
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Gdańsku w dniu 24.06.2014 roku

pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej, z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, NIP:586-010-46-93,

REGON:190064136, reprezentowaną przez Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej,

kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza;

a

Bohemia lnteractive Simulations Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,

ul. AL Solidarności 117/309, NIP: 527-268-35-53, REGON: 14628301600000, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa

Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000432171, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu -

mgr. inż. Macieja Stopniaka, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS oraz uchwałą Zarządu z 2013 roku;

Mając na uwadze fakt, iż :

1. Akademia Marynarki Wojennej, zwana dalej ,,AMW, jest uczelnią stanowiącą zaplecze

dydaktyczne, naukowo-badawcze i eksperckie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej

Polskiej, nastawioną na transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przemysłu;

2. Bohemia lnteractive Simulations, zwana dalej „BIS", jest spółką która jest producentem

i dostawcą zaawansowanego oprogramowania symulacyjnego VBS (Virtual Battle Space)

przeznaczonego do prowadzenia złożonych ćwiczeń wspomaganych komputerowo,

strony zawierają niniejsze porozumienie w celu współpracy.

§1

1. Strony wyrażają wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień

i możliwości, określonych statutową działalnością, z wykorzystaniem posiadanego potencjału.

2. Strony - w miarę możliwości - będą realizować wzajemną współpracę w szczególności w zakresie:

1) wspólnego udziału Stron w realizacji projektów związanych z zastosowaniem symulatorów

wirtualnych w tym VBS;

2) ewentualnego wykorzystania oprogramowania VBS do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach

planów studiów realizowanych w AMW

3. Strony wyrażają wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień

i możliwości, określonych statutową działalnością, z wykorzystaniem posiadanego potencjału.

4. Strony wyrażają wolę prowadzenia współpracy w zakresie określania Efektów Kształcenia i Programów

Kształcenia na kierunku studiów - informatyka.



5. Współpraca, o której mowa w ust. 1 i 2, będzie prowadzona w formie:

1) udostępnienia przez BIS dla uzgodnionego laboratorium w AMW licencji oprogramowania VBS

wyłącznie do celów edukacyjnych;

2) udostępniania dla BIS na ustalonych zasadach laboratorium w AMW z oprogramowaniem VBS do

prowadzenia przez BIS prezentacji i pokazów dla jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej

oraz innych jednostek administracji publicznej;

3) organizowania staży i praktyk.

4) udostępniania materiałów informacyjnych z zasobów Stron, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami;

5) organizowania wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń

specjalistycznych;

§2

1. Zawarcie porozumienia nie stwarza dla Stron obowiązku jego realizacji, nie ogranicza też zawierania

porozumień z innymi podmiotami w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego porozumienia.

2. Wykonanie niniejszego porozumienia nie będzie skutkowało zobowiązaniami finansowymi żadnej

ze Stron.

3. W celu realizacji określonych w § 1 obszarów współpracy Strony mogą zawierać umowy określające ich

prawa i obowiązki.

§3

Strony porozumienia mogą rozwijać inne formy współpracy.

§4

BIS będzie - w miarę możliwości - promował oraz wspierał działalność AMW, w tym w szczególności

działalność studentów i doktorantów.

§5

Strony porozumienia będą przestrzegać praw własności intelektualnej związanych z dorobkiem wspólnym

zespołów, zgodnie z zasadami prawa obowiązującego w Polsce.

§6

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony zobowiązują się do wzajemnej

ochrony informacji poufnych przekazywanych przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie w trakcie

realizacji przedmiotu porozumienia, w tym w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

oraz innych ustawowo chronionych, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

2. Zobowiązanie Strony otrzymującej do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, obejmuje

w szczególności zakaz ich przekazywania, ujawniania lub wykorzystania przez Stronę otrzymującą,

w jakikolwiek sposób niezwiązany z przedmiotem porozumienia, w szczególności w sposób zagrażający



lub naruszający interes Strony ujawniającej, a także w celu uzyskania korzyści majątkowych lub

osobistych, we własnym lub cudzym interesie.

3. Ograniczenia zawarte w ust. 2 nie mają zastosowania:

1) do sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia informacji poufnych wynika z przepisów prawa,

w szczególności udzielenie informacji poufnych następuje na żądanie sądu lub innego uprawnionego

organu wystosowany z zachowaniem odpowiednich procedur; o takim żądaniu Strona otrzymująca

zobowiązana jest poinformować Stronę ujawniającą niezwłocznie po otrzymaniu żądania udzielenia

informacji poufnych na piśmie ze wskazaniem zakresu żądanych Informacji;

2) do informacji, z którymi Strony mogą zapoznać się w sposób legalny, bez konieczności uzyskiwania

zgody Strony ujawniającej, a w szczególności do informacji, które:

a) są ogólnodostępne i powszechnie znane,

b) były znane Stronie otrzymującej lub znajdowały się w jej posiadaniu przed ich ujawnieniem przez

Stronę ujawniającą;

c) będą ujawnione Stronie otrzymującej przez stronę trzecią, która nie uzyskała takich informaqi,

zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, od Strony ujawniającej z zastrzeżeniem zachowania

poufności;

3) do informacji, które zostaną w dowolnym momencie opracowane przez Stronę otrzymującą, bez

wykorzystania jakichkolwiek informaq'i poufnych Strony ujawniającej.

4. Strona otrzymująca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji poufnych jedynie do Przedstawicieli

Strony tj. do osób działających w imieniu Strony i wyznaczonych przez daną Stronę do realizacji

niniejszego porozumienia.

5. Strona otrzymująca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji poufnych przez wszystkie osoby określone w ust. 4 jak za działania własne. Odpowiedzialność

Strony otrzymującej obejmuje zawinione i niezawinione działanie lub zaniechanie tych osób.

6. Strona otrzymująca zobowiązuje się przechowywać jakiekolwiek otrzymane informacje poufne

z ograniczeniem dostępu do nich jedynie osób, o których mowa w ust. 4, i z dołożeniem wszelkich starań

w celu zapobieżenia dostępowi do informacji poufnych osób nieuprawnionych.

7. Strona otrzymująca zobowiązana jest wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w związku z realizacją

przedmiotu porozumienia, utrzymywać je w ścisłej tajemnicy i nie ujawniać nikomu bez uprzedniej

pisemnej zgody Strony ujawniającej.

8. Wszystkie informacje poufne Strony ujawniającej pozostają własnością Strony ujawniającej, przy czym

nie istnieją żadne pozwolenia czy inne prawa do takich informacji poufnych udzielone czy implikowane na

mocy niniejszego porozumienia.

9. Wszystkie informacje poufne są przekazywane „w stanie, w jakim się znajdują", bez żadnej gwarancji,

wyraźnej czy domniemanej, co do ich wiarygodności, dokładności czy kompletności.

10. Na żądanie Strony ujawniającej Strona otrzymująca zobowiązana jest zwrócić lub zniszczyć

i poświadczyć na piśmie zwrot i/lub zniszczenie wszystkich oryginałów, kopii, powieleń i podsumowań

informacji poufnych Strony ujawniającej oraz innych nośników w dowolnej formie i formacie, które

zawierają takie informacje, w ciągu 30 dni od przedstawienia żądania.



§7

Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia upoważnieni są:

1. ze strony AMW - Prorektor ds. nauki dr hab. Inż. Ryszard Kłos, prof. AMW;

2. ze strony BIS - Dyrektor ds. szkolenia Grzegorz Trzeciak.

§8

11. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

12. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

13. Wcześniejsze rozwiązanie niniejszego porozumienia jest możliwe w przypadku pisemnej zgody stron lub

za 3 miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§9

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego porozumienia, Strony rozstrzygać będą

w drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia w ten sposób rozstrzygnięcia mają prawo zwrócić się

o ich rozstrzygnięcie do właściwego sądu powszechnego dla AMW.

§11

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

BOHEMIA INTERACTIYE SlMULATIONS Sp. Z O.O.

dr inż: Czesław DYRCZ
Prezes Zafządu

mgr inż. Maciej STOPNIAK


