
POROZUMIENIE DODATKOWE NR 2
Z DNIA 1.6.2011 R. 

DO UMOWY Z 25.2.2008 R. O 
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

POMIĘDZY
UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM 

W KRAKOWIE, POLSKA
A

NARODOWYM UNIWERSYTETEM 
„AKADEMIA KIJOWSKO-MOHYLAŃSKA” 

W KIJOWIE, UKRAINA

DOTYCZĄCE 
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKÓŁ 
PRAW OBCYCH WYDZIAŁU PRAWA I 
ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
від 1.6.2011 РОКУ

ДО УГОДИ ВІД 25.2.2008 
ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ

МІЖ
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”, 
КИЇВ, УКРАЇНА

ТА
ЯГЕЛЛОНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ, 

КРАКІВ, ПОЛЬЩА

В СПРАВІ
УЧАСТІ В ЗАНЯТТЯХ ШКІЛ 

ІНОЗЕМНОГО ПРАВА ФАКУЛЬТЕТУ 
ПРАВА І АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЯГЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Uniwersytet  Jagielloński  w Krakowie,  Pol-
ska  (dalej:  „UJ”)  reprezentowany  przez  pro-
rektora ds. dydaktyki, prof. dr. hab. Andrzeja 
Manię działającego na podstawie  Statutu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego,

oraz

Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijow-
sko-Mohylańska”  w Kijowie, Ukraina (dalej: 
„NaUKMA”) reprezentowany przez swego Pre-
zydenta Serhija Myronowycza Kwita, działają-
cego  na  podstawie  uprawnień  przyznanych 
Statutem Narodowego Uniwersytetu  „Akade-
mia Kijowsko-Mohylańska”, zwane dalej łącz-
nie „Stronami”,

zawierają  niniejsze  Porozumienie  Dodat-
kowe nr 2 (dalej – porozumienie):

Ягеллонський  університет,  Краків, 
Польща (далі  -  ЯУ), в  особі  професора 
доктора  Анджея  Маніє,  проректора  з  пи-
тань  науково-методичної  роботи,  який  діє 
на підставі статуту Ягеллонського універси-
тету, з одної сторони,

та

Національний  університет  «Києво-Мо-
гилянська академія»,  Київ, Україна (далі 
–  НаУКМА),  в  особі  її  Президента  Сергія 
Мироновича  Квіта,  який  діє  на  підставі 
статуту Національного університету «Києво-
Могилянська академія», з іншої сторони, а 
разом – Сторони,

уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі – 
Додаткова угода) про наступне:

Art. 1. Przedmiot
Porozumienie  dodatkowe reguluje  odbywanie 
przez uczestników z Narodowego Uniwersyte-
tu  „Akademia  Kijowsko-Mohylańska”  (tj.  stu-
dentów,  doktorantów,  aspirantów  i  innych 
uczestników, o których mowa w art. 4 niniej-
szego  Porozumienia  Dodatkowego)  staży  na-
ukowych i specjalizacyjnych, w szczególności 
uczestniczenie  przez  nich  w  Szkołach  Praw 
Obcych i innych programach zorganizowanych 

Стаття 1. Предмет
Предметом Додаткової  угоди є  організація 
проходження  учасниками  з  НаУКМА  (сту-
дентами,  аспірантами,  докторантами  та 
іншими учасниками в розумінні статті 4 цієї 
Додаткової  угоди)  наукового  і  спеціалі-
зованого стажування,  зокрема,  їх участь у 
Школах  іноземного  права  та  інших  про-
грамах,  організованих  в  рамках  Ко-
ординаційного  осередку  шкіл  іноземного 
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w  ramach  Ośrodka  Koordynacyjnego  Szkół 
Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administra-
cji  UJ  (dalej:  WPiA  UJ),  z  wyjątkiem  Szkoły 
Prawa Ukraińskiego.

права  на  факультеті  права  і  адміністрації 
ЯУ  (далі  -  ФПіА  ЯУ),  за  винятком  Школи 
українського права.

Art. 2. Rekrutacja uczestników z NaUKMA
1. NaUKMA przekazuje WPiA UJ listę kandy-
datów  do  udziału  w  zajęciach  na  WPiA  UJ. 
Uczestnicy muszą spełniać warunki uczestnic-
twa  w  programach  określone  dla  studentów 
WPiA UJ, w szczególności władać językiem ob-
cym, w którym prowadzone są zajęcia, w za-
kresie pozwalającym na czynne uczestnictwo 
w zajęciach i  składanie wymaganych progra-
mem  egzaminów.  W  celu  podjęcia  decyzji  o 
przyjęciu kandydata do uczestnictwa w danym 
programie, koordynatorzy Szkół Praw Obcych 
WPiA UJ sprawdzają spełnianie przez kandy-
datów wymogów uczestnictwa.  W przypadku 
niespełnienia wymogów, w szczególności w ra-
zie niewystarczającej znajomości języka, w ja-
kim prowadzone są zajęcia,  koordynator nie-
zwłocznie powiadamia kandydata o niemożno-
ści  dopuszczenia go do uczestnictwa w zaję-
ciach.
2.  Udział  uczestników z NaUKMA w progra-
mach prowadzonych na WPiA UJ dopuszczalny 
jest  wyłącznie  w  ramach  liczby  miejsc  przy-
znanych  dla  uczestników  z  NaUKMA  przez 
Dziekana WPiA UJ. Liczbę tych miejsc NaUK-
MA uzgadnia  z  koordynatorem danej  Szkoły 
Prawa Obcego na UJ, a także z osobami koor-
dynującymi  daną  Szkołę  Prawa  Obcego  ze 
strony  zagranicznych  uczelni  partnerskich 
współprowadzących Szkołę.
3. Koordynatorzy Szkół Praw Obcych informu-
ją NaUKMA z początkiem roku akademickiego 
o liczbie przyznanych miejsc dla uczestników z 
NaUKMA oraz  o  warunkach  uczestnictwa  w 
danym programie.
4.  UJ  przekazuje  NaUKMA  niezbędne  doku-
menty  dla  wybranych  studentów  –  uczestni-
ków programu wymiany,  w szczególności  za-
proszenia  i  pisma  potwierdzające  uczestnic-
two.
5. Okres przebywania uczestnika w Krakowie 
zależy  od  okresu  trwania  programu,  ale  nie 
przekracza  jednego  roku  akademickiego. 
Okres ten nie może również zostać przedłużo-
ny poza okres obowiązywania niniejszego Po-
rozumienia Dodatkowego.

Стаття 2. Набір учасників з НаУКМА
1. НаУКМА  передає  ФПіА  ЯУ  список 
претендентів,  які  будуть  брати  участь  в 
заняттях на ФПіА ЯУ. Учасники повинні від-
повідати вимогам, поставленим для участі в 
програмах для студентів ФПіА ЯУ, зокрема, 
володіти  іноземною  мовою,  якою  будуть 
проводитись заняття  в обсязі, що дозволяє 
активно брати участь в заняттях  та здавати 
встановлені  програмою  екзамени. 
Координатори Шкіл іноземного права ФПіА 
ЯУ перевіряють до прийняття рішення про 
направлення претендента на навчання,  чи 
відповідають претенденти вимогам участі у 
даній  програмі.  У  випадку  невідповідності 
зазначеним вимогам, особливо в разі недо-
статнього  знання  мови,  якою  проводяться 
заняття, координатор терміново повідомляє 
претендента про неможливість  допуску до 
занять. 
2. Участь учасників з НаУКМА в програмах 
ФПіА ЯУ можлива лише в рамках кількості 
місць, визначених для учасників з НаУКМА 
Деканом  ФПіА  ЯУ.  Кількість  цих  місць 
НаУКМА  узгоджує  з  координатором  від-
повідної школи іноземного права в ЯУ, а та-
кож  координаторами  від  іноземних  на-
вчальних  закладів-партнерів,  що  співорга-
нізовують цю Школу.

3.  Координатори  Шкіл  іноземного  права 
інформують НаУКМА на початку навчально-
го року про кількість місць для учасників з 
НаУКМА, а також про умови участі в даній 
програмі.
4.  Для  відібраних  студентів  –  учасників  у 
програмі обміну, ЯУ направляє до НаУКМА 
необхідні  для  перебування  документи:  ли-
сти, запрошення, тощо.

5. Термін перебування учасника у Кракові 
залежить  від  тривалості  програми,  але 
максимально  становить  один  навчальний 
рік  і  не  має  перевищувати  строк  дії  цієї 
Додаткової угоди. 
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Art. 3. Status uczestników z NaUKMA 
oraz kwestie finansowe

1. Uczestnicy z NaUKMA na UJ traktowani są 
jako osoby odbywające staż naukowy i specja-
lizacyjny.
2. Od uczestników z NaUKMA nie pobiera się 
dodatkowych opłat za udział w zajęciach i pro-
gramach WPIA UJ poza opłatami obowiązują-
cymi studentów WPiA UJ.
3. Uczestnicy z NaUKMA obowiązani są do po-
siadania  ubezpieczenia  zdrowotnego na czas 
pobytu w Polsce.
4. Uczestnicy z NaUKMA biorą udział w pro-
gramach na własny  koszt  i  samodzielnie  po-
krywają wszystkie koszty podróży, wyżywienia, 
utrzymania,  potrzebnych  podręczników  i  in-
nych pomocy naukowych, transportu miejsco-
wego, paszportów, wiz, ubezpieczenia (w tym 
od  kosztów  leczenia)  oraz  wydatki  osobiste. 
Uczestnicy  mogą  też  na  zasadach  ogólnych 
ubiegać się o sfinansowanie pobytu z progra-
mów  stypendialnych  (w  tym  oferowanych 
przez Uniwersytet Jagielloński) oraz z innych 
źródeł.
5. Na podstawie niniejszego Porozumienia Do-
datkowego Strony nie przyjmują na siebie żad-
nych zobowiązań finansowych, w szczególno-
ści związanych z pobytem uczestników z Na-
UKMA w Polsce oraz kosztami ich podróży.

Стаття 3. Статус учасників з НаУКМА і 
фінансування

1. Учасники з НаУКМА на ЯУ мають статус 
осіб, які проходять наукове і спеціалізоване 
стажування.
2. Від учасників з НаУКМА не вимагаються 
додаткові оплати за участь в заняттях і про-
грамах  ФПіА  ЯУ,  окрім  тих,  які  є  обо-
в’язковими для студентів ФПіА ЯУ.
3.  Учасники  з  НаУКМА  зобов’язані  мати 
дійсний  поліс  медичного  страхування  на 
час перебування в Польщі.
4. Учасники з НаУКМА беруть участь у про-
грамах за власні кошти і самостійно сплачу-
ють всі витрати на проїзд, харчування, про-
живання,  необхідні  навчальні  підручники, 
посібники, внутрішній транспорт, паспорти, 
візи, страхування (у т.ч. медичне), особисті 
витрати тощо.  Учасники можуть також на 
загальних  засадах  подаватись  на  сти-
пендіальні  програми  для  фінансування 
перебування  (в  тому  числі  зі  сти-
пендіальних  фондів  ЯУ),  а  також  на 
фінансування з інших джерел. 
5.  На  підставі  даної  Додаткової  угоди 
Сторони  не  беруть  на  себе  жодних 
фінансових  зобов’язань,  пов’язаних, 
зокрема, з перебуванням учасників з НаУК-
МА у Польщі чи коштами їх подорожі.

Art. 4. Odbywanie staży naukowych i spe-
cjalizacyjnych przez innych 

uczestników
1.  Innymi  uczestnikami  w rozumieniu niniej-
szego Porozumienia Dodatkowego są obywate-
le Ukrainy – absolwenci Letniej Szkoły Prawa 
Niemieckiego przy NaUKMA oraz absolwenci 
NaUKMA.
2. NaUKMA udziela wsparcia informacyjnego i 
koordynacyjnego dla odbywania przez innych 
uczestników  stażów  naukowych  i  specjaliza-
cyjnych,  w  szczególności  dla  ich  udziału  w 
Szkołach Praw Obcych  i  innych programach 
organizowanych w ramach Ośrodka Koordyna-
cyjnego Szkół Praw Obcych na WPiA UJ, z wy-
jątkiem Szkoły Prawa Ukraińskiego. NaUKMa 
ani  UJ  nie  ponoszą  jednak w związku z  tym 
żadnych zobowiązań finansowych. 

 Стаття 4. Проходження наукового і 
спеціалізованого стажування іншими 

учасниками
1.  Іншими  учасниками  в  розумінні  цієї 
Додаткової угоди є громадяни України – ви-
пускники  Літньої  школи  німецького  права 
при НаУКМА та випускники НаУКМА.

2. Проходження ними наукового і спеціалі-
зованого  стажування,  зокрема  їх  участь  у 
Школах  іноземного  права  та  інших  про-
грамах,  організованих  в  рамках  Ко-
ординаційного  осередку  шкіл  іноземного 
права  на  ФПіА  ЯУ,  за  винятком  Школи 
українського  права,  відбувається  за 
інформаційної та координаційної підтримки 
НаУКМА,  проте  жодних  фінансових  зобо-
в’язань при цьому ані НаУКМА, ані Ягелло-
нський університет не несуть.
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Art. 5. Postanowienia końcowe
1. Porozumienie Dodatkowe wchodzi w życie z 
chwilą jego zawarcia przez Strony i obowiązu-
je do dnia 30 czerwca 2012 r. Jeżeli żadna ze 
Stron  nie  wypowie  niniejszego Porozumienia 
Dodatkowego w drodze pisemnego oświadcze-
nia złożonego drugiej  Stronie  w terminie  do 
30 czerwca 2012 r., a następnie każdorazowo 
do 30 czerwca kolejnego roku, uważa się je za 
automatycznie  przedłużone  na  kolejny  okres 
trwający do 30 czerwca każdego następnego 
roku.  Niniejsze  Porozumienie  Dodatkowe nie 
może jednak obowiązywać dłużej niż Umowa z 
dnia 25.02.2008 r.
2. Zmiana lub wypowiedzenie niniejszego Po-
rozumienia  Dodatkowego  wymaga  pod  rygo-
rem nieważności formy pisemnej. W razie wy-
powiedzenia niniejszego Porozumienia Dodat-
kowego Strony wykonają wszystkie uzgodnio-
ne zobowiązania.
3. Niniejsze Porozumienie Dodatkowe zostaje 
sporządzone  w dwóch egzemplarzach,  każdy 
w języku polskim i ukraińskim, po jednym eg-
zemplarzu dla każdej ze Stron. 

Стаття 5. Заключні положення
1. Додаткова угода набуває чинності  з мо-
менту  укладення  Сторонами  і  діє  до  30 
червня  2012  року.  У  разі,  якщо  жодна  зі 
Сторін  до 30 червня 2012,  а  надалі  до 30 
червня  кожного  наступного  року,  не 
направить  письмове  повідомлення  іншій 
Стороні про припинення дії цієї Додаткової 
угоди,  вона  вважається  автоматично 
продовженою  на  наступний   період  до  30 
червня  кожного  наступного  року.  Дія  цієї 
Додаткової  угоди  не  може  перевищувати 
строк дії Угоди від 25.02.2008.

2.  Внесення  змін  або  розірвання  цієї 
Додаткової угоди здійснюється у письмовій 
формі. У  разі  розірвання  Додаткової  угоди 
всі  узгоджені  зобов‘язання мають  бути  ви-
конані.

3.  Ця  Додаткова  угода  укладена  в  двох 
примірниках,  польською  та  українською 
мовами кожен,  по одному примірнику для 
кожної Сторони.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska 

Prorektor UJ ds. dydaktyki

_____________________________ 

Prof. dr. hab. Andrzej Mania 

Національний університет 
„Києво-Могилянська академія”

вул. Г.Сковороди, 2, 04655, Київ-70, Україна

Президент НаУКМА

_______________________________ 

Професор Сергій Квіт
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