UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY
Umowa ramowa o współpracy (zwana dalej „Umową") zawarta w Opolu dnia 17 marca 2014 r.
między
Uniwersytetem Opolskim z siedzibą w Opolu, adres: pl. M. Kopernika 11 a, 45-040 Opole, NIP:
754-000-71-79, REGON: 000001382,
reprezentowanym przez prof. dr. hab. Stanisława Sławomira NICIEJĘ - Rektora Uniwersytetu,
zwanym dalej Uniwersytetem,
a
Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000008723, NIP: 896-000-56-73, wysokość kapitału
zakładowego: 935 450 890 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 935 450 890 zł,
reprezentowanym przez Michał KUCZMIEROWSKIEGO - Dyrektora Programu Santander
Universidades, zwanym dalej BZ WBK,
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną.
§1
1. Uniwersytet to cieszący się uznaniem ośrodek badawczy i edukacyjny, współpracujący z
licznymi instytucjami na świecie, oferujący wiele możliwości rozwoju akademickiego oraz
zawodowego swoim studentom, doktorantom oraz pracownikom, chcący przyciągać studentów
oraz pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych z całego świata, aby stale rozwijać
działalność badawczą i edukacyjną, jak również nawiązywać i poszerzać współpracę naukową z
innymi renomowanymi ośrodkami akademickimi i firmami w wielu krajach i regionach.
2. BZ WBK należy do globalnej grupy finansowej Santander i tym samym, poprzez Globalną
Dywizję Santander Universidades, współpracuje z uczelniami. Współpraca ta wynika
z polityki odpowiedzialności społecznej przyjętej przez Grupę Santander. BZ WBK chce wspierać
realizację projektów oraz inicjatywy podejmowane przez uczelnie i ośrodki badawcze, mające
na celu rozwój i modernizację systemów szkolnictwa wyższego oraz promowanie
przedsiębiorczości ośrodków akademickich. Ostatecznym beneficjentem tych działań mają być
studenci oraz społeczeństwo, w którym będą funkcjonować absolwenci uczelni.
§2
1. Przedmiotem Umowy jest współpraca między Stronami w zakresie realizacji inicjatyw,
programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym
i naukowym.

2. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w odrębnych porozumieniach zawieranych
na podstawie Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie
z ustaleniami poczynionymi przez Strony.
§3
1. Strony niniejszym uzgadniają zakres współpracy, która obejmuje: realizację projektów
mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację
projektów oraz publikację ich wyników, usprawnianie zarządzania instytucjonalnego ośrodkami
akademickimi, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany
międzynarodowej, popularyzację programów współpracy. Celem współpracy Stron jest także
zwiększenie dostępności i jakości usług w szczególności kulturalnych, sportowych i naukowych
kierowanych do społeczności akademickiej oraz - na życzenie Uniwersytetu - promowanie
konkretnych usług finansowych dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.
2. Uniwersytet, i tym samym jego społeczność akademicka, uzyskają wsparcie ułatwiające
realizację projektów korporacyjnych, instytucjonalnych, naukowych oraz edukacyjnych głównie w zakresie opisanym w następnym ustępie, choć Strony mogą także określić inny
zakres, w jakim będą stosowane poszczególne uzgodnienia.
3. Na wniosek Uniwersytetu, BZ WBK będzie współpracować z Uniwersytetem w zakresie
realizacji badań oraz opracowywania i realizacji projektów o charakterze naukowym lub
wspierających działalność naukową, takich jak:
3.1. Studia nad kultura iberyjską i iberoamerykańską
BZ WBK będzie współpracować z Uniwersytetem w celu zapewniania rozwoju działalności
naukowej i wspierania studiów nad kulturą iberyjską i iberoamerykańską. BZ WBK będzie
wspierać w szczególności:
a) prowadzenie i promowanie badań nad kulturą, gospodarką, nauką i społeczeństwem krajów
hiszpańskojęzycznych (na szczeblu krajowym i międzynarodowym), w tym analizy
wielowymiarowych powiązań między krajami hiszpańskojęzycznymi a Polską i Europą;
c) rozwój współpracy naukowej między Uniwersytetem a ośrodkami akademickimi w krajach
hiszpańskojęzycznych;
d) rozwój interdyscyplinarnych sieci współpracy między Uniwersytetem i innymi ośrodkami
akademickimi i naukowymi, w celu umożliwienia wymiany informacji na temat kultury i
nauki krajów hiszpańskojęzycznych.
3.2. Globalne Programy Santander
a) BZ WBK umożliwi pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu uczestnictwo w
Globalnych Programach Santander organizowanych regularnie lub jednorazowo, a także
będzie oferować i dofinansowywać staże, studia i badania lub inne formy międzynarodowej
wymiany studentów, doktorantów i/lub pracowników Uniwersytetu. Pracownicy
Uniwersytetu, doktoranci i studenci uczestniczący w takich programach, muszą spełniać
właściwe kryteria i poddać się wymogom proceduralnym w tym procesowi kwalifikacji
prowadzonemu przez Uniwersytet.
b) Inicjatywa Globalnych Programów Santander ma na celu wspieranie międzynarodowej
wymiany studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu.
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3.3. Staże i praktyki w BZ WBK
a) Studenci przedostatniego oraz ostatniego roku pierwszego lub drugiego stopnia studiów,
po wyrażeniu w formie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BZ
WBK, o ile okaże się ona konieczna, będą brać udział w procesie rekrutacyjnym na
bezpłatny staż w BZ WBK, trwający nie krócej niż 1 (słownie: jeden) miesiąc i nie dłużej niż
3 (słownie: trzy) miesiące. W zależności od wyników pracy stażysty oraz potrzeb etatowych
BZ WBK, stażysta może zostać zatrudniony przez BZ WBK.
b) Liczba studentów i kryteria kwalifikacji będą przekazywane każdorazowo na początku roku
akademickiego w formie pisemnej, przy czym kryteria określone przez BZ WBK mogą
dotyczyć wszystkich kierunków studiów.
3.4. Inne projekty dotyczące współpracy akademickiej
Na wniosek Uniwersytetu, BZ WBK będzie współpracować z Uniwersytetem w zakresie
realizacji badań, opracowywania i realizacji dowolnych projektów (instytucjonalnych
i naukowych), wspierających działalność naukową oraz publikacje uznane przez Komitet
Monitorujący realizację Umowy, za cenne inicjatywy, zgodnie z postanowieniami § 6.
§4
1. W ramach Umowy BZ WBK zobowiązuje się do:
1.1. Umożliwienia Uniwersytetowi uczestnictwa w naukowych programach globalnych
organizowanych w ramach sieci uczelni posiadających umowy o współpracy z Grupą
Santander.
1.2. Umożliwienia uczestnictwa w programach naukowych, stażach i praktykach oraz innych
organizowanych regularnie lub jednorazowo formach międzynarodowej wymiany studentów,
doktorantów i pracowników w ramach sieci uczelni posiadających umowy o współpracy z
Grupą Santander, pod warunkiem spełnienia kryteriów i wymogów formalnych. Proces
rekrutacji prowadzony będzie przez Uniwersytet.
1.3. Po zdefiniowaniu i uzgodnieniu zasad współpracy, BZ WBK będzie współpracować z
Uniwersytetem, także poprzez zapewnienie organizacyjnego lub finansowego wsparcia dla
uzgodnionych projektów w zakresie i na zasadach określonych w odrębnej umowie, o której
mowa w § 2 ust.2 Umowy.
1.4. Zapewnienia możliwości odbycia staży dla określonej przez BZ WBK liczby studentów
ostatniego roku studiów Uniwersytetu pod warunkiem spełnienia kryteriów określanych i
przekazywanych do wiadomości Uniwersytetowi przez BZ WBK. Liczba studentów i kryteria
będą przekazywane każdorazowo na początku roku akademickiego w formie pisemnej, przy
czym kryteria określone przez BZ WBK mogą dotyczyć wszystkich kierunków studiów.
2. W ramach Umowy Uniwersytet zobowiązuje się do:
2.1. Uczestniczenia w projektach badawczych prowadzonych w ramach globalnego programu
Santander Universidades.
2.2. Inicjowania własnych lub wspólnych z uczelniami należącymi do globalnej sieci Santander
Universidades, projektów badawczych, staży, wymian studentów, doktorantów i pracowników
Uniwersytetu, a także programów stypendialnych organizowanych regularnie lub
jednorazowo.
2.3. Prowadzenia procesu rekrutacji wśród studentów, doktorantów i pracowników
Uniwersytetu oraz umożliwienia im uczestnictwa w wybranych projektach globalnego
programu Santander Universidades.
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§5
1. Strony niniejszym ustalają, że dołożą wszelkiej staranności w celu należytej realizacji i promocji
współpracy.
2. BZ WBK w materiałach publikowanych przez Grupę Santander może wskazywać na swój status
instytucji współpracującej z Uniwersytetem. Analogicznie Uniwersytet w swoich materiałach
może wskazywać na swój status instytucji współpracującej z BZ WBK i Grupą Santander.
3. W odniesieniu do projektów współpracy realizowanych na podstawie Umowy, Uniwersytet
będzie zawsze wskazywać BZ WBK jako instytucję współpracującą z Uniwersytetem oraz
zamieszczać taką informację we wszystkich dokumentach, materiałach informacyjnych lub
reklamowych (dotyczących wsparcia finansowego ze strony BZ WBK lub innej formy współpracy
w ramach realizacji projektów).
4. Uniwersytet będzie zamieszczać logo banku BZ WBK na stronach internetowych dotyczących
projektów objętych Umową, natomiast BZ WBK może postępować analogicznie z logo
Uniwersytetu i linkiem do strony internetowej Uniwersytetu.

§6
1. Strony niniejszej umowy powołują Komitet Monitorujący (zwany dalej „Komitetem").
2. Komitet ma za zadanie: zapewnienie właściwego wykonania Umowy, wskazywanie projektów
do realizacji, analizę wykonania podjętych inicjatyw, proponowanie nowych działań,
sporządzanie raportów z oceny realizowanych projektów i proponowanie planu działań na
następny rok (przedstawianych Stronom niniejszej Umowy), a także pośrednictwo w
rozstrzyganiu sporów między Stronami.
3. Komitet tworzą cztery osoby, w tym dwie wyznaczone przez Uniwersytet i dwie wyznaczone
przez BZ WBK.
4. Zebrania Komitetu będą odbywać się co najmniej raz do roku, pod przewodnictwem jednego z
przedstawicieli Uniwersytetu.
§7
1. Strony oświadczają, że są uprawnione do używania nazw własnych, logo oraz marek
produktów podlegających ochronie prawnej.
2. Umowa nie stanowi podstawy zbycia lub zrzeczenia się praw własności intelektualnej,
w tym przemysłowej przez którąkolwiek ze Stron. BZ WBK i Uniwersytet zachowują swoje
prawa do odpowiednich nazw, logo, nazw handlowych, baz danych oraz wszelkich innych
pozycji majątkowych, które podlegają ochronie na mocy przepisów dotyczących ochrony
własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

§8
1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w poufności informacji („Informacje Poufne")
przekazanych w trakcie negocjacji i wykonywania Umowy (z wyjątkiem informacji powszechnie
znanych lub pozyskanych przez daną Stronę w sposób zgodny z prawem) i zobowiązują się do
ich ochrony przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych, z wyjątkiem sytuacji, gdy na
mocy prawa muszą być ujawnione na żądanie sądu lub odpowiednich organów.
2. Z chwilą wygaśnięcia Umowy każda ze Stron zwróci otrzymane Informacje Poufne drugiej
Stronie, lub też zniszczy je z chwilą wygaśnięcia Umowy, bez dodatkowego żądania ze strony
właściciela takich informacji.
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3. Strony nie będą kopiować, powielać ani przekazywać informacji lub materiałów otrzymanych
od drugiej Strony, ani też nie zezwolą żadnej osobie trzeciej na kopiowanie, powielanie czy
publikację takich informacji lub materiałów (ani w całości ani w części) bez wyraźnej zgody
Strony, która jest właścicielem takich informacji lub materiałów.
4. Strona, która wejdzie w posiadanie Informacji Poufnych w związku z podjętą współpracą ma
obowiązek zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym zachowania poufności bezterminowo
nawet po wygaśnięciu umowy.
5. Strony będą przestrzegać Prawa o Ochronie Danych Osobowych.
§9

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę Umowy.
§10
1. Umowa została podpisana w dobrej wierze. W razie powstania sporu związanego
z zawarciem, obowiązywaniem, wykładnią lub wykonywaniem Umowy, Strony
w pierwszej kolejności, w celu rozwiązania sporu, podejmą negocjacje pojednawcze za
pośrednictwem Komitetu, o którym mowa w § 6.
2. Do czasu zakończenia negocjacji, określonych w ust.l, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na
drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.
3. Jeżeli Strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 1 miesiąca przyjmuje się, że
negocjacje pojednawcze zakończyły się bezskutecznie.
4. W razie skierowania sprawy na drogę sądową, wszelkie spory wynikające z Umowy między BZ
WBK a Uniwersytetem rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby BZ WBK.
§11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy oraz jej rozwiązanie/wypowiedzenie wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa
powszechnie obowiązującego.
§12
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Uniwersytet Opolski,

Bank Zachodni WBK S.A.

Michał Kuczmierowski
Dyrektor Programu
Santander Universidades
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