
POROZUMIENIE  

zawarte w dniu …………………. roku  

w  sprawie nawiązania partnerskiej i naukowo-metodycznej współpracy  

pomiędzy:  

Dniepropietrowskim Obwodowym Związkiem Polaków  reprezentowanym przez 

Prezesa Sergiusza Kołomojca, zwanego dalej Związek 

a  

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez Rektora  

prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka, zwanym dalej UJK,  

a zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 o treści następującej: 

§1 

 Przedmiotem porozumienia jest określenie celów, zasad i warunków prowadzenia 

współpracy pomiędzy umawiającymi się Stronami.  

§2 

1. Na zasadzie równości Stron, stosownie do posiadanych kompetencji  i możliwości Strony 

podpisują oficjalne porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie:  

a. Promocji i informowania o działalności UJK na terenie Ukrainy; 

b. Organizowania spotkań, pokazów promocyjnych, dni otwartych w siedzibie Związku  z 

osobami zainteresowanymi studiowaniem w UJK; 

c. Organizowania konferencji naukowych i sympozjów; 

d. Współpracy naukowo-metodycznej; 

e. Wymiany studentów w zakresie staży i praktyk; 

f. Wspólnych działań w obszarze poszukiwania przez młodzież Ukrainy możliwości 

studiowania w UJK; 

g. Wymiany informacji w sprawach wspólnych interesów; 

h. Wzajemnej promocji obydwu Stron porozumienia; 

i. Stworzenia Punktu rekrutacyjnego na Ukrainie na bazie działalności Związku; 

j. Innych różnorodnych form współpracy. 

  

2. Wskazane w ust. 1 obszary współpracy mogą zostać w każdym czasie rozszerzone  

za zgodą obu Stron. 

§3 

1. Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych form współpracy określonych                                     

w §2 niniejszego Porozumienia i konkretnych działań  w ramach tych form współpracy, będą 

każdorazowo uzgadniane przez obie Strony, w drodze odrębnych umów zwłaszcza jeżeli 

wiąże się to z powstaniem zobowiązania finansowego którejkolwiek ze Stron. 



2. Odrębnej umowy nie wymaga podejmowanie działań o charakterze czysto organizacyjnym  

i administracyjnym, w ramach organizowanego przez którąkolwiek ze Stron  przedsięwzięcia, 

pod warunkiem wszakże, że druga Strona zostanie o nich poinformowana i wyrazi zgodę na 

ich przeprowadzenie. 

3. Niniejsza umowa nie powoduje powstania zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze 

stron. 

4. Szczegółowe zasady współpracy dotyczące poszczególnych działań, w tym zasady ich 

finansowania, oraz zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej określane będą 

odrębnymi umowami. 

 

§4 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony od dnia podpisania  Porozumienia.  

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia                                       

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego. 

§5 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§6 

Porozumienie sporządzone zostało w języku polskim, w dwóch egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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