnym
Federalnej Republiki Jugos∏awii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005

sporzàdzony w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Federalny 
Federalnej Republiki Jugos∏awii, zwane dalej „Stro-
nami”:

— pragnàc rozwijaç wspó∏prac´ w dziedzinie eduka-
cji i kultury,

— dzia∏ajàc na podstawie artyku∏u 6 Umowy
o wspó∏pracy kulturalnej mi´dzy Polskà Rzeczàpo-
spolità Ludowà i Federacyjnà Ludowà Republikà
Jugos∏awii, podpisanej w Belgradzie dnia 6 lipca
1956 r.,

uzgodni∏y nast´pujàcy Program wspó∏pracy w dzie-
dzinie edukacji i kultury na lata 2002, 2003, 2004 i 2005.

I. Edukacja

Artyku∏ 1

Strony b´dà popiera∏y bezpoÊrednià wspó∏prac´
mi´dzy polskimi i jugos∏owiaƒskimi szko∏ami wy˝szy-
mi prowadzonà na podstawie zawieranych mi´dzy ni-
mi bezpoÊrednich porozumieƒ okreÊlajàcych zakres
i formy tej wspó∏pracy.

Artyku∏ 2

Strony ka˝dego roku b´dà kierowa∏y, w limicie
rocznym do 32 miesi´cy, pracowników naukowo-dy-
daktycznych oraz kandydatów posiadajàcych dyplom


