
LIST INTENCYJNY 

zawarty w Warszawie dniaM marca 2021 roku pomiędzy: 

Spółką Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22, (kod 
pocztowy: 01-258), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000027151, NIP: 5270104539, REGON: 000031874, kapitał zakładowy: 
1 831 174 500 zł., reprezentowaną przez: 

Wojciecha Arndta- Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki, 
a 
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. Śmidowicza 69, 81-127 
Gdynia, NIP: 586-010-46-93, REGON: 190064136, reprezentowaną przez: 
Rektora-Komendanta - kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, 

zwanymi w dalszej części „Stronami" lub osobno „Stroną". 

PREAMBUŁA 

Strony mając na względzie, że: 
1) Polski Holding Obronny sp. z o.o. bazując na wieloletnim doświadczeniu biznesowym integruje 

produkty i usługi dostarczane przez polskich dostawców w kompletne systemy, 
szczególnie w obszarze obronności, nowych technologii oraz bezpieczeństwa, 

2) Polski Holding Obronny sp. z o.o. świadczy usługi związane z zapewnieniem optymalnych 
rozwiązań w dziedzinie security i cyberbezpieczeństwa, 

3) Uczelnia jest uczelnią publiczną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, która kształci 
podchorążych oraz osoby cywilne na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem, 
informatyką, nawigacją, mechaniką morską oraz obronnością, a także realizuje badania naukowe 
i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

4) nie prowadzą działalności konkurencyjnej, 
5) działając dla dobra swoich właścicieli, klientów i innych interesariuszy, poszukują obszarów 

synergicznych, które przyczynią się do rozwoju każdej ze Stron, 
6) chcą rozwijać długoterminową współpracę na warunkach partnerskich 
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- działając w duchu wzajemnego porozumienia i szacunku, Strony zgodnie wyrażają następujące intencje 

co do zawiązania i rozwijania współpracy między nimi. 

INTENCJE STRON 
1) Strony korzystając z posiadanych kompetencji i umiejętności wyrażają wolę współpracy. 
2) Wzajemna współpraca oparta będzie na dążeniu do maksymalizacji efektu synergii 

z uwzględnieniem warunków rynkowych. 
3) Strony będą poszukiwać możliwości wspólnej realizacji zadań obejmujących łącznie obszary 

specjalizacji każdej z nich. 
4) Strony dołożą starań dla wspólnego uczestniczenia w pracach badawczych i projektach 

innowacyjnych, w celu maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału know-how. 
5) Strony będą promować i wspierać swobodny przepływ wiedzy i doświadczenia, w celu poprawy 

jakości i efektywności realizowanych procesów biznesowych i świadczonych usług. 
6) Celem usystematyzowania ram współpracy, Strony podpiszą Umowę Ramową określającą tryb, 

zasady i zakres wzajemnych świadczeń. 

KOORDYNATORZY LISTU 
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Listu Intencyjnego (koordynatorami Listu) będą: 
1) po stronie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.- Pan Ireneusz Pawłowski, adres e-mail: 

ireneusz.pawlowski@pho.pl 
2) po stronie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - Pan Piotr Stocki, adres 

e-mail: p.stocki@amw.gdynia.pl 

OKRES OBOWIĄZYWANIA LISTU INTENCYJNEGO 
1) Niniejszy List Intencyjny zostaje zawarty na czas nieokreślony. 

2) Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
albo w każdym innym czasie za pisemną zgodą obu umawiających się Stron. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Strony zgodnie oświadczają, iż niniejszy List Intencyjny nie jest umową przedwstępną ani 

umową spółki cywilnej. 
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2) Strona nie może zaciągać w imieniu drugiej Strony jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności 
o charakterze finansowym, jak też niniejszy List Intencyjny nie stanowi upoważnienia do 
podejmowania takich działań. 

3) Strony nie będą wobec siebie zgłaszały jakichkolwiek roszczeń w razie niedojścia do skutku 
współpracy, o której mowa w niniejszym Liście Intencyjnym. 

4) Wszelkie zmiany niniejszego Listu Intencyjnego wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

5) Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego Listu Intencyjnego 
Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

6) Koszty związane z realizacją postanowień niniejszego Listu Intencyjnego każda ze Stron 
ponosi we własnym zakresie. 

7) Niniejszy List Intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

Polski Holding Obronny sp. z o.o Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 
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