
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodo-
wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
udzieli∏a w dniu 7 czerwca 2004 r. zgody na zwiàzanie
Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em o wspó∏pracy
kulturalnej mi´dzy Ministrem Kultury Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chiƒskiej Repu-
bliki Ludowej na lata 2004—2006, poprzez podpisanie.

Protokó∏ zosta∏ podpisany w Warszawie dnia 8 czerw-
ca 2004 r.

Zgodnie z art. 21 Protoko∏u wszed∏ on w ˝ycie
z dniem podpisania i obowiàzuje do dnia 31 grudnia
2006 r.

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em o wspó∏pracy kulturalnej 
mi´dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chiƒskiej Republiki Ludowej 

na lata 2004—2006, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

897

PROTOKÓ¸

o wspó∏pracy mi´dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej 
a Federalnà Agencjà Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004—2005,

podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.

Majàc na uwadze postanowienia Umowy mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji
Rosyjskiej o wspó∏pracy w dziedzinie kultury, nauki
i oÊwiaty, sporzàdzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia
1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 36, poz. 133),

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Fede-
ralna Agencja  Kultury i Kinematografii Federacji Ro-
syjskiej, zwani dalej „Stronami”,

uzgodnili, co nast´puje:

Art. 1

Strony zorganizujà i przeprowadzà w okresie od li-
stopada 2004 r. do stycznia 2005 r. Sezon Kultury Ro-
syjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sezon Kultu-
ry Polskiej w Federacji Rosyjskiej w okresie od marca
do paêdziernika 2005 r. 

Szczegó∏owy program i harmonogram Sezonów
zostanie uregulowany w odr´bnych protoko∏ach.

Art. 2

Strony zakoƒczà przygotowania i dokonajà otwar-
cia wystawy „Moskwa—Warszawa/Warszawa—Mo-
skwa 1900—2000” w listopadzie 2004 r. w Warszawie
i w marcu 2005 r. w Moskwie.

Art. 3

Strony b´dà wspieraç wspó∏prac´ mi´dzy teatrami
polskimi i rosyjskimi, w tym Teatru Narodowego
w Warszawie i Teatru Aleksandryjskiego w Sankt Pe-
tersburgu, oraz w szczególnoÊci udzielà mo˝liwej po-
mocy przy przyjmowaniu i wysy∏aniu:

— rosyjskich uczestników i obserwatorów na corocz-
ny Mi´dzynarodowy Festiwal „Kontakt” (Toruƒ,
maj);

— polskich uczestników i obserwatorów na coroczny
Mi´dzynarodowy Festiwal „Ba∏tycki Dom” (Sankt
Petersburg);

— rosyjskich uczestników i obserwatorów na Mi´dzy-
narodowy Festiwal „Dialog” (Wroc∏aw, paêdzier-
nik);

— rosyjskich uczestników i obserwatorów na Mi´dzy-
narodowy Festiwal Teatralny „Spotkania Teatral-
ne” (Lublin, paêdziernik);

— polskich uczestników i obserwatorów na coroczny
Festiwal Nowego Dramatu (Moskwa, maj);

— polskich uczestników i obserwatorów na Festiwal
im. Czechowa (Moskwa, 2005 r.);



— rosyjskich uczestników i obserwatorów na Festi-
wal Festiwali Teatralnych „Spotkania” (Warszawa,
2004 r.);

— rosyjskich uczestników i obserwatorów na „Festi-
wal Saison Russe. Spotkanie z dramaturgià rosyj-
skà” (Gdaƒsk).

Art. 4

Strony udzielà pomocy w realizacji programu:
„Polski teatr wczoraj i dziÊ” w Centrum im. Meyerhol-
da w Moskwie w 2005 r.

Art. 5

Strony udzielà pomocy w wysy∏aniu i przyjmowa-
niu:

— rosyjskich uczestników i obserwatorów na corocz-
ny Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó∏cze-
snej „Warszawska Jesieƒ” (wrzesieƒ);

— rosyjskich uczestników na Mi´dzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (paê-
dziernik 2005 r.);

— polskich uczestników i obserwatorów na coroczny
Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó∏czesnej
„Moskiewska Jesieƒ” (Moskwa, listopad);

— polskich uczestników na Mi´dzynarodowy Kon-
kurs M∏odych Pianistów im. F. Chopina (Moskwa,
2004 r.);

— polskich uczestników na Mi´dzynarodowy Kon-
kurs Wokalny im. Miko∏aja Rimskiego-Korsakowa
(Sankt Petersburg, 2005 r.).

Art. 6

Strony b´dà wspiera∏y wspó∏prac´ mi´dzy biblio-
tekami w zakresie wymiany ksià˝ek, wypo˝yczeƒ ma-
teria∏ów bibliotecznych, wymiany specjalistów biblio-
tecznych, w szczególnoÊci mi´dzy Bibliotekà Narodo-
wà w Warszawie i Bibliotekà Narodowà w Sankt Pe-
tersburgu oraz Paƒstwowà Bibliotekà Federacji Rosyj-
skiej w Moskwie.

Art. 7

Biblioteka Narodowa w Warszawie we wspó∏pracy
z rosyjskimi instytucjami kultury zorganizujà w 2004 r.
wystaw´ pt. „Polska—Rosja. Z dziejów kontaktów kul-
turalnych”, która b´dzie eksponowana w Sankt Pe-
tersburgu i w Moskwie.

Art. 8

W dziedzinie kinematografii Strony b´dà wspieraç:

— wspó∏prac´ mi´dzy polskimi i rosyjskimi instytu-
cjami, organizacjami i producentami filmowymi,
przede wszystkim przy realizacji wspólnej produk-
cji filmów i wzajemnym Êwiadczeniu us∏ug przy
realizacji filmów;

— wspó∏prac´ mi´dzy polskimi i rosyjskimi stowa-
rzyszeniami twórców filmowych oraz filmotek na-
rodowych;

— organizacj´ corocznych przeglàdów filmowych na
zasadzie wzajemnoÊci;

— udzia∏ w festiwalach filmowych, zgodnie z regula-
minami tych festiwali, odbywajàcych si´ na tery-
torium paƒstwa drugiej Strony, w szczególnoÊci
w Polsce, w:

Krakowskim Festiwalu Filmowym (maj);

Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym „Lubu-
skie Lato Filmowe” w ¸agowie (czerwiec);

Warszawskim Mi´dzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym (paêdziernik);

Mi´dzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów
Zdj´ç Filmowych CAMERIMAGE w ¸odzi (gru-
dzieƒ);

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
(wrzesieƒ, udzia∏ przedstawicieli strony rosyj-
skiej jako obserwatorów).

Art. 9

Strony potwierdzajà zainteresowanie podpisa-
niem porozumienia mi´dzyrzàdowego o wspólnej
produkcji filmów.

Art. 10

Strony b´dà wspieraç:

— wspó∏prac´ polskich i rosyjskich szkó∏ artystycz-
nych funkcjonujàcych wed∏ug prawa wewn´trzne-
go ka˝dej ze Stron; 

— wspó∏prac´ mi´dzy uczelniami artystycznymi, jak
równie˝ wymian´ nauczycieli akademickich i stu-
dentów wy˝ej wymienionych uczelni;

— udzia∏ przedstawicieli szkó∏ i uczelni artystycznych
w konferencjach, kolokwiach, sesjach i szkole-
niach w zakresie szkolnictwa artystycznego i teorii
sztuki, organizowanych przez drugà Stron´;

— wymian´ informacji o imprezach artystycznych
(szkoleniach, konkursach, festiwalach).

Art. 11

Strony b´dà popieraç wspó∏prac´ mi´dzy polskimi
i rosyjskimi organizacjami i instytucjami kulturalnymi,
jak równie˝ dzia∏alnoÊç polskich i rosyjskich organiza-
cji pozarzàdowych w tej dziedzinie.

Art. 12

Strony b´dà wspieraç udzia∏ artystów i zespo∏ów
ludowych w mi´dzynarodowych festiwalach folklory-
stycznych odbywajàcych si´ w obu krajach, jak rów-
nie˝ wymian´ specjalistów w zakresie kultury ludowej
i twórczoÊci amatorskiej.
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Art. 13

Strony b´dà wspieraç wspó∏prac´ Teatru Wielkie-
go — Opery Narodowej (Warszawa) z Paƒstwowym
Akademickim Teatrem Wielkim Rosji (Moskwa) oraz
z Teatrem Maryjskim w Sankt Petersburgu. Teatr Wiel-
ki — Opera Narodowa w Warszawie weêmie udzia∏
w mi´dzynarodowym festiwalu „Bia∏e Noce” w Sankt
Petersburgu w czerwcu 2005 r.

Art. 14

Strony b´dà wspieraç wspó∏prac´ pomi´dzy pol-
skimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami odpo-
wiedzialnymi za ochron´ i konserwacj´ dziedzictwa
kultury.

Art. 15

Strony b´dà wspieraç wspó∏prac´ pomi´dzy pol-
skimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami zajmu-
jàcymi si´ problemami dotyczàcymi polsko-rosyjskich
relacji kulturowych na przestrzeni dziejów.

Art. 16

Strony b´dà stwarzaç odpowiednie warunki dzia-
∏alnoÊci i prezentacji organizacji polonijnych w Rosji
i mniejszoÊci rosyjskiej w Polsce.

Art. 17

Strony b´dà sprzyjaç wspó∏pracy muzeów, w tym
w szczególnoÊci pomi´dzy:

— Muzeum Zamkowym w Malborku a Ermita˝em,

— Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Sankt Pe-
tersburgu a Muzeum Historycznym  Miasta Gdaƒ-
ska,

— Muzeum Narodowym w Krakowie i Rosyjskim
Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu

— Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu i Mu-
zeum Narodowym w Warszawie.

Art. 18

Strony realizujà wymian´ kulturalnà na nast´pujà-
cych warunkach:

Przy wymianie zespo∏ów twórczych, delegacji i po-
szczególnych przedstawicieli Strona wysy∏ajàca
op∏aca mi´dzynarodowe koszty transportu i przewóz
baga˝u w obie strony, wyp∏aca honoraria wykonaw-
com; Strona przyjmujàca ponosi koszty zakwatero-
wania, wy˝ywienia lub, na ˝yczenie Strony wysy∏ajà-
cej, wyp∏aca diety zgodnie z normami Strony przyj-
mujàcej, op∏aca wynajem pomieszczeƒ, transport na
swym terytorium zgodnie z programem pobytu, jak
równie˝ t∏umacza i w razie potrzeby osob´ towarzy-
szàcà (pilota).

Przy wymianie wystaw muzealnych i organizacji
wielkich imprez warunki i zasady ich finansowania
i realizacji sà okreÊlane w odr´bnym protokole, zawie-
ranym przez organizatorów przy udziale Stron.

Art. 19

Do niniejszego protoko∏u, za zgodà Stron, mogà
byç wprowadzone zmiany i uzupe∏nienia sporzàdzone
na piÊmie.

Art. 20

Niniejszy protokó∏ wchodzi w ˝ycie z dniem jego
podpisania i obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2005 r.

NINIEJSZY protokó∏ sporzàdzono w Warszawie
dnia 17 listopada 2004 r., w dwóch jednobrzmiàcych
egzemplarzach, ka˝dy w j´zyku polskim i rosyjskim,
przy czym oba teksty sà jednakowo autentyczne. 

Minister Kultury Za Federalnà Agencj´
Rzeczypospolitej Kultury i Kinematografii
Polskiej Federacji Rosyjskiej
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em o wspó∏pracy mi´dzy 
Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnà Agencjà Kultury i Kinematografii 

Federacji Rosyjskiej na lata 2004—2005, podpisanym w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodo-
wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
udzieli∏a w dniu 17 listopada 2004 r. zgody na zwiàza-
nie Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em o wspó∏pra-
cy mi´dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej
a Federalnà Agencjà Kultury i Kinematografii Federa-

cji Rosyjskiej na lata 2004—2005, poprzez podpisanie.
Protokó∏ zosta∏ podpisany w Warszawie dnia 17 listo-
pada 2004 r.

Zgodnie z art. 20 Protoko∏u wszed∏ on w ˝ycie
z dniem podpisania i obowiàzuje do dnia 31 grudnia
2005 r.

Minister Kultury: W. Dàbrowski


