
Porozumienie intencyjne 

w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni Pomorza 
na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 

zawarte w Gdańsku w dniu ŁLiLłMJ f. 

pomiędzy: 

Akademią Morską w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 
(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowaną przez: dr. hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączkę prof. AMS 
- Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 

a 
Federacją Akademii Wojskowych, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowaną przez: kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta 
- Prezydenta Federacji Akademii Wojskowych 

a 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowaną przez: prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde - Rektora Politechniki Gdańskiej 

Politechniką Koszalińską, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin 
(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowaną przez: dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK - Rektora Politechniki Koszalińskiej 

a 
Uniwersytetem Gdańskim, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowanym przez: prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego - Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

a 
Uniwersytetem Morskim w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia 

(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowanym przez: prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita 
- Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
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a 
Uniwersytetem Szczecińskim, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowaną przez: prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego 
- Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

a 
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, 

al. Piastów 17,70-310 Szczecin 
(nazwa Strony, adres siedziby Strony) 

reprezentowanym przez: dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT 
- Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

każda zwana dalej „Stroną", zaś wspólnie „Stronami" 

Preambuła 

Strony niniejszego Porozumienia intencyjnego (zwanego dalej również krócej „Porozumieniem"), jako 

uczelnie kształcące i prowadzące badania naukowe w obszarach związanych z morzem, zamierzają 

skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w formule 

konsorcjum naukowego. Wykorzystując swój potencjał intelektualny i laboratoryjny, intencją Stron 

jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu naukowo-wdrożeniowego o kompetencjach 

pozwalających na zintegrowane, kompleksowe doradztwo, konsultacje specjalistyczne dla jednostek 

administracji publicznej oraz opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla innych 

podmiotów zewnętrznych. Powołanie Konsorcjum jest dążeniem do osiągnięcia wartości dodanej, 

a wszystkie toczące się procesy w Uczelniach, będących Stronami Konsorcjum, będą kontynuowane 

z poszanowaniem praw i obowiązków Stron istniejących lub mogących powstać po utworzeniu 

Konsorcjum. 

Strony postanawiają, jak poniżej. 

CEL ZAWARCIA POROZUMIENIA INTENCYJNEGO 

§1. 
1. Celem zawarcia niniejszego Porozumienia jest wstępne określenie zasad długoterminowej 

i wieloaspektowej współpracy naukowej pomiędzy Stronami, w zakresie morskiej energetyki 
wiatrowej. Umożliwi to skonsolidowanie działań i ich koordynację na rzecz efektywnego 
wykorzystania posiadanego potencjału intelektualnego i laboratoryjnego. W tym celu Strony są 
zdeterminowane do powołania konsorcjum naukowego, pod nazwą „Nauka dla morza" („Science 

2 



POROZUMIENIE INTENCYJNE MORSKA ENERGETYKA WIATROWA 

for the sea", S4S) (zwanego dalej „Konsorcjum"). Celem Konsorcjum będzie zintegrowane oraz 
kompleksowe doradztwo, konsultacje specjalistyczne oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych, procesowych lub organizacyjnych dla jednostek administracji publicznej 
i innych podmiotów zewnętrznych, obejmujące szeroko pojętą tematykę morskiej energetyki 
wiatrowej i off-shore (zwanego dalej jako „Cel Konsorcjum"). 

2. Niniejsze Porozumienie ma za zadanie określenie ogólnych ram prawno-organizacyjnych 
funkcjonowania Konsorcjum, zmierzających do rozpoczęcia prac mających umożliwić realizację 
Celu Konsorcjum. 

3. Strony będą dążyć do zawarcia umowy Konsorcjum, o którym mowa w ust. 1 w terminie 
uzgodnionym przez Strony Porozumienia intencyjnego, przy uwzględnieniu jego postanowień 
oraz interesów każdej ze Stron. 

§2. 

1. Sposobem realizacji Celu Konsorcjum będzie w szczególności: 

1) współpraca w zakresie pozyskiwania grantów i prowadzenie wspólnych projektów naukowo-
badawczych, w tym finansowanych ze środków budżetowych Polski i UE, z wykorzystaniem 
doświadczenia Stron; 

2) wspólna organizacja szkoleń i konferencji naukowych oraz prowadzenie działalności 
edukacyjnej w obszarze działania Konsorcjum; 

3) koordynacja i integracja współpracy naukowej i badawczej, w tym, z uczelniami i partnerami 
zagranicznymi; 

4) wymiana usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie, zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi, obowiązującymi u każdej ze Stron, z infrastruktury i aparatury w ramach 
wspólnych przedsięwzięć, jak też wspólne opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie 
specjalizacji Stron; 

5) wspólne działania w celu wdrażania i wykorzystania wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych dla potrzeb sektora morskiej energetyki wiatrowej i off-shore, zgodnie 
z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u każdej ze Stron; jak też wspólne 
opracowywanie opinii i ekspertyz, w zakresie specjalizacji Stron; 

6) wspólne organizowanie działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i sektora 
prywatnego w zakresie rozwoju i popularyzacji rozwiązań związanych z morską energetyką 
wiatrową; 

7) popularyzacja wyników badań w środowisku naukowym i samorządowym, uzyskanych 
w ramach wspólnych projektów; 

8) tworzenie warunków organizacyjnych, szkoleniowych, materialnych i prawnych dla wdrażania 
nowych rozwiązań w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. 

2. Szczegółowe zasady i sposób realizacji konkretnych działań, jak również ewentualne 
zobowiązania i uprawnienia każdej ze Stron, określone zostaną każdorazowo w umowie 
Konsorcjum lub odrębnych umowach szczegółowych, które będą zawierane pomiędzy Stronami. 

3. Strony zobowiązują się zachowywać należytą staranność w ramach wykonywania uzgodnionych 
obowiązków, z poszanowaniem interesów każdej ze Stron. 

3 



POROZUMIENIE INTENCYJNE MORSKA ENERGETYKA WIATROWA 

§3. 
Na mocy Porozumienia, Strony deklarują gotowość do współpracy, w szczególności w następujących 
obszarach tematycznych: 

1) Doradztwo na etapie przygotowania inwestycji; 
2) Aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji; 
3) Założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, 

geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowalne, sieci elektroenergetyczne 
oddziaływania środowiskowe, itp.; 

4) Nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy; 
5) Eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń 

oraz instalacji MEW itp.; 
6) Zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym 

cyklu życia; 
7) Zaplecze portowe (instalacyjne, serwisowe) oraz rozwiązania transportowo-logistyczne 

dla MEW; 
8) Bezpieczeństwo podwodne i nawodne morskich farm wiatrowych; 
9) Analiza ryzyka eksploatacji (FSA) w MEW; 
10) Systemy elektroenergetyczne i sieci przesyłowe; 
11) Identyfikacja zakresu i metod monitorowania środowiska morskiego na wszystkich 

etapach inwestycji w MEW; 
12) Analizy oddziaływania MEW na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz ekosystem, 

w tym planowanie przestrzenne na morzu; 

ORGANIZACJA KONSORCJUM 

§4. 

1. Strony w ramach planowanej umowy Konsorcjum ustalają, że Liderem jest Politechnika 
Gdańska. 

2. Organem Konsorcjum jest Rada Konsorcjum, w skład której wejdzie po jednym 
przedstawicielu każdej ze Stron. 

3. Skład Rady Konsorcjum: 
1) Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Rektor 

Politechniki Gdańskiej - Przewodniczący Rady Konsorcjum; 
2) przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie - dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka 

prof. AMS - Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. 
3) Przedstawiciel Federacji Akademii Wojskowych - kontradmirał prof. dr. hab. Tomasz 

Szubrycht - Prezydent Federacji Akademii Wojskowych. 
4) Przedstawiciel Politechniki Koszalińskiej - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - Rektor 

Politechniki Koszalińskiej. 
5) Przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dr. hab. Piotr Stepnowski - Rektor 

Uniwersytetu Gdańskiego. 
6) Przedstawiciel Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adam 

Weintrit - Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 
7) Przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 

- Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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8) Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
- dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT - Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. 

4. W fazie budowania Konsorcjum powołuje się zespół złożony z członków Rady pod nazwą 
Prezydium Konsorcjum, w celu usprawnienia działalności operacyjnej Stron Porozumienia. 

5. Przewodniczącym Prezydium Konsorcjum jest Przewodniczący Rady Konsorcjum. 

6. Skład Prezydium Konsorcjum proponuje Przewodniczący Rady, a zatwierdza Rada 
Konsorcjum. 

7. Szczegółowe zasady dotyczące działania Prezydium i Rady Konsorcjum, w tym, w zakresie 
podejmowania decyzji przez te organy, zostaną określone w regulaminach i/lub umowie 
Konsorcjum. 

§5. 

1. W ramach Konsorcjum będą powoływane doraźnie zespoły merytoryczne, składające się 
z wyspecjalizowanych w ramach danej dziedziny i tematyki specjalistów. Zaleca się, aby co 
najmniej jedna osoba z każdej ze Stron mogła brać udział w pracach zespołu merytorycznego. 

2. Skład Zespołu merytorycznego będzie każdorazowo zatwierdzany przez Prezydium 
Konsorcjum. 

3. Monitorowanie prac zespołów merytorycznych będzie w kompetencjach Rady Konsorcjum 
lub zespołów doraźne powoływanych przez Radę Konsorcjum. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące działania zespołów merytorycznych, w tym w zakresie 
podejmowania decyzji przez ten organ, zostaną określone w regulaminach i/lub umowie 
Konsorcjum. 

§6. 

1. Adresem kontaktowym Konsorcjum będzie siedziba Przewodniczącego Rady Konsorcjum. 

2. Zasady finansowania poszczególnych działań w ramach Konsorcjum oraz jego 
funkcjonowania, w tym, w ramach wspólnych zadań podejmowanych przez Strony, zostaną 
określone w umowie Konsorcjum lub w odrębnych umowach. 

KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI 

§7. 
1. W celu koordynowania działań związanych z utworzeniem Konsorcjum naukowego 

i realizacją postanowień niniejszego Porozumienia, każda ze Stron wyznacza osobę 
odpowiedzialną za bieżące kontakty z pozostałymi Stronami oraz koordynację prac 
merytorycznych na swojej uczelni: 

1) ze strony Akademii Morskiej w Szczecinie -dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak prof. AMS -
Prorektor ds. Morskich ,tel 602409399, email: a.tomczak@am.szczecin.pl; 

2) ze strony Federacji Akademii Wojskowych - dr hab. Jacek Fabisiak, tel + 48 607 914 884 
email: j.fabisiak@amw.gdynia.pl; 

3) ze strony Politechniki Gdańskiej - Lidera Konsorcjum - prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski 
- koordynator Centrum MEW PG, tel +48600685974 email: zbikorcz@pg.edu.pl; 

4) ze strony Politechniki Koszalińskiej - dr hab. inż. Małgorzata Sikora, tel. 500157391 email: 
malgorzata.sikora@tu.koszalin.pl; 
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5) ze strony Uniwersytetu Gdańskiego - dr. hab., prof. UG Wojciech Bizon - tel. 725-991-113 
email: wojciech.bizon@ug.edu.pl; 

6) ze strony Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prorektor 
ds. współpracy i rozwoju UMG, tel. +48 505289473, email: t.tarasiuk@we.umg.edu.pl; 

7) ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego - dr hab. Jacek Batóg, prof. US, prorektor ds. 
Finansów tel 503704537 email: jacek.batog@usz.edu.pl; 

8) ze strony Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - prof. dr hab. 
inż. Mirosław Pajor, tel. +48604562813 email: miroslaw.pajor@zut.edu.pl; 

2. Do zadań osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty z pozostałymi Stronami należy, 
w szczególności, prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wymiana informacji w związku 
z realizacją Porozumienia. 

3. Strony zobowiązane są do bieżącego, wzajemnego powiadamiania o zmianie wszelkich danych 
kontaktowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres, uznana zostanie za 
prawidłowo doręczoną. Zmiana danych wskazanych w ust.l odbywa się poprzez powiadomienie 
Stron o zmianie danych i nie wymaga sporządzania aneksu do Porozumienia intencyjnego. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§8. 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO 

[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], wobec których jest 
administratorem danych, przekazane jej przez inną Stronę w związku z Porozumieniem 
intencyjnym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, 
a w szczególności z przepisami RODO. 

2. Akademia Morska w Szczecinie udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną 
zawierającą informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie 
internetowej: https://www.am.szczecin.pl/pl/polityka-prywatnosci/. Strony oświadczają, 
iż zapoznały się z powyższą klauzulą, co potwierdzają podpisując Porozumienie intencyjne. 
Jednocześnie Strony zobowiązują się do realizacji swoich obowiązków informacyjnych 
w terminach wskazanych w RODO wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację 
Porozumienia po stronie danej Strony i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych 
w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom, wskażą Akademię Morską jako 
możliwego odbiorcę ich danych osobowych. 

3. Federacja Akademii Wojskowych udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną 
zawierającą informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie 
internetowej: www.amw.gdvnia.pl . Strony oświadczają, iż zapoznały się z powyższą klauzulą, co 
potwierdzają podpisując Porozumienie intencyjne. Jednocześnie Strony zobowiązują się do 
realizacji swoich obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych w RODO wobec 
wszystkich osób zaangażowanych w realizację Porozumienia po stronie danej Strony i w ramach 
realizacji tych obowiązków informacyjnych w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym 
osobom, wskażą Federację Akademii Wojskowych jako możliwego odbiorcę ich danych 
osobowych. 
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4. Politechnika Gdańska udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną zawierającą 
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie internetowej: 
https://pg.edu.pl/biuletvn-informacii-publicznei/rodo. Strony oświadczają, iż zapoznały się 
z powyższą klauzulą, co potwierdzają podpisując Porozumienie intencyjne. Jednocześnie Strony 
zobowiązują się do realizacji swoich obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych 
w RODO wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację Porozumienia i po stronie danej 
Strony i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych w klauzulach informacyjnych 
przekazywanych tym osobom, wskażą Politechnikę Gdańską jako możliwego odbiorcę ich danych 
osobowych. 

5. Politechnika Koszalińska udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną zawierającą 
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie internetowej: 
https://tu.koszalin.pl/art/1381/obowiazek-informacvny. Strony oświadczają, iż zapoznały się z 
powyższą klauzulą, co potwierdzają podpisując Porozumienie intencyjne. Jednocześnie Strony 
zobowiązują się do realizacji swoich obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych w 
RODO wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację Porozumienia po stronie danej 
Strony i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych w klauzulach informacyjnych 
przekazywanych tym osobom, wskażą Politechnikę Koszalińską jako możliwego odbiorcę ich 
danych osobowych. 

6. Uniwersytet Gdański udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną zawierającą 
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie internetowej: 
https://bip.ug.edu.pI/o uniwersytecie gdańskim/organizacja uniwersytetu. Strony oświadczają, 
iż zapoznały się z powyższą klauzulą, co potwierdzają podpisując Porozumienie intencyjne. 
Jednocześnie Strony zobowiązują się do realizacji swoich obowiązków informacyjnych w 
terminach wskazanych w RODO wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację 
Porozumienia po stronie danej Strony i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych w 
klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom, wskażą Uniwersytet Gdański jako 
możliwego odbiorcę ich danych osobowych. 

7. Uniwersytet Morski w Gdyni udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną zawierającą 
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie internetowej: 
https://umg.edu.pl/prywatnosc. Strony oświadczają, iż zapoznały się z powyższą klauzulą, co 
potwierdzają podpisując Porozumienie Intencyjne. Jednocześnie Strony zobowiązują się do 
realizacji swoich obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych w RODO wobec 
wszystkich osób zaangażowanych w realizację Porozumienia intencyjnego po stronie danej 
Strony i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych w klauzulach informacyjnych 
przekazywanych tym osobom, wskażą Uniwersytet Morski w Gdyni jako możliwego odbiorcę ich 
danych osobowych. 

8. Uniwersytet Szczeciński udostępnia pozostałym Stronom klauzulę informacyjną zawierającą 
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, dostępną na stronie internetowej: 
https://bip.usz.edu.pl. Strony oświadczają, iż zapoznały się z powyższą klauzulą, co potwierdzają 
podpisując Porozumienie intencyjne. Jednocześnie Strony zobowiązują się do realizacji swoich 
obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych w RODO wobec wszystkich osób 
zaangażowanych w realizację Porozumienia po stronie danej Strony i w ramach realizacji tych 
obowiązków informacyjnych w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom, wskażą 
Uniwersytet Szczeciński jako możliwego odbiorcę ich danych osobowych. 
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie udostępnia pozostałym Stronom 
klauzulę informacyjną zawierającą informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, 
dostępną na stronie internetowej: https://www.zut.edu.pl/rodo. Strony oświadczają, 
iż zapoznały się z powyższą klauzulą, co potwierdzają podpisując Porozumienie intencyjne. 
Jednocześnie Strony zobowiązują się do realizacji swoich obowiązków informacyjnych 
w terminach wskazanych w RODO wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację 
Porozumienia i po stronie danej Strony i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych 
w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom, wskażą Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako możliwego odbiorcę ich danych osobowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§9. 
1. Strony zgodnie ustalają, że zawarcie niniejszego Porozumienia intencyjnego nie skutkuje 

powstaniem jakichkolwiek prawnych, ani finansowych zobowiązań dla którejkolwiek Stron, 
jak również nie pociąga za sobą żadnych roszczeń finansowych, ani żadnych innych, 
w stosunku do którejkolwiek z jego Stron, stanowiąc jedynie wyraz woli podjęcia w dobrej 
wierze wzajemnej współpracy w zakresie określonym jego postanowieniami. 

2. Zawarcie niniejszego Porozumienia lub umowy Konsorcjum w żaden sposób nie ogranicza 
autonomii i swobody działania żadnej ze Stron w zakresie MEW, w tym dotyczącej 
prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami badań lub 
jakichkolwiek innych działań, zawierania umów lub podejmowania dowolnych inicjatyw. 

3. Każda ze Stron ponosi w swoim zakresie koszty związane z realizacją postanowień 
Porozumienia intencyjnego, chyba że zostanie to odmiennie uregulowane w umowach 
szczegółowych, o których mowa w § 2 ust.2 Porozumienia lub w przyszłej umowie 
Konsorcjum naukowego. 

4. Strony wyrażają zgodę na powoływanie się przez nie na zawarcie Porozumienia intencyjnego 
względem podmiotów trzecich. 

5. Strony dopuszczają możliwość zawarcia Porozumienia intencyjnego również przez inne 
uczelnie lub jednostki naukowo-badawcze, których działalność wiąże się bezpośrednio 
z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, poprzez zawarcie aneksu do niniejszego 
Porozumienia. 

6. Postanowienia Porozumienia intencyjnego wiążą Strony przez czas nieokreślony, 
z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§10. 
1. Wszelkie zmiany Porozumienia intencyjnego wymagają zachowania formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Postanowienia Porozumienia intencyjnego wchodzą w życie z dniem jego podpisania przez 
ostatnią ze Stron. 

3. Wszelkie ewentualne spory, powstałe na tle realizacji postanowień Porozumienia 
intencyjnego, będą rozstrzygane polubownie, a w braku porozumienia - przez sąd 
powszechny w Gdańsku. 
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4. Porozumienie intencyjne zostało zawarte w 8 (ośmiu) jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

Akademia Morska w Szczecinie 

^SŹĆLĆĆL 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 

Federacja Akaaemji Wojskowych 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do pode\mo\ vania decyzji wiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 

Politechnika Gdańska 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 

Politechnika Koszalińska 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 
Uniwersytet Gdański 

LuŁ===: Al::L.il 
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowani&decyzji wiążących w stosunku do Strony) 
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(miejscowość, data) 

Uniwersytet Morski w Gdyni 

imcwJii (podpis osoby/osób uprawnionej/ydfi dp podejmowania decyrjryĄiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 

Uniwersytet Szczeciński 

<CZZT.t^...^...Sr^ \^J£^Jk2£U 
(podpis dsoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych ęjopodejmowan a decyzji wiążących w stosunku do Strony) 

(miejscowość, data) 
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