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Slovensko-pofsk6 obchod n6 komora
Sidlo: H6lkova 31, 010 01 Zilina, Slovensk5 republika

a
Pofsko'slovenski obchod ni a priemyselna komora

Sidlo: ul. Swigtokzyska'12, 30-015 Krakov, Potskd republika

Komory zastre5ujrice aktivity na celom (nemi SR resp. PR vyjadrili v6fu k vzijomne vihodnei spoluprici v
oblasti podpory hospod6rskych a obchodnich vzt'ahov medzi SR a PR a dohodli sa na nasledujricom:

1. Komory sa budri snaZif iniciovat dinnosti, ktore podporujf hospod6rsky rozvoj a obchodn0 vfmenu medzi
Slovenskou republikou a Pofskou republikou.

2. Komory bud0 medzi svojimi dlenmi Siiif informacie na t6my z6konnfch ustanoveni v oblasti hospod6rskej
dinnosti v krajine partnera.

3. Vz5jomne si budri:
- vymiefiat sk0senostia ponuky spolupr6c6, ktor6 s0visia s blenstvom v EU,
- vymieiaf publik6cie a informadn6 materi6ly,
- napom6haf v nadvdizovanf kontaktov najmd medzi firmami oboch krajin, Skolami a in5titr]ciami, ktor6 maj0

z6ujem o spolupr6cu,
- delif sa o skfsenosti v oblasti podpory podnikania, marketingu,
- vymieiaf medzi sebou inform6cie na t6mu propaga6nich dinnosti, ako napriklad ufstavy a misie

podnikatefov pripraven6 v SR, PR, prip. v tretich krajin6ch, atd.

Komory budti podporovaf vz6jomn6 investfcie a viivoj v oblasti technol6gii, vzdel6vania, cestovn6ho ruchu.

V pripade potreby si komory poskytn( vz6jomne a zadarmo v'fstavnrl plochu na rnfstav6ch, ktor6 budrl
organizovat ak to bude mo2n6.

K v'.1imene informdcii vyuZivaj0 komory reciprodn6 prepojenie svojich webovich str6nok a spolupracujricich
rozhlasov'.fch a TV 5t0dii.

Komory budri podporovaf iniciativu spojenU s rozvojom pofsko-slovenskej hospod6rskej spolupr6ce a odponidaf
in5tit0ci5m St6tnej spr6vy prislu5n6 opatrenia, presadzovaf rnfstavbu diafnic medzi Slovenskou republikou a
Pol'skou republikou, ktor6 zniZia n6klady firm5m na dopravu u.frobkov a sluZieb a uqfchlia prepravu v smere
sever-juh v Eur6pe. Priority s0 nasledovn6 podla poradia: 1.) D3/S69, 2.) R4/S19, 3.) R3/S7, 4.) Nowy Sacz
- StarS Lubovia (cesta l.triedy).

Komory bud0 podporovaf iniciatfvu spojenri s obnovou verejnej komunikdcie / autobusovf aZelezniinri / medzi
Pol'skou republikou a Slovenskou republikou.

T6to dohoda vstupuje do platnosti v dei podpisania a plati na dobu neur6it0. Platnost dohody kondi po 3
mesiacoch od d6tumu v'.fpovede dohody zmluvnou stranou. T6to dohoda je vyhotoven5 v dvoch rovnopisoch,
z kton/ch kaidi zo zmluvnfch str6n obdrii jeden rovnopis. Zmeny budri realizovan6 formou pisomnich dodatkov
k zmluve.

V Spi5skej NovejVsi, dia: 4. novembra 2015

Za: Pofsko-slovensk0 obchodn0 a priemyseln0 komoru
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DOHODA O VZAJOMNEJ SPOLUPRACI A PARTNERSTVE

il fr
Piotr Cebulski
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Za: Slovensko-pofskri obchodnf komoru:



UMOWA O WSPOTPRACY WZAJEMNEJ I PARTNERSTWIE

G*H".--- migdzy

Slowacko-Polskq lzbq Handlowq
z siedzib4 Hdlkova 31, 010 0]Zylina, Republika Slowacka

I

Polsko-SlowackE lzbq Handlowq i PrzemyslowE
z siedzib4 Krak6w: ul. Swiqtokzyska 12, 30-015 Krak6w, Polska

lzby patronuiqce dzialaniom na calym obszaze Polski, ewentualnie Republiki Slowackiej wyrazily wolq
wzajemnej wsp6lpracy w zakresie wspieranie stosunk6w gospodarczych i handlowych migdzy Republik4

Slowackq i Polskq i postanowily, co nastgpuje:

1. lzby bgdqdqzy6 do inicjowania dzialarl wspierajqcych rozwoj gospodarczy i wymiang handlowq miqdzy
Republikq Slowackq i Polskq.

2. lzby w6r6d swoich czlonk6w bgdq upowszechnia6 informacje na temat regulacji prawnych dotyczqcych
dzialalno6ci gospodarczej w kraju partnera.

3.. Na zasadzie wzajemnoSci bgd+
- wymieniad doSwiadczenia ioferty wspolpracy, zwiqzane z czlonkostwem w UF
- wymieniad publikacje i materialy-infoimacyjne,
- pomaga6 w nawiqzywaniu kontakt6w, w szczegolnoSci migdzy firmami obydwu knj6w, szkolami i

instytucjam i zainteresowanym i wspolprac4
- dzieliC sig doSwiadczeniamiw obszaze wspierania pzedsigbiorczo6ci, marketingu,
- wymienia6 informacje na temat dzialalnoSci promocyjnej, jak na pzyklad wystawy i misje pzedsigbiorc6w

przygotowane w Republice Slowackiej, w Polsce, ewentualnie w krajach trzecich, itd.

4. lzby bgdqwspierad wzajemne inwestycje i rozw6jw dziedzinie technologii, edukacji, ruchu turystycznego.

5. W pzypadku potrzeby lzby udostqpniqwzajemnie i bezpNatnie, je6li bgdzie to mo2liwe, powiezchnig
wystawowq na organizowanych przez nie wystawach.

6. Do wymiany informacji lzby bgdqwykorzystywa6 wzajemne polqczenie swoich stron internetowych oraz
wspoNpracujqcych rozgloSn i rad iowych i oSrod k6w te lewizyj n ych.

7 . lzby bqdq wspierad inicjatywg zwiqzanqz rozwojem polsko-slowackiej wsp6lpracy gospod arczq i
rekomendowad instytucjom administracji paistwowej odpowiednie Srodki, promowae budowg autostrad
miqdzy Slowacja i Polsk4 kt6re firmom obni2q koszty transportu wyrob6w i uslug oraz przyspieszq transport
na kierunku polnoc-poludnie w Europie. Priorytety sq nastgpujqce: 1.) D3iS69, 2.) R4/S19, 3.) R3/S7, 4.) Nowy
Sqcz - Star6 [ubovia (droga l.klasy).

B. lzby bqdqwspierad inicja[wq zwiqzanqze wznowieniem komunikacji publicznej (autobusowej ikolejowej)
migdzy Polskq i Republikq Slowackq"

9. Niniejsza umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania ijest zawarta na czas nieograniczony. WaznoS6 umowy
koticzy sig po 3 miesiqcach od daty jej wypowiedzenia pzez jednqze stron. Niniejsza umowa jest
spozEdzona w 2 identycznych egzemplarzach, z kt6rych kazda ze stron otzyma jeden egzemplarz. Zmiany
bgdq dokonywane w formie pisemnych aneksow.

W SpiSskej Novej Vsi, dnia: 4. listopada 2015

W imieniu:
Polsko-Slowackiej lzby Handlowej i Pzemyslowej

Piotr Cebulski
prezes

W imieniu:
Slowacko-Polskiej lzby Handlowej

Stanislav


