
POROZUMIENIE

zwane dalej „Porozumieniem", zawarte w dniu 30 września 2016 r. w Gdyni, pomiędzy:

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, posiadającą NIP: 522-000-37-82, kapitał zakładowy
w wysokości: 83 303 000,00 zł, w całości opłacony, reprezentowaną przez:

Adam Góral - Prezes Zarządu

zwaną dalej,, Asseco"

oraz

ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 15 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 421310, posiadającą, NIP 5170359458, kapitał zakładowy
w wysokości 83.425,170 zł i został w pełni opłacony, reprezentowaną przez:

Andrzej Dopierała - Prezes Zarządu
Daniel Lala - Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „ADS"

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, ul. Inżyniera Jana
Śmidowicza 69,81-127 Gdynia, posiadającą NIP: 586-01-04-693, reprezentowaną przez:

komandor prof. dr hab. - Tomasz Szubrycht - Rektor - Komendant

zwaną dalej „Akademią"

Akademia i Asseco oraz ADS zwani są dalej łącznie „Stronami" lub każdy osobno „Stroną".

Mając na uwadze chęć promowania współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem Strony zawierają
następujące Porozumienie:

§1
Przedmiot Współpracy

1. Przedmiotem współpracy jest:

a) Organizowanie uzgodnionych przez Strony praktyk, staży studenckich i absolwenckich.

b) Współpraca w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dyscyplinie
informatyka.
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c) Obecność na uczelni Partnera Asseco 3P - studenta Akademii reprezentującego Asseco wśród innych
studentów.

d) Aplikowanie i realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź
środków krajowych.

e) Udział Stron w projektach naukowych.

f) Realizacja projektów informatycznych proponowanych przez Strony ściśle związanych z potrzebami
Asseco lub ADS, w tym również prac zleconych przez Asseco lub ADS za odpowiednim
wynagrodzeniem. W tym celu zostań ą zawarte odrębne umowy.

g) Organizacja wspólnych przedsięwzięć promujących informatykę (konkursy, prezentacje, szkolenia).

§2
Zobowiązania Asseco/ADS

Asseco i ADS w ramach realizacji niniejszego Porozumienia zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia możliwości przyjęcia na praktyki, staże studenckie i absolwenckie studentów Akademii,
w tym również na staże realizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych bądź
krajowych.

2. Wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego za realizację postanowień niniejszego porozumienia
a w szczególności realizowanych wspólnie projektów informatycznych związanych ściśle z potrzebami
Stron.

§ 3
Zobowiązania Akademii

Akademia w ramach realizacji niniejszego Porozumienia zobowiązuje się do:
1. Wyznaczenia koordynatora do realizowanych wspólnie projektów informatycznych.
2. Koordynowania realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w ramach tematów

zgłoszonych przez Asseco lub ADS.

§4
Utwór

1. W ramach realizacji Porozumienia może powstać utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r, Nr 90, póz. 631 ze zmianami zwany
dalej „Dziełem".

2. Jeżeli Dzieło powstanie w związku z realizacją działań wskazanych w § 1 ust. 1 f Akademia wyraża
zgodę na przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do Dzieła i każdej jego części, na
warunkach wskazanych w § 4 ust. 4 i § 5.

3. W pozostałych przypadkach kwestie dotyczące praw własności intelektualnych zostaną uregulowane ,
w odrębnych umowach. //
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4. Realizacja i odbiór Dzieła nastąpi w formie pisemnej, według następującej procedury:

a) przekazanie przez Akademię na płycie CD/DVD raportu zawierającego wyniki prac wraz z podpisanym
w 2 egz. protokołem przekazańia-odbioru dzieła (załącznik 1), na ręce odpowiednio pracownika
Asseco/ADS odbierającego prace,

b) przekazanie przez Asseco/ADS ewentualnych uwag do wyników prac przedstawionych
w raporcie, o którym mowa w pkt.a w formie elektronicznej,

c) naniesienie przez Akademię poprawek, stosownie do uwag, o których mowa w pkt.b.
Przekazanie poprawionych materiałów na ręce odpowiednio pracownika Asseco/ADS nastąpi w terminie
uzgodnionym pomiędzy stronami, uzależnionym od zakresu koniecznych poprawek, jednakże termin ten
nie może przekraczać 14 dni od dnia zgłoszenia uwag,

d) ewentualne jednokrotne powtórzenie punktów b i c,
e) przygotowanie przez Akademię ostatecznej wersji Dzieła i przekazanie go odpowiednio Asseco/ADS - 1

egzemplarz w formie pisemnej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej na płytach CD/DVD, za
obopólnym potwierdzeniem na obu egzemplarzach protokołu, o którym mowa w pkt.a,

f) weryfikacja Dzieła odpowiednio przez Asseco/ADS oraz potwierdzenie poprawności wykonania Dzieła
poprzez złożenie odpowiednio przez Asseco/ADS podpisu w odpowiednim miejscu obu egzemplarzy
protokołu, o którym mowa w pkt.a w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznej wersji Dzieła.

§5
Autorskie prawa majątkowe

1. Akademia oświadcza, że wykonane w ramach działań wskazanych w §1 ust. 1 f niniejszego Porozumienia
Dzieło wolne będzie od wad prawnych oraz nie będzie obciążone prawami osób trzecich,
uniemożliwiającymi lub utrudniającymi korzystanie przez Asseco czy ADS z przekazanych na podstawie
niniejszego porozumienia praw albo wymagających dodatkowych opłat. Powyższe postanowienia będą
miały odpowiednie zastosowanie również w przypadku, gdyby okazało się, że Akademia jest współtwórcą
Dzieła.

2. Akademia przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób
trzecich z tytułu praw autorskich związanych z wykonanym przez siebie Dziełem. W przypadku wystąpienia
osób trzecich wobec Asseco lub ADS bądź innych osób, na rzecz których Asseco lub ADS przeniesie
autorskie prawa majątkowe do Dzieła z roszczeniami opartymi na twierdzeniu, iż korzystanie przez Asseco
lub ADS bądź te osoby z Dzieła narusza jakiekolwiek prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie.
Akademia zobowiązuje się dostarczyć odpowiednio Asseco/ADS Dzieło wolne od wad prawnych i uwolnić
Asseco od odpowiedzialności wobec takiej osoby trzeciej ponosząc z tego tytułu wszelkie konsekwencje
finansowe i odszkodowawcze.

3. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują
również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Porozumienia.

4. Strony uzgadniają, iż z chwilą przekazania Dzieła, o którym mowa w § 1, Akademia przenosi odpowiednio
na Asseco/ADS na podstawie niniejszej Umowy całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego
w czasie i przestrzeni (w kraju i poza jego granicami) korzystania i rozporządzania tym Dziełem, zarówno
w całości jak i w części oraz udziela odpowiednio Asseco/ADS zgodę na wykonywanie i zezwalanie
osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dzieła poprzez korzystanie
i rozporządzanie nim (w całości jak i w części).
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5. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do Dzieła obejmuje wszystkie znane w dniu zawierania
niniejszego Porozumienia, a także określone w prawie autorskim i niniejszym Porozumieniu pola
eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek znaną w momencie
podpisania Porozumienia techniką egzemplarzy Dzieła, w szczególności techniką magnetyczną
cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie
0 dowolnej wielkości,

b) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczanie oraz najem oryginału i egzemplarzy Dzieła, w jakiejkolwiek formie,
w szczególności pisanej, drukowanej czy elektronicznej,

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą
wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem
satelity, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet,

d) opracowanie, tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub dokonywanie jakichkolwiek
innych zmian Dzieła,

e) modyfikowanie Dzieła oraz prawo do dalszego rozwijania,
f) wprowadzenie Dzieła do pamięci komputera,
g) tworzenie w oparciu o Dzieło innych utworów,
h) użytkowania w różnych formach reklamy i promocji,
i) wykorzystania Dzieła w całości lub części w różnorodnych publikacjach,
j) przeniesienie praw do Dzieła na osoby trzecie lub udzielenie licencji,
k) przetłumaczenie Dzieła na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci
I) poprawiania, przystosowywania, zmiany układu i dokonywania innych zmian w Dziele i jego

częściach,
m) dokonywania innych czynności mających na celu stworzenie w oparciu o przedmiot umowy

1 raport dalszych badań naukowych, opracowań, raportów
6. Wraz z nabyciem majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępach poprzedzających, odpowiednio

Asseco/ADŚ nabywają również prawo własności nośników, na których utrwalono Dzieło.
7. Asseco oraz ADS są wolne w wyznaczaniu terminu rozpowszechniania Dzieła. Nie rozpowszechnianie

Dzieła w wyznaczonym przez odpowiednio Asseco/ADS terminie nie powoduje powrotu praw, o których
mowa w niniejszym paragrafie oraz własności nośnika na którym Dzieło utrwalono.

8. Przejście autorskich praw majątkowych do Dzieła lub jego części następuje zgodnie z postanowieniami ust.
4, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.

9. Asseco uprawnione jest do przenoszenia na osoby trzecie praw nabytych na podstawie niniejszego
paragrafu, bez żadnych ograniczeń.

10. Akademia i Twórca zachowuje prawo do powoływania się na zrealizowane w ramach niniejszego
Porozumienia Dzieła oraz informowania o tym osób trzecich, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia
odpowiednio z Asseco lub ADS warunków, formy i treści publikacji czy też informacji a następnie otrzymania
od Asseco lub ADS pisemnej aprobaty. Jeżeli w terminie 30 dni od zawiadomienia, Asseco lub ADS nie
sprzeciwi się publikacji, informacji itp., uznaje się, iż odpowiednio Asseco/ADS wyraziło aprobatę.

11. Asseco oraz ADS zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych Twórcy.
12. Akademia zobowiązuje się do zobligowania Twórcy do bezterminowego powstrzymania od wykonywania

praw osobistych w stosunku do Dzieła z uwzględnieniem ust. 10 powyżej.
13. Akademia zobowiązuje się zobligowania Twórcy do pisemnego potwierdzenia przekazania majątkowych

praw autorskich, na każde żądanie odpowiednio Asseco/ADS.
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§ 6
Poufność informacji

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących niniejszego
Porozumienia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu § 11 ust. 4 ustawy
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, póz. 1503 ze zmianami),
w szczególności informacji bankowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych i handlowych
udostępnionych drugiej Stronie w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia i do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszego Porozumienia, a także do
zachowania w poufności informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu
mogłoby naruszyć interesy drugiej Strony.

2. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy informacji, które są lub
staną się publicznie dostępne, a nie zostały udostępnione w wyniku naruszenia zobowiązania do zachowania
poufności, a także informacji, których ujawnienie wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa - w
zakresie wynikającym z tych przepisów.

3. Strony oświadczają, że przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za skutki prawne naruszenia
zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszego Porozumienia, Strony mają obowiązek zwrócenia
drugiej Stronie wszelkich dokumentów i materiałów, które otrzymała od Drugiej Strony w związku
z wykonywaniem Porozumienia, włączając w to kopie, odpisy, zapisy na nośnikach magnetycznych
i cyfrowych, w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia.

§ 7
Odpowiedzialność

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności względem siebie za całkowite lub częściowe niewykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie nastąpiło na skutek działania siły wyższej.

2. Za okoliczności siły wyższej Strony uznają wszelkie zdarzenia nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym,
powstałe po podpisaniu Porozumienia i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe,
pożary, powodzie, wybuchy, strajki, epidemie, działania wojenne, akty władzy państwowej, które w całości lub
w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia.

3. Każda ze Stron może powoływać się na siłę wyższą pod warunkiem, że niezwłocznie o jej wystąpieniu
powiadomi drugą Stronę na piśmie.

§ 8
Rozwiązanie Porozumienia

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może je wypowiedzieć pisemnie
za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Strony może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez postanowień niniejszej Umowy, w szczególności postanowień § 6 dotyczących
poufności informacji.

§9
Postanowienia końcowe

1. W celu zapewnienia właściwej koordynacji działań i odbioru prac, Strony ustalają, iż jej przedmiot będzie
wykonany w oparciu o ustalenia i konsultacje przeprowadzone z upoważnionymi pracownikami obu Stron.
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2. Strony zgodnie postanawiają, że warunkami niniejszego Porozumienia objęte są wszystkie Spółki z Grupy
Kapitałowej Asseco w Polsce-lista spółek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany do niniejszego Porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej.

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie wysyłana na adresy Stron podane w komparycji
Porozumienia.

5. W sprawach Porozumieniem nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, póz. 631 ze
zmianami).

6. Wszelkie nieporozumienia i spory między Stronami w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego
Porozumienia, Strony będą się starały rozstrzygać w drodze rokowań. W razie niemożności osiągnięcia
porozumienia w powyższy sposób spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.

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

Asseco

(data, podpis)

ADS

(data, podpis)

/ s ( D W C X K A T

M

KamfTHamelAsz
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Załącznik 1

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-ODBIORU DZIEŁA

f. PRZEKAZANIE DZIEŁA K , J

W dniu Akademia przekazuje, a Asseco/ADS* potwierdza przyjęcie prac, zgodnie

z porozumieniem z dnia

Akademia Asseco/ADS*

(data, podpis) (data, podpis)

2. ODBIÓR DZIEŁA _ , i

W dniu Akademia przekazuje, a Asseco/ADS* przyjmuje, ostateczną wersję prac

zrealizowanych zgodnie z porozumieniem z dnia

Jednocześnie Akademia przedkłada pisemne oświadczenie, że prace przedstawione w raporcie nie naruszają

praw autorskich osób trzecich, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy.

Akademia Asseco/ADS*

(data, podpis) (data, podpis)

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik 2
Lista Spółek z Grupy Kapitałowej Asseco-w Polsce

Asseco Business Solutions
SA
ZUI Novum Sp. z o.o.

Podkarpacki Fundusz
Nieruchomości Sp. z o.o.

PFN Nord Sp. z o.o.

Park Wodny Sopot Sp. z o.o.

SKG SA

KKI-BCI Sp. z o.o. w
LIKWIDACJI
Insseco Sp. z o.o.

SIGILOGICSp.zo.o.

Asseco South Eastern
Europę S.A.
Asseco Western Europę S.A.

ASSECO Data Systems S A

Postdata S.A.

CTPartners S.A.

Modulus Sp. z o.o.

SolverSp. z o.o.

DahliaMatic Sp. z o.o.

ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-
607 Lublin, Polska
ul. Spokojna 9a, 18-400
Łomża, Polska
ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów, Polska

ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387
Gdynia, Polska
ul. Zamkowa Góra 3-5, 81-713
Sopot, Polska
al. Armii Krajowej 336, 43-300
Bielsko-Biała, Polska
Pl. Matejki 1,31 -157 Kraków,
Polska
ul. A. Branickiego 13, 02-972
Warszawa, Polska
ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów, Polska
ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów, Polska
ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów, Polska
ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387
Gdynia, Polska
ul. Fabryczna 1A, 85-741
Bydgoszcz, Polska
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-
460 Warszawa, Polska
ul. Karmelicka 35/5, 31-131
Kraków, Polska
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-
460 Warszawa, Polska
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-
460 Warszawa, Polska

5222612717

7180026819

8133501768

5862285635

5851353942

5471257936

6792638832

5170368948
5170364382

8133513607

8133603256

5170359458

5261030735

1132232104

6761188405

9510057038

5222707062

0000028257

0000080302

0000281748

0000480517

0000018353

0000047940

0000114539

0000545145

0000489375

0000284571

0000339997

0000421310

0000117218

0000051608

0000377707

0000047291

0000172686
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