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Porozumienie o wsp6lpracy Baltyckiego Klastra sEaNERGIA
z Gl6wnym Urzgdem Statystycznym

Zawarte w Kolobrzegu w dniu 27.03.2014 r. pomigdzy:

Gl6wnym Urzgdem Statystycznym z siedzibq w Warszawie, 00-925 Warszawa,

al. NiepodlegloSci 208, REGON 000331501, NIP 526-10-40-828, reprezentowarrym przy

zawier aniu niniej sze go Porozumie nia przez:

Pana Janusza Witkowskiego - Prezesa GUS,

zwanym dalej ,,GUS",

a

Baltyckim Klasterem ,,sEaNERGIA" Sp. z o. o z siedzib4 w Kolobrzegu, 78-100

Kolobrzeg, ul. Plazowa 1, koordynowanym przez Sea Development Sp z o.o. z siedzibq

w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 5, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru

S4dowego prowadzonego przez S4d Rejonowy dla tr-odzi Sr6dmiesciaw tr odzi, XX Wydzial

Krajowego Rejestru S4dowego, pod ff KRS: 0000304563 o kapitale zakladowym

w wysokoS ci 2 600 000,00 21., NIP 77 52583137, REGON 10051 1068,

reprezentowanEprzez:.

Pani4 Elzbietg Syrda - Prezesa Zarz4du.

Preambula

Maj4c na u'wadze troskg o rozw6j polskiej gospodarki poprzez zwigkszanie jej potencjalu
gospodarczego i intelektualnego ;

DqzEc do rozwoju aktywnoSci B+R i dzialalnoSci edukacyjnej we wszystkich sektorach
gospodarczych;

D zialajqc na r zeaz rozwoj u nowocze sne go spoleczeristwa oparte go na wiedzy ;

DEzqc do wzrostu SwiadomoSci spolecznej w obszarze ekologii;

lJznqEc za zasadne wspieranie statystyki publicznej w celu dostarczanie informacji slu??cej
rozwojowi przedsigbiorstw i terytorialnemu rozwojowi, w szczeg6lnoSci rozwojowi
wybrzeaaMorza Baltyckiego oraz rozwojowi sektorowemu, w szczeg6lnoSci zr6wnowu2onei
turystyce;

DEzEc do inicjowania i umacniania wsp6lpracy interesariuszy rozwoju gospodarczego,
naukowego, spolecznego i Srodowiskowego tj. sektora przedsigbiorstw, naukowo-
badawczego, samorz4du terytorialnego, instytucji rz4dowych i organizacji poznzqdowych,
w celu zwigkszenia innowacyjnoSci polskiej gospodarki;

Kieruj4c sig chgci4 rozwoju v,rybrzeia Morza Bahyckiego w oparciu o rozwiqzania
ekologiczne, sluz4ce zachowaniu Srodowiska naturalnego

Koordynator porozu mienia :
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Prezes Za&qdi

SEA

Strony Porozumienia oSwiad czajy, Ze

1. Powi4zanie kooperacyjne o nazwie Baltycki Klaster,rsEaNERGL[r, reprezentowane
przez przedsigbiorc6w, samorz4d terytorialny, organizacje badawcze
i uczelnie oraz insfiucje otoczenia biznesu o charakterze spolecznym
i gospodarcz):m bEdzie podejmowalo w ramach dzialalnolci Klastra wsp6ine
przedsigwzigcia: gospodarcze, badawczo-rozwojowych, edukacyjne i wymiany
informacji, oraz transferu wiedzy i technologii w cllu wsparcia- zr6wnowazonego
rozwoju gospodarczego, spolecznego i Srodowiskowego w szczeg6lnoSci wybrzJza
Morza Baltyckiego koncentruj4c swoje dzialania * pi..*rrej koiejnoSci na sektor
zr6v'nowazonej turystyki w oparciu o rozwi4zarria sluz4ce zichowaniu Srodowiska
naturalnego.

2' GUS deklaruje wolg wsparcia w ramach swoich ustawowych kompetencji
i mozliwoSci, dziahalnoSci Bahyckiego Klastra sEaNERGIA jako itwE"4 roiwojowi
gospodarczemu, naukowemu, spolecznemu i Srodowiskowemu, w szczeg6lnoSci
podnoszeniu innowacyjnoSci i konkurencyjnoSci polskich przedsigbiorstw oraz
rozwoju turystyki dla zr6wnowazonego rozwoju gospodarcz"go *ytrr eza Morua
Bahyckiego.

3' strony deklaruj4 wolg wsp6Lpracy przy realizacji projekt6w, szkoleri, konferencji,
misji naukowych i gospodarczych, w ramach istnie.lacycn dla Stron mozliwoSci
prawnych i finansowych, na zasadach kfitdorazowo uzgodnionych, a w sytuacjach
wymaganych szczeg6lowymi 

. przepisami bqd? /proceduiami, w oparciu
o porozumienia tematyczte lub pisemne umowy.

4' GUS moze podejmowa6 wsp6lpraca w zwipzkuzrealizacj1niniejszego porozumienia
za po Srednictwem wla5ciwych miej scowo i rzeczow o *rgdO* statystlcznych.

5. Niniejsze Porozumienie stanowi wyl4cznie wyraz woli Stron podjgcia ze sob4
wsp6lpracy i nie tworzy dla nich Ladnychzobowipzah.

6' Wszelkie spory mog4ce wynikn46 w trakcie realizacji Porozumienia Strony
zobowi4zqq sig zalatwiad polubownie.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj4 zachowania dla swej waznogci formy
pisemnej.

Niniejsze Porozumienie sporz4dzano w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla Strony.

Postanowienia niniejszego porozumienia wchodz4 w Lycie z dniempodpisania.
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5p. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 5
REGON 100511068, NtP 7752583137

Koordynator porozumienia: @

U Sf ONER Glfi ,ro DEVELopMENrsp. z o.o. z siedzibqw Kutnie,
ul. Grunwaldzka 5, oddzial Kolobrzeg 7$-LOO, ul. pla2owa 1


