
Załącznik  do Uchwały nr 29 Senatu UMK z dnia 25 lutego 2014 r. 

 

UMOWA  

O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZELNIAMI  WYŻSZYMI  

FEDERACJI ROSYJSKIEJ, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC I RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W CELU ROZWIJANIA WSPÓŁPRACY, BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ 

ZWIĄZANIEJ Z TYM AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ 

 

zawarta  

w dniu ……………………………………. 

pomiędzy: 

 

Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, reprezentowanym przez 
Rektora Dr. Andrei P. Klemesheva, 
 

Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, reprezentowanym przez Prezydenta  
Dr. Gunter Pleugera, 
 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowanym przez Rektora Prof. dr. hab. Andrzeja 

Tretyna 

następującej treści: 

§ 1 

1. Niniejsza umowa przewiduje stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, 

której celem jest wspieranie wymiany, badań naukowych i związanej z tym działalności naukowej 

pomiędzy Federacją Rosyjską, Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. 

2. Współpraca realizowana będzie pod nazwą „Trialog”. 

3. Członkami założycielami Trialogu są: Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w 

Kaliningradzie, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

4. Celem umowy Trialog jest rozwijanie i promowanie współpracy, wymiana w dziedzinie badań 

naukowych, nauczania oraz związanymi z nimi działaniami podejmowanymi pomiędzy członkami w 

obszarach wspólnego zainteresowania pomiędzy poszczególnymi partnerami. Współpraca może 

obejmować, między innymi, rozwój wspólnego nauczania i prowadzenia wspólnych programów 

naukowych, organizację konferencji, seminariów, letnich szkół i warsztatów oraz wspólnych publikacji. 

Obszary wspólnego zainteresowania zostaną zdefiniowane szczegółowo na liście projektów, która 

stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. Lista może być rozszerzana oraz zmieniana za zgodą wszystkich 

partnerów. Wszelkie zmiany i dodatki wymagają formy pisemnej. 

5. Partnerzy umowy Trialog odpowiedzialni są za zapewnienie własnych środków niezbędnych do 

finansowania wszystkich aktywności. Partnerzy nie będą żądali rekompensaty finansowej. Wszyscy 



partnerzy zobowiązują się zarezerwować środki finansowe i osobowe niezbędne do sfinansowania 

podstawowych działań takich jak koszty podróży, koszty osobowe oraz inne koszty związane z realizacją 

umowy Trialog. 

§ 2 

1. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego 

zaksięgowania i wypłacenia środków finansowych stronie trzeciej, której to członkowie i osoby nie 

będące członkami przekazali realizację zadań w ramach umowy Trailog.   

2. Partnerzy zobowiązują się informować na bieżąco wszystkich partnerów o stosownych 

instytucjonalnych ustaleniach, kalendarzach akademickich oraz priorytetach w dziedzinie dydaktyki i 

badań naukowych jak i w obszarach wspólnych zainteresowań. 

3. Wszelkie wspólne działania umowy Trialog są przedmiotem negocjacji przez wszystkich członków 

współpracy i wymagają jednomyślnej decyzji. 

4. Za zarządzanie działaniami umowy Trialog odpowiedzialny będzie Koordynator wybierany jednogłośną 

decyzją członków na dwuletni okres kadencji z możliwością przedłużenia. 

5.  Zakres obowiązków Koordynatora obejmuje koordynowanie działań związanych ze współpracą i 

komunikacją oraz przygotowywanie spotkań wszystkich partnerów. 

§ 3 

1. Każda z uczelni, zgodnie ze swoją standardową procedurą, wyznaczy osobę na stanowisko koordynatora 

współpracy. Strony uzgadniają, że wspomniani koordynatorzy powinni być dostępni na potrzeby 

realizacji zadań umowy Trialog w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo. 

2. Strony umowy Trialog zbierają się raz do roku na sesji plenarnej wszystkich członków. Sesje 

organizowane będą na uczelniach partnerskich naprzemiennie. 

3. W przypadku gdy wymaga tego procedura obowiązująca na uczelni lub w instytucji, wszelkie 

istotne/programowe decyzje o charakterze wiążącym wymagają dodatkowo podpisu 

Prezydentów/Rektorów tych instytucji. 

4. Wszelkie decyzje dotyczące umowy Trialog są udostępniane wszystkim członkom drogą mailową w 

języku angielskim. 

5. Członkostwo umowy Trialog może być poszerzone w jakimkolwiek czasie o nowych członków za 

jednogłośną zgodą wszystkich dotychczasowych członków. 

6. Poszerzenie umowy Trialog o nowych członków zobowiązuje ich do pełnego uczestnictwa w działaniach 

i programach umowy Trialog. Nowi członkowie zobowiązani są do podpisania umowy w celu nadania 

mocy prawnej ich członkostwu. 

§ 4 

1. Niniejsza umowa w żaden sposób nie narusza działań i autonomii którejkolwiek z instytucji partnerskich 

w obszarach działań nie objętych warunkami tej umowy. 

2. Każdy z partnerów może wypowiedzieć członkostwo w umowie Trialog z zachowaniem jednorocznego 

okresu wypowiedzenia przekazanego wszystkim pozostałym partnerom.   

  



§ 5 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania go przez wszystkich członków założycieli. Okres 

obowiązywania umowy ograniczony jest do trzech lat i może być przedłużony na dalszy okres za 

jednomyślną zgodą wszystkich partnerów. 

2. Wszyscy partnerzy niniejszej umowy uzgadniają że, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy dołożą 

wszelkich starań w celu zbudowania wspólnej instytucji zgodnie z celami wyznaczonymi przez umowę 

Trialog służącej jako sieć we wspólnych obszarach badań naukowych pomiędzy Federacją Rosyjską, 

Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. Zaangażowane Uniwersytety i Instytucje ubiegać 

się będą o dodatkowe fundusze od swoich agencji rządowych na prowadzenie takiej instytucji. 

 

 

 

Toruń, 18 lutego 2014 r. 

 

Dr. Andrei P. Klemeshev 
Rektor 
Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie                                                                                                                             
 

Dr. Gunter Pleuger 
Prezydent 
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
 
Prof. Dr. Hab. Andrzej Tretyn 
Rektor 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 


