Załącznik do Uchwały Nr 40/2016 Senatu UKSW
z dnia 25 lutego 2016 r.

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY

Zawarta w Warszawie w dniu ……………... pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), z siedzibą w Warszawie,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP 525-00-12-946, Regon: 000001956
zwanym dalej również „Uniwersytetem”, reprezentowanym przez:
Jego Magnificencję ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora
a
firmą ENFOGLOBE, INC. z Florydy, z główną siedzibą pod adresem 10504 SW 17TH
Place, Gainesville, Floryda, USA, i identyfikowaną we Florydzkim rejestrze firm pod
numerem P09000095451, reprezentowaną przez:
Małgorzatę Andrakę – Prezesa Zarządu ENFOGLOBE, INC., zwaną dalej również
„Spółką”,
wspólnie zwani dalej „Stronami”
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków
Stron, wynikających z realizacji wspólnych zadań.
2. Strony stwierdzają zgodnie, że nawiązana współpraca ma na celu wypracowanie
przez Strony wzajemnie korzystnych warunków i ram współpracy w uzgodnionych
obszarach działania.
3. Realizacja współpracy oraz ustalanie warunków

finansowania

współpracy

w zakresie specyficznych zadań i projektów zdefiniowanych na bazie niniejszej
Umowy, będzie następowała w kilku formach, a w szczególności:
1) Wspólne projekty bazujące na pozyskaniu zewnętrznych funduszy nie pociągają
zobowiązań finansowych między Stronami w fazie przygotowania i składania
wniosków. Strony otrzymają finansowanie podczas realizacji wspólnych
projektów według zapisów będących częścią wspólnie składanych wniosków
lub według dodatkowych umów podpisanych między Stronami w ramach
wykonania tychże projektów.
wykonywane

wyłącznie

przez

Spółkę

i

mające

charakter

Specjalistycznego Konsultingu w Rozwoju Strategicznym UKSW, np. tworzenie
układów partnerskich z instytucjami w USA i nowych programów lub
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2) Zadania

certyfikatów z USA oraz misje specjalistów i rektorów z USA ustalane będą
na podstawie zawartych oddzielnych umów szczegółowych.
3) Niektóre strategicznie dopełniające się przedsięwzięcia dla obu Stron będą
finansowane na zasadzie inwestycji własnych lub określane w odrębnych
umowach szczegółowych.

§ 2.
1. Na mocy niniejszej Umowy Ramowej Strony zobowiązują się do współpracy przy
realizacji i osiąganiu celów w następujących obszarach związanych z misją i
strategią

Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego,

o

następującym

brzmieniu:
I.

Podniesienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej UKSW na rynku krajowym
i rynkach zagranicznych.

II.

Organizowanie i wspieranie oryginalnych innowacyjnych badań naukowych,
prac badawczych o charakterze interdyscyplinarnym i
umiędzynarodowionym, które pozwolą na kontakt z nauką światową.

III.

Współpraca międzynarodowa, w tym współpraca z krajowymi i
zagranicznymi instytucjami naukowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego.

IV.

Współpraca Stron przy innowacyjnych projektach biznesowych we
współpracy z podmiotami biznesowymi w Polsce i USA.

2. Szczegółowe zasady współpracy ramowej pomiędzy UKSW a ENFOGLOBE zawiera
Załącznik numer 1 do umowy, który stanowi jej integralną część.
3. Enfoglobe tylko wspiera realizację celów strategicznych UKSW. UKSW jest
odpowiedzialne za wdrożenie opracowanych rozwiązań i zmian w UKSW.
4. Niniejsza Umowa w żaden sposób nie ogranicza Stron w zawieraniu umów
z innymi podmiotami.
5. Postanowienia Umowy lub zawartych w związku z nią umów, nie mogą naruszać
zobowiązań zaciągniętych przez Strony przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,
ani stać w sprzeczności z przepisami prawa Polskiego i Florydzkiego, o ile znajdują
one zastosowanie, które nakazują Stronom zachowanie niektórych informacji
w poufności.

1. Niniejsza umowa nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla
żadnej ze Stron, chyba że takie zobowiązania narzucane są przez umowy
szczegółowe dotyczące projektów wyszczególnionych w Załączniku numer 1.
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§ 3.

2. Zasady realizacji oraz warunki finansowe wspólnych przedsięwzięć określone
w § 2. ust. 2 oraz Załączniku numer 1, ustalane będą przez Strony w odrębnie
zawieranych umowach szczegółowych.

§ 4.
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, wskutek złożenia oświadczenia
drugiej Stronie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, za pisemnym porozumieniem Stron.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, lub jej rozwiązania za porozumieniem Stron,
w trakcie realizacji umów szczegółowych, o których mowa w § 3 ust.2, Strony
uzgodnią zasady ich ewentualnej kontynuacji lub rozwiązania, według klauzul
zakończenia zawartych w umowach szczegółowych.

§ 5.
1. Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony zobowiązują się
uzgadniać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego w Warszawie zgodnie z polskim prawem, jeśli nie
uzgodniono inaczej w umowach szczegółowych.

§ 6.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. Do postanowień niniejszej Umowy oraz jej interpretacji mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.

§ 7.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

...................................................

W imieniu Enfoglobe Inc.

……………………..........................
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W imieniu UKSW

Załącznik numer 1 do umowy ramowej zawartej miedzy Enfoglobe, Inc. a UKSW
o współpracy zawartej w Warszawie w dniu ……………....
Współpraca w I obszarze obejmująca działania w kierunku podniesienia
i rozszerzenia oferty edukacyjnej UKSW na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych, w celu podniesienia konkurencyjności UKSW, która może być
realizowana poprzez:
1.Otwieranie nowych kierunków i programów nauczania dla studentów z USA
i Polski, w tym realizacja:
1) Programu „PreMed” przygotowującego kandydatów na studia medyczne,
łącznie z przygotowaniem do egzaminu na studia w USA, prowadzonego
w języku angielskim;
2)
Programu „PreMed” przygotowującego kandydatów na studia
medyczne, łącznie z przygotowaniem do egzaminu na studia w Polsce;
3) Programu nauczania prawa amerykańskiego;
4) Innowacyjnego programu kształcenia na nowych kierunkach w UKSW:
a) Bioinformatyka łącznie z genetyką informatyczną,
b) Chemioinformatyka,
c) Informatyka socjalna,
d) Human Computer Interaction – designing programs that are user
friendly and easy to interact,
e) Instructional Systems Technology – using computers to design
online computer-based courses,
f) Inne.
2. Tworzenie na UKSW nowych kierunków studiów dla studentów z USA i Polski
w ramach:
1)
Tworzenia Wydziału Medycznego, Tworzenia Innowacyjnego programu
kształcenia medycznego na bazie programu z wiodącego Uniwersytetu
Medycznego w USA,
2)
Propozycji partnerstwa pomiędzy UKSW a wiodącym Uniwersytetem
Medycznym w USA.
3. Wprowadzenie do dydaktyki, na istniejących kierunkach kształcenia,
nowoczesnych metod nauczania oraz narzędzi informatycznych, łącznie
z przygotowaniem praktycznym:
1)
w środowisku 3D dla kierunku archeologia;
2)
w środowisku 3D dla kierunku chemia;
3)
w środowisku 3D dla kierunku historia oraz historii sztuki;
4)
w środowisku 3D dla kierunku biologia;
5)
w środowisku 3D dla kierunku prawo – wizualizacja sytuacyjna
rozpraw sądowych;
6)
zintegrowana e-platforma edukacyjno-komunikacyjno-informatyczna
– informacje, materiały, egzaminy, narzędzia, konsultacje, ogłoszenia,
kalendarze, zadania, filmy, historia ocen, zapłaty, indeks, wyszukiwanie
kursów, planowanie zajęć, wypożyczanie artykułów i książek, etc.
7)
Praktyczne przygotowanie do „prowadzenia rozpraw sądowych”, dla
studentów WSPiA z wykorzystaniem systemu „LitigationExpert”
do przygotowania
spraw
sądowych,
dokumentów,
dowodów
ewidencyjnych - prowadzone przez adwokatów.
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I.

4. Wsparcie inicjatyw wzmacniających pozycję UKSW w rankingach,
podnoszących konkurencyjności UKSW wśród uczelni posiadających status
jednostek wiodących, przekładających się na zwiększenie liczby studentów:
1) Otwieranie nowych oddziałów i kierunków po angielsku;
2) Organizowanie naukowych wyjazdów studyjnych w celu prowadzenia
w USA badań;
3) Odbywanie praktyk i staży w oddziale Enfoglobe w obszarach
informatyki, wdrażania systemów, analizy, wsparcia technicznego,
marketingu, sprzedaży, PR;
4) Zaangażowanie profesorów wizytujących z USA z takich obszarów nauki
jak: prawo, medycyna, informatyka, ekonomia (przedsiębiorczość);
5) Organizacja konferencji międzynarodowych.

II.

Współpraca w II obszarze przy organizowaniu i wspieraniu oryginalnych
innowacyjnych badań naukowych, prac badawczych o charakterze
interdyscyplinarnym i umiędzynarodowionym, które pozwolą na kontakt z
nauką światową.
1. Prowadzenie zaawansowanych badań naukowych z partnerami w USA
w strategicznych dla UKSW obszarach naukowych.
2. Rekrutacja naukowców.
3.Utworzenie programów certyfikowanych z partnerami w USA:
1)
UKSW, jako jednostka w Polsce realizująca programy z
University of Florida;
2)
Certyfikacja lub konwalidacja przez University of Florida
Programu PreMed w UKSW.
3)
Program wymiany studentów.
4. Wsparcie rozwoju w obszarze medycznym, łącznie z klinicznymi
inicjatywami:
1) Pozyskanie Best Practices na rozwój kliniki medycznej przy
Uniwersytecie;
2) Zaangażowanie profesorów wizytujących z obszaru medycyny i lekarzy
z USA.
5.Transfer najnowszych technologii i programów nauczania z USA:
1) Wdrożenie w UKSW systemu informatycznego do zarządzania
inwestycjami, w tym przetargami i zarządzaniem budową na kampusie
2) Wdrożenie best practices z programów medycznych i innych z USA:
Współpraca w III obszarze przy współpracy międzynarodowej, w tym współpracy
z zagranicznymi instytucjami naukowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego.
1.

Nawiązanie współpracy instytucjonalnej z wiodącymi uniwersytetami
w USA w obszarach:
1)
strategicznych dla UKSW;
2)
z uniwersytetami katolickimi.

2.

Zorganizowanie wizyt międzyuniwersyteckich z USA do UKSW i z
UKSW do USA:
1)
Wizyta w UKSW Prorektora University of Florida i Dziekana Medical
College;
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III.

2)
3)
IV.

Wizyta Rektora UKSW w USA;
Inne.

Współpraca Stron w IV obszarze przy innowacyjnych projektach biznesowych
we współpracy z podmiotami biznesowymi w Polsce i USA.
1. Zaangażowanie w innowacyjnych projektach z podmiotami biznesowymi
w USA:
1) Projekt: Test reaktora Waste-to-Energy na dużą skale przerobu odpadówEnfoglobe;
2) Projekt: Nieinwazyjne sensory medyczne – Enfoglobe;
3) Innowacje w zarzadzaniu inwestycjami transportowymi – Enfoglobe;
4) Appia™ dla ministerstwa infrastruktury, GDDKiA, i regionów
do zarzadzania inwestycjami;
5) Inne według strategicznych kierunków UKSW;
6) Telemedycyna – opieka zdalna nad pacjentem: kliniki i szpitale;
7) E-Health Zdrowie Studenta – kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi oraz śledzenie mierników zdrowia online i w trybie
mobilnym.
2. Wspólne PR, marketing i otworzenie oddziału Enfoglobe na kampusie UKSW
1) Strony internetowe, broszury, filmy reklamowe;
2) Konferencje, PR po projektowe;
3) Marketing w USA przez Enfoglobe i Polsko Amerykańską Izbę
Gospodarczą;
4) Utworzenie w UKSW przedstawicielstwa Enfoglobe.
3. Uzyskanie przez UKSW akredytacji na wdrożenie i sprzedaż systemów
informatycznych Enfoglobe oraz świadczenie usług wsparcia klienta.
1) Appia® dla inwestycji transportowych;
2) LitigationExpert™ dla kancelarii prawnych;
3) InteractiveInformedConsent™ dla szpitali i klinik medycznych;
4) 3DHistologyTour i inne do nauk ścisłych dla uniwersytetów;
5) eCardioExpert™ opieka nad pacjentem kardiologicznym – szpitale,
kliniki;
6) Interaktywna edukacja dla studentów - animacje, video, 3D, quizy
online;
7) UKSW uzyska prowizję z każdej przeprowadzonej przez UKSW sprzedaży
systemów Enfoglobe.
Współpraca Stron przy określeniu innych potencjalnych obszarów współpracy,
wyżej niezidentyfikowanych, a także systemu efektywnego nimi zarządzania,
monitorowania i kontrolowania, w tym:
1. Odbywania wzajemnych wizyt Stron, lub przeprowadzenie telekonferencji,
co najmniej raz na kwartał/pół roku w celu przeglądu postępu działań
prowadzonych w ramach umowy.
2. Inne.

Strona6 z 6

V.

