
List Intencyjny 

dotyczący współpracy 

zawarty w dniu 2020 roku w Gdyni pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, 81-127 
Gdynia, ul. Śmidowicza 69, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136, reprezentowaną przez : 

Rektora-Komendanta - kadm. prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA 

a 

Morskim Oddziałem Straży Granicznej im. płk. Karola Baczą z siedzibą w Gdańsku, 80-563 
Gdańsk, ul. Oliwska 35, NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym przez: 

Komendanta - kmdr. SG Andrzeja PROKOPSKIEGO, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami", a osobno „Stroną", o następującej treści: 

1. Strony niniejszego Listu Intencyjnego deklarują wolę współpracy w zakresie działalności 
szkoleniowej, mającej na celu efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału 
dydaktycznego i treningowego. 

2. Współpraca może być realizowana pomiędzy Stronami poprzez: 

1) inicjowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, ćwiczeń, seminariów oraz konferencji 
i sympozjów; 

2) działania informacyjno-promocyjne i upowszechniania wiedzy związanej z pełnieniem 

służby na morzu. 

3. Wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy nie stanowi źródła zobowiązań, w tym 
zobowiązań finansowych, ani jakiejkolwiek podstawy do roszczeń pomiędzy Stronami. 

4. Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami będą mogły zawierać szczegółowe umowy 
dotyczące konkretnych zagadnień objętych współpracą, identyfikując rodzaj danego 
przedsięwzięcia, określając jego zakres oraz prawa i obowiązki Stron. 
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5. Każda ze Stron wyznaczy do bieżącego kontaktu w zakresie współpracy swojego 
reprezentanta i przedłoży na piśmie drugiej Stronie stosowną w tym zakresie informację. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz 
inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane drugiej Stronie w celu realizacji 
i monitorowania współpracy zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem 
ich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zapoznają 
się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronach 
internetowych Stron. 

7. List Intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

W imieniu W imieniu 

Akademii Marynarki Wojennej Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
im. Bohaterów Westerplatte im. płk. Karola Baczą 

Rektor-Komendant Komendant 

kmdr SG Andrzej PROKOPSKI 
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