
Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Au-
strii, zwane dalej „Stronami”,

oceniajàc pozytywnie wyniki dotychczasowej wspó∏-
pracy w dziedzinie kultury, nauki i oÊwiaty,

Êwiadome dobrych kontaktów na szczeblu rzàdo-
wym,

przyjmujàc z zadowoleniem rozszerzenie mo˝liwo-
Êci nawiàzania i prowadzenia wspó∏pracy w dziedzinie
kultury, nauki i oÊwiaty na szczeblu województw, po-
wiatów i gmin w Polsce oraz krajów zwiàzkowych
i gmin w Republice Austrii,

Êwiadome znaczenia, jakie dla lepszego poznania
si´, zbli˝enia i porozumienia spo∏eczeƒstw obu krajów
posiada realizowana mi´dzy nimi wspó∏praca w dzie-
dzinie kultury, nauki i oÊwiaty,

uznajàc Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej i Rzàdem Republiki Austrii o ekwiwalencji
w szkolnictwie wy˝szym, podpisanà w Wiedniu dnia
23 stycznia 1995 r., za wa˝ny instrument stymulowa-
nia rozwoju dwustronnych kontaktów w dziedzinie na-
uki i szkolnictwa wy˝szego,

podkreÊlajàc znaczenie prac Polsko-Austrackiej
Grupy Roboczej do spraw Wspó∏pracy Naukowo-Tech-
nicznej dla rozwoju stosunków bilateralnych, równie˝
w kontekÊcie integracji europejskiej w dziedzinie ba-
daƒ naukowych,

wyra˝ajàc zadowolenie ze wspó∏pracy w ramach
Porozumienia pomi´dzy Republikà Austrii, Republikà
Bu∏garii, Republikà W´gierskà, Rzeczàpospolità Pol-
skà, Republikà S∏owackà i Republikà S∏owenii o wspó∏-
pracy w dziedzinie edukacji i kszta∏cenia w ramach
Ârodkowoeuropejskiego programu wymiany uniwer-
syteckiej (CEEPUS), sporzàdzonego w Budapeszcie
dnia 8 grudnia 1993 r.,

z satysfakcjà odnotowujàc wspó∏dzia∏anie w ra-
mach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

w celu realizacji Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpo-
spolità Ludowà a Republikà Austrii o wspó∏pracy kultu-
ralnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerw-
ca 1972 r., a w szczególnoÊci jej artyku∏u 19, postanowi-
∏y zawrzeç niniejsze Porozumienie wykonawcze

i uzgodni∏y, co nast´puje:

I. Nauka i szkolnictwo wy˝sze

Artyku∏ 1

Obie Strony pozytywnie oceni∏y wyniki osiàgni´te
we wspó∏pracy naukowo-technicznej koordynowanej

przez Komitet Badaƒ Naukowych i Federalne Minister-
stwo Edukacji, Nauki i Kultury w ramach Polsko-Au-
striackiej Grupy Roboczej do spraw Wspó∏pracy Na-
ukowo-Technicznej. Strony uwa˝ajà za celowe podj´-
cie dzia∏aƒ prowadzàcych do podpisania Umowy mi´-
dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Repu-
bliki Austrii o wspó∏pracy w dziedzinie nauki i techniki.

Obie Strony uzgodni∏y, ˝e wspólne tematy badaw-
cze b´dà ustalane w ramach Polsko-Austriackiej Grupy
Roboczej do spraw Wspó∏pracy Naukowo-Technicznej.

W czasie V posiedzenia Polsko-Austriackiej Grupy
Roboczej do spraw Wspó∏pracy Naukowo-Technicznej
w marcu 2002 r. w Wiedniu podkreÊlono, ˝e jednym
z istotnych celów planowanej umowy o wspó∏pracy
naukowo-technicznej jest dalszy rozwój partnerskich
kontaktów s∏u˝àcych realizacji konkretnych projektów.
W przysz∏oÊci majà one prowadziç do wielostronnej
wspó∏pracy w ramach programów badawczych Unii
Europejskiej. Ustalono odbycie wspólnych warszta-
tów, w wyniku których opracowane zostanà wnioski
w sprawie projektów badawczych przed∏o˝one nast´p-
nie Unii Europejskiej.

Artyku∏ 2

Polska Akademia Nauk i Austriacka Akademia Na-
uk b´dà kontynuowa∏y wspó∏prac´ na podstawie za-
wartych porozumieƒ. Wspó∏praca b´dzie si´ odbywaç
poprzez wspólne projekty naukowe, wymian´ naukow-
ców oraz organizacj´ sympozjów poÊwi´conych
wspólnie uzgodnionym tematom. Obie Strony b´dà,
w miar´ mo˝liwoÊci, udziela∏y dalszego wszechstron-
nego poparcia dzia∏alnoÊci Stacji Naukowej Polskiej
Akademii Nauk w Wiedniu.

Artyku∏ 3

Obie Strony opowiadajà si´ za bezpoÊrednià
wspó∏pracà mi´dzy uniwersytetami, szko∏ami wy˝szy-
mi i instytucjami badawczymi, która realizowana b´-
dzie zw∏aszcza poprzez:

— wymian´ nauczycieli akademickich,

— wymian´ lektorów i wyk∏adowców,

— zapraszanie profesorów uniwersyteckich i innych
naukowców na wyk∏ady i konferencje naukowe,

— uzgadnianie wspólnych tematów badawczych,

— wymian´ publikacji i informacji,

— organizowanie konferencji, sympozjów i semina-
riów.

Obie Strony podkreÊlajà istotne znaczenie, jakie za-
trudniani w uczelniach kraju partnera lektorzy i wyk∏a-
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dowcy wnoszà w upowszechnianie znajomoÊci j´zyka,
literatury, kultury i wiedzy o kraju partnera.

Artyku∏ 4

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z wymiany pol-
skich i austriackich studentów, absolwentów i naukow-
ców w ramach unijnych programów SOKRATES
i LEONARDO DA VINCI. Ponadto obie Strony wyra˝ajà
zadowolenie z przyznawania, w ramach programu
CEEPUS, polskich stypendiów studentom austriackim
oraz stypendiów austriackich studentom polskim.

Strona austriacka zaprasza polskich studentów, ab-
solwentów i naukowców do ubiegania si´ o przyznanie
stypendiów w ramach austriackich programów sty-
pendialnych: Stypendium Austriackie, Stypendium
im. Ernsta Macha, Stypendium im. Berthy von Suttner
oraz Stypendium im. Franza Werfla. Przes∏anki, jakie
nale˝y spe∏niç, aby ubiegaç si´ o przyznanie tych sty-
pendiów, warunki administracyjne i finansowe oraz
formularze zg∏oszeniowe mo˝na znaleêç na stronach
internetowych w∏aÊciwych instytucji.

Strona polska zaprasza od 1 stycznia 2003 r. au-
striackich studentów, absolwentów i naukowców do
ubiegania si´ o stypendia rzàdu polskiego. Przes∏anki,
jakie nale˝y spe∏niç dla ubiegania si´ o przyznanie tych
stypendiów, warunki administracyjne i finansowe oraz
formularze zg∏oszeniowe mo˝na znaleêç na stronach
internetowych w∏aÊciwych instytucji.

Obie Strony traktujà przyznawanie tych stypen-
diów jako wykonanie artyku∏u 4 Umowy mi´dzy Polskà
Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Austrii o wspó∏-
pracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu
dnia 14 czerwca 1972 r.

Artyku∏ 5

Obie Strony informujà, ˝e wy˝sze uczelnie same
w ramach przys∏ugujàcej im autonomii regulujà wszel-
kie kwestie dotyczàce doboru i zatrudnienia lektorów,
wyk∏adowców i profesorów drugiej Strony.

Artyku∏ 6

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z organizacji
wspólnego letniego kolegium w Cieszynie w 2002 r.,
majàcego na celu utrwalanie wÊród studentów znajo-
moÊci j´zyków polskiego i niemieckiego. Warunki re-
alizacji kolejnych edycji letniego kolegium zostanà
ustalone drogà dyplomatycznà.

Artyku∏ 7

Obie Strony uzgadniajà wymian´ materia∏ów infor-
macyjnych na temat mo˝liwoÊci podejmowania stu-
diów na uniwersytetach i w szko∏ach wy˝szych oraz
warunków przyjmowania na te studia.

Artyku∏ 8

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z wzajemnego
zwolnienia z op∏at za studia wy˝sze i powiadomià o tym
uniwersytety i szko∏y wy˝sze w swoim kraju.

Artyku∏ 9

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z wzajemnego
uznawania tytu∏ów i stopni naukowych w szkolnictwie
wy˝szym na podstawie Umowy mi´dzy Rzàdem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Austrii
o ekwiwalencji w szkolnictwie wy˝szym, podpisanej
w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r. Obie Strony wyra-
˝ajà nadziej´ na dalszà owocnà prac´ Sta∏ej Komisji
Ekspertów powo∏anej na podstawie artyku∏u 6 Umowy
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wy˝-
szym, sporzàdzonej w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r.

Artyku∏ 10

Obie Strony b´dà zach´ca∏y szko∏y, uczelnie i uni-
wersytety artystyczne obu krajów do bezpoÊredniej
wspó∏pracy.

II. OÊwiata szkolna i pozaszkolna

Artyku∏ 11

Obie Strony uzgadniajà wymian´ ekspertów w dzie-
dzinie szkolnictwa ogólnego i zawodowego ∏àcznie
w wymiarze do 15 dni dla ka˝dej ze Stron, w okresie obo-
wiàzywania niniejszego Porozumienia wykonawczego.

Artyku∏ 12

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z dzia∏alnoÊci
austriackiego Stowarzyszenia KulturKontakt, prowa-
dzonej z ramienia Federalnego Ministerstwa OÊwiaty,
Nauki i Kultury w dziedzinie wspó∏pracy oÊwiatowej
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii.

Artyku∏ 13

Obie Strony wyra˝ajà zainteresowanie kontynuacjà
wspó∏pracy w dziedzinie kszta∏cenia zawodowego, za-
równo w dziedzinie turystyki, jak i w dziedzinie firm sy-
mulacyjnych w szko∏ach zawodowych.

Artyku∏ 14

Obie Strony opowiadajà si´ za kontynuacjà wspó∏-
pracy w dziedzinie doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli szkó∏ ogólnokszta∏càcych i zawodowych na szcze-
blu krajowym i regionalnym.

Federalne Ministerstwo OÊwiaty, Nauki i Kultury
Republiki Austrii udost´pni co roku okreÊlonà liczb´
miejsc stypendialnych dla polskich germanistów i na-
uczycieli j´zyka niemieckiego w ramach seminariów
dokszta∏cajàcych: „J´zyk niemiecki jako j´zyk obcy”.

Strona austriacka wyra˝a zadowolenie z zaintere-
sowania, jakie polskie placówki oÊwiatowe okazujà Au-
striackiemu Dyplomowi J´zyka Niemieckiego OeSD,
oraz informuje, ˝e obecnie dost´pne sà tak˝e dwie kla-
sy egzaminów OeSD dla dzieci i m∏odzie˝y powy˝ej
10 roku ˝ycia: KID 1 i KID 2. Bli˝sze informacje na ten
temat mo˝na znaleêç na stronach internetowych w∏a-
Êciwych instytucji.
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Artyku∏ 15

W okresie obowiàzywania niniejszego Porozumie-
nia wykonawczego w celu nawiàzania i rozwijania
dwustronnych kontaktów w dziedzinie pedagogiki spe-
cjalnej oraz doskonalenia zawodowego i podnoszenia
kwalifikacji nauczycieli obie Strony uzgadniajà wymia-
n´ ekspertów ∏àcznie w wymiarze do 10 dni dla ka˝dej
ze Stron.

Artyku∏ 16

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z rosnàcej licz-
by partnerskich kontaktów pomi´dzy szko∏ami. Strona
austriacka informuje, ˝e Ambasada Republiki Austrii
i Austriackie Forum Kultury w Warszawie oraz General-
ny Konsulat w Krakowie poÊredniczà w nawiàzywaniu
nowych kontaktów partnerskich. Strona polska infor-
muje, i˝ pomoc w nawiàzywaniu nowych kontaktów
partnerskich mogà okazywaç w∏aÊciwe terytorialnie
kuratoria oÊwiaty.

Ponadto obie Strony wyra˝ajà zadowolenie
z uczestnictwa ich krajów w programach wspó∏pracy
Unii Europejskiej: SOKRATES, LEONARDO DA VINCI,
M¸ODZIE˚.

Obie Strony podkreÊlajà znaczenie podró˝owania
i poznawania regionów w obu krajach, w szczególno-
Êci bioràc pod uwag´ proces integracji europejskiej.
Stosownie do mo˝liwoÊci finansowych Strona au-
striacka udost´pni co roku polskim uczniom pul´ wol-
nych miejsc w ramach akcji „M∏odzie˝ Europy poznaje
Wiedeƒ”. Nabór kandydatów prowadziç b´dzie Au-
striackie Forum Kultury w Warszawie.

Podobnie obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z in-
dywidualnych inicjatyw podejmowanych przez takie
instytucje, jak np. Towarzystwo Polsko-Austriackie i To-
warzystwo Austriacko-Polskie, Instytut Polski w Wied-
niu, Austriackie Forum Kultury w Warszawie i Instytut
Adama Mickiewicza w Warszawie.

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z konkursu dla
uczniów, jaki we wspó∏pracy z Instytutem Polskim
w Wiedniu odb´dzie si´ z okazji „Polskiego Roku w Au-
strii” w okresie od 18 kwietnia do listopada 2002 r.

Artyku∏ 17

Obie Strony wyra˝ajà gotowoÊç przeprowadzania
co roku Polsko-Austriackich Zawodów Matematycz-
nych. Zawody odbywaç si´ b´dà na przemian w ka˝-
dym z krajów partnera.

Artyku∏ 18

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z owocnej pra-
cy Wspólnej Komisji Ekspertów powo∏anej w celu
obiektywnego i wszechstronnego przedstawienia
w podr´cznikach szkolnych drugiego kraju historii,
geografii i kultury oraz zalecajà jej kontynuowanie.
Obie Strony opowiadajà si´ za realizacjà zaleceƒ za-
wartych w protoko∏ach tej Komisji.

Spotkania Komisji organizowane b´dà raz w roku
na przemian w ka˝dym z krajów partnera. Delegacje
obu Stron bioràce udzia∏ w posiedzeniach Komisji li-
czyç b´dà nie wi´cej ni˝ 5 ekspertów ka˝da. Spotkania
Komisji trwaç b´dà nie d∏u˝ej ni˝ 5 dni.

Artyku∏ 19

Obie Strony zach´cajà do podejmowania wspó∏-
pracy w dziedzinie oÊwiaty doros∏ych, zw∏aszcza mi´-
dzy Zwiàzkiem Austriackich Ludowych Szkó∏ Wy˝szych
a odpowiednimi partnerami polskimi.

Obie Strony zach´cajà przy tym do podejmowania
wspó∏pracy w dziedzinie kszta∏cenia ustawicznego,
w tym w szczególnoÊci planowania i realizacji wspól-
nych projektów w formie seminariów, konferencji.

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z przysz∏ej
wspó∏pracy w dziedzinie kszta∏cenia na odleg∏oÊç,
z uwzgl´dnieniem nowych form i metod edukacyjnych.
Wspó∏praca b´dzie kszta∏towana stosownie do mo˝li-
woÊci bud˝etowych.

W celu wymiany doÊwiadczeƒ, w okresie obowià-
zywania niniejszego porozumienia, obie Strony uzgod-
ni∏y wymian´ ekspertów w ∏àcznym wymiarze nieprze-
kraczajàcym 10 dni dla ka˝dej ze Stron.

Artyku∏ 20

Obie Strony z zadowoleniem witajà owocnà wspó∏-
prac´ mi´dzy Polskim Komitetem i Austriackà Komisjà
Organizacji do spraw Edukacji, Nauki i Kultury Naro-
dów Zjednoczonych (UNESCO) i zach´cajà do dalszej
intensyfikacji  tej wspó∏pracy.

III. Kultura i sztuka

Artyku∏ 21

Obie Strony przyjmujà z zadowoleniem zarówno
Festiwal „Wiedeƒ w Warszawie”, który zosta∏ zorgani-
zowany przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie,
z pomocà Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych oraz miast Warszawy i Wiednia, obejmujàcy mi´-
dzy innymi obszernà wystaw´ „Sp´tani-Wyzwoleni —
austriacka sztuka XX wieku” w „Zach´cie” — Paƒstwo-
wej Galerii Sztuki w Warszawie w okresie od paêdzier-
nika 2001 do stycznia 2002, jak równie˝ odbywajàcy si´
w 2002 i 2003 r. w Austrii festiwal kultury i sztuki pol-
skiej pod nazwà „Rok Polski w Austrii”, w ramach któ-
rego prezentowane jest polskie dziedzictwo kulturowe,
a w tym wspó∏czesna twórczoÊç artystyczna, w takich
dziedzinach jak: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film,
literatura i fotografia.

Obie Strony dajà wyraz przekonaniu, ˝e „Rok Pol-
ski w Austrii” przyczyni∏ si´ do nasilenia kontaktów
mi´dzy spo∏eczeƒstwami, regionami i instytucjami
obu krajów, przezwyci´˝enia istniejàcych uprzedzeƒ
i negatywnych stereotypów, obudzenia zaintereso-
wania dorobkiem cywilizacyjnym i kulturowym part-
nera i poszerzenia wiedzy o jego historii i teraêniej-
szoÊci, a tym samym stworzenia warunków dla obu-
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stronnie korzystnej wspó∏pracy w ramach Unii Euro-
pejskiej.

Strona polska informuje, ˝e w zwiàzku z powy˝-
szym odbywajà si´ bàdê sà planowane w Austrii przed-
si´wzi´cia, do których nale˝à w szczególnoÊci:

— wystawa „Faras Pustynna Katedra. ChrzeÊcijaƒskie
freski z Nubii. Wielkie odkrycia polskiej misji arche-
ologicznej” w Muzeum Sztuki w Wiedniu (Kunsthi-
storisches Museum Wien),

— wystawa  „Thesauri Poloniae — Skarbiec Polski.
Kolekcjonerstwo i zbiory dzie∏ sztuki dawnej w Pol-
sce” w Muzeum Sztuki w Wiedniu (Kunsthistori-
sches Museum Wien),

— koncert galowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia pod dyrekcjà Antoniego Witta
z solistà Piotrem Palecznym,

— koncert w wykonaniu orkiestry Filharmonii Naro-
dowej w ramach „Dni Warszawy w Wiedniu”,

— cykl koncertów chopinowskich zorganizowanych
przy udziale Mi´dzynarodowego Towarzystwa
Chopinowskiego w Wiedniu,

— prezentacja polskiego filmu fabularnego, doku-
mentalnego i animowanego,

— promocja polskiej literatury,

— udzia∏ Teatru RozmaitoÊci z Warszawy ze spekta-
klem „UroczystoÊç” w re˝yserii Grzegorza Jarzyny
w festiwalu Wiener Festwochen,

— wystawy polskiej sztuki wspó∏czesnej, realizowane
w Wiedniu wspólnie przez Galeri´ Sztuki (Kunst-
halle Wien), KulturKontakt, Muzeum Leopolda (Le-
opold Museum) i Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej
Fundacji Ludwiga (Museum Moderner Kunst Sti-
ftung Ludwig),

— debata intelektualistów w Instytucie Nauk o Cz∏o-
wieku w Wiedniu.

Strona polska deklaruje ch´ç zorganizowania w Pol-
sce w 2003 r. mi´dzynarodowej konferencji, poÊwi´co-
nej procesowi jednoczenia si´ Europy, z udzia∏em au-
striackich przedstawicieli Êwiata polityki, nauki i kultury.

Artyku∏ 22

Obie Strony b´dà zach´ca∏y w∏aÊciwe instytucje
swych paƒstw do przyj´cia do ich repertuaru dzie∏ au-
torów i kompozytorów drugiego paƒstwa.

Artyku∏ 23

Obie Strony b´dà sprzyja∏y bezpoÊredniej wspó∏-
pracy polskich i austriackich teatrów.

Artyku∏ 24

Obie Strony opowiadajà si´ za uczestnictwem eks-
pertów i obserwatorów w festiwalach o znaczeniu mi´-

dzynarodowym oraz w mi´dzynarodowych konkursach
muzycznych organizowanych w kraju partnera. W okre-
sie obowiàzywania niniejszego porozumienia ka˝dej ze
Stron przys∏uguje 30 dni pobytu jej ekspertów i obser-
watorów u Strony przyjmujàcej. Festiwalami i konkur-
sami o najwi´kszym znaczeniu sà zw∏aszcza:

w Polsce:

— Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó∏czesnej
„Warszawska Jesieƒ”,

— Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Oratoryjnej
i Kantatowej „Wratislavia Cantans”,

— Mi´dzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanis∏awa
Moniuszki w Warszawie,

— Mi´dzynarodowy Konkurs Dyrygencki im. Grzego-
rza Fitelberga w Katowicach,

— Mi´dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie (2005 r.),

— Mi´dzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG we
Wroc∏awiu (2003 i 2005 r.),

— Mi´dzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT
w Toruniu (impreza coroczna).

w Austrii:

— Wiedeƒskie Tygodnie Kultury (Wiener Festwochen),

— Festiwal w Bregenz (Bregenzer Festspiele),

— Lato w Karyntii (Carinthischer Sommer),

— Festiwal Chopinowski w Gaming.

Artyku∏ 25

Obie Strony b´dà zach´ca∏y solistów i zespo∏y ar-
tystyczne do udzia∏u w najwa˝niejszych festiwalach or-
ganizowanych w kraju partnera. Wymiana ta mo˝e si´
odbywaç drogà bezpoÊrednich kontaktów, przede
wszystkim jednak za poÊrednictwem komercyjnych
agencji artystycznych.

Artyku∏ 26

Obie Strony opowiadajà si´, w ramach mo˝liwoÊci
finansowych, za wspó∏pracà w dziedzinie sztuki ludo-
wej i rzemios∏a artystycznego polegajàcà na wymianie
wystaw, publikacji oraz doÊwiadczeƒ pomi´dzy arty-
stami i specjalistami. Strona austriacka zwraca uwag´,
˝e za kultur´ ludowà odpowiadajà przede wszystkim
kraje zwiàzkowe.

Obie Strony b´dà popiera∏y udzia∏ zespo∏ów folklo-
rystycznych w festiwalach i imprezach organizowa-
nych w drugim kraju.

Artyku∏ 27

Obie Strony opowiadajà si´ za Êcis∏à i bezpoÊred-
nià wspó∏pracà Mi´dzynarodowego Towarzystwa Cho-
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pinowskiego w Wiedniu ze wszystkimi instytucjami
w Polsce, których zadaniem jest ochrona spuÊcizny
chopinowskiej.

Artyku∏ 28

Obie Strony b´dà zach´ca∏y muzea do bezpoÊredniej
wspó∏pracy. Wspó∏praca ta ma polegaç na wymianie
wystaw, materia∏ów informacyjnych i katalogów.
W okresie obowiàzywania niniejszego porozumienia
Strony uzgadniajà wymian´ ekspertów w dziedzinie mu-
zealnictwa na ∏àczny okres do 15 dni dla ka˝dej ze Stron.

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z zaplanowanej
na rok 2004 organizacji wystawy arcydzie∏ malarstwa
z Muzeum Sztuki w Wiedniu (Kunsthistorisches Mu-
seum Wien) w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Ponadto Strona polska informuje, ˝e Paƒstwowa
Galeria Sztuki „Zach´ta” gotowa jest przygotowaç wy-
staw´ wspó∏czesnej sztuki polskiej w Austrii.

Obie Strony popierajà kontakty Muzeów Etnogra-
ficznych obu krajów za poÊrednictwem Mi´dzynarodo-
wego Towarzystwa Etnologicznego i Folklorystycznego
(SIEF) oraz Mi´dzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Strona austriacka informuje, ˝e na planowane
w 2002 r. sympozjum „TwórczoÊç ludowa w regionach
Europy Wschodniej i Po∏udniowo-Wschodniej” zorga-
nizowane przez Austriackie Muzeum Sztuki Ludowej za-
proszeni zostanà mi´dzy innymi przedstawiciele Polski.

Artyku∏ 29

Obie Strony b´dà zach´ca∏y plastyków swego kra-
ju do uczestnictwa w imprezach mi´dzynarodowych
organizowanych w kraju partnera.

Artyku∏ 30

Obie Strony b´dà popiera∏y wspó∏prac´ w dziedzi-
nie konserwacji i odnawiania zabytków, dzie∏ sztuki
i wykopalisk archeologicznych.

W okresie obowiàzywania niniejszego porozumie-
nia obie Strony wymienià ekspertów w tej dziedzinie
na ∏àczny okres do 15 dni dla ka˝dej ze Stron.

Artyku∏ 31

Obie Strony opowiadajà si´ za wspó∏pracà mi´dzy
wydawnictwami i ksi´garniami w dziedzinie wymiany
informacji, wartoÊciowych dzie∏ literackich, rekomen-
dacji dzie∏ do t∏umaczenia, wydawania antologii lite-
rackich. Obie Strony opowiadajà si´ tak˝e za udzia∏em
w mi´dzynarodowych targach i wystawach ksià˝ki.

Artyku∏ 32

Obie Strony w okresie obowiàzywania niniejszego
porozumienia wymienià po jednym t∏umaczu literatu-
ry austriackiej i polskiej na zasadach delegowania lub
zaproszenia na okres jednego miesiàca.

Artyku∏ 33

Obie Strony b´dà zach´ca∏y do dalszej bezpoÊred-
niej wspó∏pracy oraz wymiany publikacji i informacji
mi´dzy Bibliotekà Narodowà w Warszawie i Austriackà
Bibliotekà Narodowà w Wiedniu oraz mi´dzy innymi
bibliotekami obu paƒstw. Obie Strony zainteresowane
sà wspó∏pracà mi´dzy Stowarzyszeniem Bibliotekarzy
Polskich a Stowarzyszeniem Bibliotekarek i Biblioteka-
rzy Austriackich.

W okresie obowiàzywania niniejszego porozumie-
nia obie Strony uzgadniajà wymian´ ekspertów w dzie-
dzinie bibliotekarstwa na ∏àczny okres do 10 dni dla
ka˝dej Strony.

Artyku∏ 34

Obie Strony b´dà popiera∏y:

— bezpoÊrednià wspó∏prac´ instytucji, organizacji
i producentów filmowych obu krajów ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem realizacji wspólnych filmów
i Êwiadczenia wzajemnych us∏ug filmowych,

— bezpoÊrednià wspó∏prac´ stowarzyszeƒ filmow-
ców i archiwów filmowych obu krajów,

— wymian´ filmów na zasadach komercyjnych i nie-
komercyjnych,

— udzia∏ swoich przedstawicieli w krajowych i mi´-
dzynarodowych festiwalach filmowych przepro-
wadzanych na terenie drugiej Strony, zgodnie z re-
gulaminami tych imprez.

Obie Strony b´dà dzia∏a∏y na rzecz wspó∏pracy
w ramach europejskiego funduszu koprodukcji Euri-
mages.

Artyku∏ 35

Obie Strony b´dà sprzyja∏y wymianie doÊwiadczeƒ
na temat dzia∏alnoÊci domów kultury i oÊrodków kultu-
ralnych w dziedzinie wychowania artystycznego i ani-
macji kulturalnej.

Artyku∏ 36

Obie Strony sà zainteresowane wspó∏pracà odpo-
wiednich instytucji w zakresie badaƒ kulturoznaw-
czych oraz zarzàdzania kulturà.

Artyku∏ 37

Obie Strony opowiadajà si´ za bezpoÊrednimi kon-
taktami mi´dzy kompozytorami, pisarzami i artystami
plastykami oraz zwiàzkami twórców obu krajów.

Artyku∏ 38

Obie Strony w okresie obowiàzywania niniejszego
porozumienia dokonajà wymiany twórców kultury
i ekspertów w dziedzinie muzyki, teatru, taƒca, filmu,
sztuk plastycznych oraz animatorów ̋ ycia kulturalnego
na ∏àczny okres do 50 dni dla ka˝dej ze Stron.
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Artyku∏ 39

Obie Strony uzna∏y szczególne znaczenie wspó∏-
pracy w dziedzinie ochrony dóbr kultury i b´dà dzia∏aç
na rzecz nasilenia kontaktów oraz wymiany doÊwiad-
czeƒ w tej dziedzinie. Strony b´dà u∏atwia∏y wspó∏pra-
c´ przy identyfikacji, ewidencji, opracowaniu nauko-
wym, zwrocie lub ochronie na miejscu dóbr kultury
zwiàzanych z Polskà, znajdujàcych si´ na terenie Au-
strii, oraz zwiàzanych z Austrià, a znajdujàcych si´
w Polsce. W okresie obowiàzywania niniejszego poro-
zumienia Strony dokonajà wymiany ekspertów w dzie-
dzinie ochrony dóbr kultury na ∏àczny okres do 10 dni
dla ka˝dej ze Stron.

Artyku∏ 40

Obie Strony sà zainteresowane rozwojem i pog∏´-
bianiem dzia∏alnoÊci kulturalnej, uzgodnionej w niniej-
szym porozumieniu, poprzez wspó∏prac´ austriackich
krajów zwiàzkowych z polskimi województwami oraz
polskich i austriackich regionalnych organizacji kultury.

Artyku∏ 41

Obie Strony podkreÊlajà znaczenie praw autorskich
i opowiadajà si´ za przestrzeganiem ustawodawstwa
krajowego oraz obowiàzujàcych konwencji mi´dzyna-
rodowych w tej dziedzinie. Obie Strony b´dà kontynu-
owa∏y wspó∏prac´ poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ na
szczeblu ekspertów.

Artyku∏ 42

Obie Strony udzielà niezb´dnej pomocy Instytuto-
wi Polskiemu w Wiedniu, Mi´dzynarodowemu Cen-
trum Kultury w Krakowie oraz Austriackiemu Forum
Kultury w Warszawie i Konsulatowi Generalnemu Re-
publiki Austrii w Krakowie w ich dzia∏alnoÊci w dziedzi-
nie wspó∏pracy kulturalno-naukowej.

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z utworzenia Bi-
blioteki Austriackiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w War-
szawie oraz b´dà wspieraç rozwój Bibliotek Austriackich
w Krakowie, Opolu, Poznaniu, PrzemyÊlu i Wroc∏awiu.

Artyku∏ 43

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z dzia∏alnoÊci
austriackiego stowarzyszenia KulturKontakt w zakresie
wspó∏pracy kulturalnej mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
i Republikà Austrii.

Artyku∏ 44

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z udzia∏u w pro-
gramie Unii Europejskiej Kultura 2000 i opowiadajà si´
za kontynuacjà wspó∏pracy polskiego i austriackiego
Punktów Kontaktowych do spraw Kultury.

Obie Strony b´dà dà˝y∏y do zorganizowania w ro-
ku 2003 wspólnego, mi´dzynarodowego seminarium
informacyjnego polskich i austriackich Punktów Kon-
taktowych do spraw Kultury, przy udziale Austriackie-
go Forum Kultury w Warszawie.

IV. Inne dziedziny wspó∏pracy

Artyku∏ 45

Obie Strony kontynuujà wspó∏prac´ w dziedzinie
archiwistyki w oparciu o Porozumienie o wspó∏pracy
mi´dzy Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych
Rzeczypospolitej Polskiej a Generalnà Dyrekcjà Archi-
wów Paƒstwowych Republiki Austrii, podpisane
w Warszawie dnia 23 paêdziernika 1997 r.

Strona polska docenia udzia∏ Austrii w realizacji
mi´dzynarodowego programu Rady Europy „Odtwa-
rzanie Pami´ci Polski”.

Artyku∏ 46

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie z intensywnych
kontaktów naukowych mi´dzy Muzeum Historii Natu-
ralnej w Wiedniu i Muzeum Instytutu Zoologicznego
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz wspólnych
projektów Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu i Mu-
zeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wroc∏awskiego.

Artyku∏ 47

Obie Strony wyra˝ajà zadowolenie ze wspó∏pracy
w dziedzinie sportu, w szczególnoÊci bezpoÊrednich
kontaktów mi´dzy organizacjami sportowymi obu kra-
jów. Obie Strony b´dà popiera∏y wymian´ materia∏ów
informacyjnych i dokumentacji w dziedzinie sportu.

Polskie zwiàzki i stowarzyszenia sportowe sà upo-
wa˝nione do korzystania z austriackich federalnych
urzàdzeƒ i obiektów sportowych, o ile dysponujà one
wolnymi miejscami. Sportowcom posiadajàcym
pierwszà bàdê drugà klas´ mistrzowskà b´dà oferowa-
ne zni˝kowe taryfy op∏at za korzystanie z tych obiektów
i urzàdzeƒ.

Artyku∏ 48

Obie Strony popierajà wspó∏prac´ i wymian´ m∏o-
dzie˝y obu krajów. Opowiadajà si´ za dalszym rozwo-
jem tej wspó∏pracy.

Obie Strony wyra˝ajà nadziej´ na intensyfikacj´
wspó∏pracy i wymiany m∏odzie˝y poprzez wykorzystanie
mo˝liwoÊci, jakie stwarzajà programy edukacyjne Unii
Europejskiej, w tym szczególnie program M¸ODZIE˚.

Artyku∏ 49

Obie Strony b´dà popiera∏y bezpoÊrednià wspó∏-
prac´ Mi´dzynarodowego Centrum Kultury w Krako-
wie z Instytutem Europy Ârodkowej i Obszaru Dunaju
w Wiedniu.

V. Postanowienia ogólne i finansowe

Artyku∏ 50

Warunki delegowania ekspertów

1. Strona delegujàca przekazuje w stosownym czasie
Stronie przyjmujàcej wszystkie wymagane doku-
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menty dotyczàce delegowanych ekspertów, ∏àcznie
z danymi dotyczàcymi programu wizyty, a nast´p-
nie — po decyzji Strony przyjmujàcej o gotowoÊci
przyj´cia wskazanych ekspertów — informuje o do-
k∏adnej dacie ich przybycia. Strona delegujàca po-
nosi koszty podró˝y do pierwszego i od ostatniego
miejsca pobytu na terenie Strony przyjmujàcej.
Strona przyjmujàca ponosi pozosta∏e koszty podró-
˝y po kraju zwiàzane z programem wizyty.

2. Strona austriacka zapewni polskim ekspertom bez-
p∏atne zakwaterowanie i diety w wysokoÊci 40 euro
dziennie.

3. Strona polska zapewni austriackim ekspertom za-
kwaterowanie i wyp∏aci diety zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami wewn´trznymi.

4. Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od nie-
szcz´Êliwych wypadków.

Strona austriacka wychodzi z za∏o˝enia, ˝e eksper-
ci delegowani w ramach niniejszego porozumienia sà
obj´ci stosownym ubezpieczeniem zdrowotnym.

O ile w szczególnych sytuacjach delegowani eks-
perci nie b´dà obj´ci ubezpieczeniem, Strona przyjmu-
jàca w przypadku nag∏ych zachorowaƒ lub nieszcz´Êli-
wych wypadków zapewnia bezp∏atnà, niezb´dnà opie-
k´ medycznà (z wyjàtkiem us∏ug protetycznych i lecze-
nia przewlek∏ych chorób) lub zatroszczy si´ o zawarcie
na czas pobytu ubezpieczenia, które pokryje koszty
Êwiadczeƒ. Opieka medyczna w Austrii jest udzielana
w zakresie odpowiadajàcym Êwiadczeniom obowiàz-
kowym, w ramach obowiàzkowego powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Stacjonarna opieka me-
dyczna mieÊci si´ w ramach podstawowej taryfy
Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Strona polska poinformuje drogà dyplomatycznà,
w mo˝liwie najkrótszym czasie, Stron´ austriackà o re-
gulacjach dotyczàcych ubezpieczenia zdrowotnego
i nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków.

Artyku∏ 51

Prawa i obowiàzki lektorów oraz wyk∏adowców za-
trudnionych w szko∏ach wy˝szych ka˝dej ze Stron regu-
lujà stosowne przepisy prawa wewn´trznego.

Artyku∏ 52

Warunki wymiany wystaw przeprowadzanych na
podstawie artyku∏u 28 niniejszego porozumienia b´dà
ustalane ka˝dorazowo przez realizujàce je muzea i ga-
lerie.

VI. Postanowienia koƒcowe

Artyku∏ 53

Nast´pne porozumienie wykonawcze zostanie
opracowane przez Komisj´ Mieszanà w pierwszej po-
∏owie roku 2006 w Wiedniu, zgodnie z artyku∏em 19
Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Re-
publikà Austrii o wspó∏pracy kulturalnej i naukowej,
podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

Niniejsze porozumienie wchodzi w ˝ycie pierwsze-
go dnia drugiego miesiàca po podpisaniu i pozostaje
w mocy do dnia 31 grudnia 2005 r., chyba ˝e za poro-
zumieniem Stron zostanie przed∏u˝one do 31 grudnia
2006 r.

Sporzàdzono w Warszawie, dnia 13 wrzeÊnia
2002 r., w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach,
ka˝dy w j´zykach polskim i niemieckim, przy czym oba
teksty majà jednakowà moc.

Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Austrii
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