DEKLARACJA
z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania inicjatywy:

POMORSKA PLATFORMA ROZWOJU MORSKIEJ
ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU
Strony Deklaracji:
Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (80-810 Gdańsk),
posiadającym numer NIP: 583-31-63-786, REGON: 191674836, w którego imieniu działają:
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
NIP: 5862312326, REGON: 191675557, reprezentowana przez:
Katarzynę Gruszecką-Spychałę – Wiceprezydent Miasta Gdyni na podstawie upoważnienia
udzielonego
zarządzeniem
nr
514/14/VII/S
Prezydenta
Miasta
Gdyni
z dn. 31.12.2014 r. oraz zarządzeniem nr 3194/15/VII/S z dn. 07.09.2015 r. w sprawie
powierzenia Katarzynie Gruszeckiej-Spychale – Wiceprezydent Miasta Gdyni prowadzenia
spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, NIP: 5882367750, REGON: 191675178
reprezentowana przez:
Michała Pasiecznego – Burmistrza Miasta Rumi
Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, reprezentowana przez:
Marcina Majka – Wójta Gminy
Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, ul. Dębogórska 148,
84-230 Rumia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000674167, NIP: 588-24-27-498, REGON: 367085124, reprezentowana przez:
Agnieszkę Rodak – Prezes Zarządu
Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, NIP: 5840203593,
REGON: 000001620, reprezentowana przez:
Prof. dr hab. inż. Janusza Nieznańskiego – Prorektora ds. umiędzynarodowienia
i innowacji Politechniki Gdańskiej
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Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska
REGON: 000145112, reprezentowany przez:

81-87,

81-225

Gdynia,

NIP:

586-001-28-73,

Dr hab. inż. Tomasza Tarasiuka, prof. UMG – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju
Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264374, NIP: 5862179689,
numer REGON: 220307372, kapitał zakładowy w wysokości: 2.864.550,00 zł, reprezentowana przez:
Sławomira Koprowskiego – Prezesa Zarządu
Jarosława Kałę – Wiceprezesa Zarządu
Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,
reprezentowany przez:
Joannę Witkowską – Dyrektora Urzędu
Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D,
80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000004441, kapitał zakładowy 26.320.000,00 PLN, kapitał wpłacony 26.320.000,00 PLN,
reprezentowana przez:
Łukasza Żelewskiego – Prezesa Zarządu
Piotra Ciechowicza – Wiceprezesa Zarządu

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82,
80-244 Gdańsk, numer KRS: 0000311830, działająca także w imieniu Klastra „Grupa Bezpieczny
Bałtyk”, reprezentowana przez:
Adama Protasiuka – Wiceprezesa Zarządu
Damiana Muchę – Wiceprezesa Zarządu
Organizacja Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000160084, NIP: 957-07-44-558, REGON: 190179164, reprezentowana przez:
Stanisławę Kierznikowicz – Wiceprezes Zarządu
Michała Sznycera – Wiceprezesa Zarządu
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000234045, NIP: 583-290-74-40, reprezentowana przez:
Tomasza Szymczaka – Prezesa Zarządu
Magdalenę Wójtowicz – Wiceprezes Zarządu

Strona 2

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Gdańsku – ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdańsk, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000256472, NIP: 584-22-08-169, REGON: 191342488, reprezentowane przez:
Mariusza Witońskiego – Prezesa Zarządu
Jakuba Budzyńskiego – Wiceprezesa Zarządu
Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416
Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000019880,
NIP: 584-03-04-472, REGON: 000144992, reprezentowana przez:
Andrzeja Madejskiego – Prezesa Zarządu
Leszka Pokorę – Prokurenta
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczecińskiej 65, 80-392
Gdańsk, REGON: 000030596, NIP: 5830269981, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr
KRS: 0000201647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitał akcyjny 15.500.000,00 zł, opłacony w całości,
reprezentowana przez:
Leszka Wilczyńskiego – Dyrektora ds. badań i rozwoju
Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000088963, NIP 525-00-08-761, w ramach funkcjonowania Oddziału Gdańsk z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, REGON: 00020586-00046, reprezentowany przez
ujawnionego w KRS pełnomocnika Dyrektora:
Dr inż. Michała Izdebskiego – Dyrektora Oddziału
Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, wpisany
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113990, NIP: 525-00086-95, reprezentowany przez:
Tomasza Bartczaka – Głównego Księgowego, p.o. Z-cy Dyrektora ds Finansowych
i Zarządzania
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Sopocie (81-703) przy ul. Władysława IV 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033744, NIP: 5880019192, kapitał zakładowy
376.603.000,00 zł opłacony w całości, reprezentowana przez:
Przemysława Sztanderę – Prezesa Zarządu
Katarzynę Pasternak – Prokurenta
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Centrum Nowych Kompetencji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
przy ul. Oficerskiej 12/4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753533, REGON: 381598203, NIP: 5862337579,
reprezentowana przez:
Tomasza Lisieckiego – Prezesa Zarządu
GO ROPES GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa
64, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000793053, NIP: 957 111 69 82, REGON: 383777571, reprezentowana przez:
Mateusza Archackiego – Członka Zarządu
Vulcan Training & Consultancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
ul. Ludowa 8C, 71-700 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
w
Szczecinie
Wydział
Gospodarczy
pod
numerem KRS: 0000597863, REGON: 363542197, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
60.000,00 zł, posługująca się NIP: 8513190949, reprezentowana przez:
Artura Ambrożewicza – Prezesa Zarządu
Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny – Baltic Sea & Space Cluster z siedzibą w Gdyni,
ul. Polska 13a, 81-339 Gdynia, powołany w dniu 27 lipca 2009 roku i wpisany do KRS
w dniu 22 października 2009 r. pod nr KRS: 0000340133; NIP: 586-224-58-25; PIC: 930379963
(European Commission); REGON: 220889256, reprezentowany przez:
Zbigniewa Jaś – Prezesa Zarządu
Marka Grzybowskiego – Wiceprezesa Zarządu
CEE Energy Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 45/2, 00-347 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000837948, NIP: 5252820604, REGON: 385920943, reprezentowana
przez:
Macieja Mierzwińskiego – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Tomaszewskiego – Członka Zarządu
Euroregion Bałtyk, zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowowschodniej części regionu Morza Bałtyckiego obejmująca regiony z Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Rosji
z siedzibą w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, KRS 0000042453, NIP 578-24-49-856,
reprezentowany przez:
Witolda Wróblewskiego – Prezydenta Euroregionu Bałtyk
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DT Gdynia Renke i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni
(81-340), ul. Hryniewickiego 6C/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000446972, NIP: 5842729951, REGON: 221814272, reprezentowana przez:
Adama Soszyńskiego – Radcę prawnego
Krzysztofa Renke – Radcę prawnego
zwane dalej osobno „Stroną” bądź łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA
Biorąc pod uwagę iż, istotnym elementem polityki rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego
realizowanej przez samorząd województwa wraz z kluczowymi partnerami jest inspirowanie
i animowanie przedsięwzięć wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza, których celem jest
rozwój nowych technologii w oparciu o endogenne zasoby i atuty regionu, jak również mając na
względzie, że rozwój morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, wpisuje się
w zakres specjalizacji z obszaru „Technologie offshore i portowo-logistyczne”, a także z obszaru
„Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz
w budownictwie”.
Uwzględniając, że Rumia Invest Park Sp. z o.o. wystąpiła z inicjatywą budowy Pomorskiej Platformy
Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, mającej na celu stworzenie korzystnych warunków
dla rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, które mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw, co
pozytywnie wpłynie na rynek pracy oraz ofertę edukacyjną szkół zawodowych, a ponadto przyczyni się
do rozwoju sektora badawczo-rozwojowego i wdrażania innowacji.
Mając na uwadze statutową działalność regionalnej inicjatywy Invest in Pomerania, kierowanej przez
Agencję Rozwoju Pomorza S.A., która aktywnie wspiera podmioty gospodarcze realizujące projekty
inwestycyjne na Pomorzu oraz która wystąpiła z inicjatywą stworzenia regionalnego kompleksowego
programu wsparcia dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
Mając na uwadze, że inni kluczowi partnerzy, samorządy lokalne, podmioty gospodarcze takie, jak
Zarząd Morskiego Portu w Gdyni, który jest najbardziej predystynowany do pełnienia funkcji portu
instalacyjnego dla inwestycji w morskie farmy wiatrowe, instytucje otoczenia biznesu, jak Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Inkubator Starter, uczelnie wyższe jak Politechnika Gdańska
i Uniwersytet Morski w Gdyni oraz inne podmioty, w szczególności te zrzeszone w Polskim Towarzystwie
Morskiej Energetyki Wiatrowej i Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, deklarują wolę realizacji
w zakresie swoich zadań i kompetencji przedsięwzięć wnoszących wkład we wdrażanie inicjatywy
tworzenia Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.
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Mając na względzie zadania związane z wdrożeniem europejskich wytycznych dotyczących inwestycji
w odnawialne źródła energii w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności z założeniami
Europejskiego Zielonego Ładu oraz unijnej strategii łączenia sektorów energii, podkreślającej
konieczność przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a także dyrektywy OZE obligującej
wszystkie państwa członkowskie do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz dostrzegając
konieczność podejmowania działań stanowiących odpowiedź na wyzwania wynikające ze zjawiska
zmian klimatycznych, co znajduje odzwierciedlenie w projekcie Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2030.
Mając na uwadze fakt, że rozwój sektora morskich farm wiatrowych jest strategicznym kierunkiem
transformacji polskiej energetyki, co znajduje swoje odzwierciedlenie, m.in. w projekcie Polityki
Energetycznej Polski 2040, Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu 2021-2030 oraz w projekcie
ustawy dedykowanej rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej, której istotną część zajmuje wskazanie
konieczności stworzenia warunków dla wzmocnienia udziału krajowych podmiotów w łańcuchu dostaw
przyszłych inwestycji.
Mając powyższe na uwadze, Strony przyjmują niniejszą Deklarację:

§1
Strony Deklaracji wyrażają wolę współpracy w zakresie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej
w następujących obszarach:
1. Wspierania pomorskich przedsiębiorców oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych
pragnących realizować zamierzenia inwestycyjne związane z sektorem morskich farm
wiatrowych.
2. Rozwijanie kontaktów gospodarczych ułatwiających wymianę doświadczeń oraz transfer
dobrych praktyk z uwzględnieniem zaangażowania podmiotów regionalnych/ lokalnych, które
mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw tworząc łańcuch dostaw materiałów i usług, tzw. local
content.
3. Przygotowanie kadr dla podmiotów uczestniczących w inwestycjach, w szczególności poprzez
wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej wzmacniającej odpowiednie kompetencje.
4. Wspieranie rozwoju i wykorzystania regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego dla
działań związanych z budową i utrzymaniem morskich farm wiatrowych.
5. Prowadzenie działań informacyjnych przede wszystkim dla podmiotów, które mogą
uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla inwestycji w morskie farmy wiatrowe.
6. Wspieranie budowania świadomości społecznej związanej ze skalą realizowanych inwestycji,
ze szczególnym podkreśleniem wynikających z tego konsekwencji dla regionu.
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§2
Strony dostrzegają potrzebę wdrożenia Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
na Bałtyku, poprzez realizację następujących działań:
1. Kreowanie i kształtowanie kompetencji oraz możliwości inwestycyjnych w obszarze
gospodarczym powiązanym z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Przeanalizowanie
możliwości podjęcia, m.in. poprzez stworzenie modeli biznesowych oraz kreowanie
sprzyjającego otoczenia i warunków dla realizacji przykładowych przedsięwzięć, jak m.in.:
a) wspieranie pomorskich firm w zakresie rozbudowy możliwości produkcyjnych dla
sektora morskich farm wiatrowych,
b) budowa Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi,
c) powstanie akceleratora dla branży morskich farm wiatrowych,
d) budowa Innowacyjnego Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska
morskiego dla przemysłu offshore,
e) zaangażowanie pomorskich firm w łańcuch dostaw materiałów i usług (local content).
2. Działania na rzecz przygotowania kadr niezbędnych do obsługi morskich farm wiatrowych,
w szczególności poprzez budowę systemu szkoleń ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych z perspektywy sektora morskich farm wiatrowych oraz nawiązanie systematycznej
współpracy środowisk gospodarczych z uczelniami wyższymi oraz organami prowadzącymi
szkoły zawodowe.
3. Prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w celu wypracowywania nowych rozwiązań
w zakresie budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych, poprawy efektywności wytwarzania
energii, jej przesyłu i magazynowania, a także dążenie do obniżania kosztów jej produkcji.
4. Współkształtowanie uregulowań prawnych umożliwiających realizację inwestycji z zakresu
morskich farm wiatrowych. Podejmowanie działań lobbingowych na rzecz przygotowania
prawodawstwa niezbędnego dla sprawnego rozwoju tego obszaru.
5. Prowadzenie działań informacyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów. Utworzenie strony
internetowej Pomorskiej Platformy Morskiej Energetyki Wiatrowej. Organizacja konferencji oraz
prowadzenie innych działań informacyjnych promujących technologie produkcji energii
w elektrowniach wiatrowych, a także informujących o zaangażowaniu w projekty w zakresie
obejmującym morską energetykę wiatrową przez sygnatariuszy niniejszej Deklaracji - których
celem będzie m.in. zwiększenie możliwości udziału lokalnych/regionalnych podmiotów
w budowaniu łańcucha dostaw.
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6. Budowanie świadomości społeczeństwa poprzez działania edukacyjne w zakresie technologii
wspierających rozwój morskiej energetyki wiatrowej, jako istotnego czynnika wpływającego na
ochronę środowiska naturalnego oraz będącego alternatywą energetyczną w stosunku do
wyczerpujących się złóż paliw kopalnych. Tworzenie szerokiego konsensusu na rzecz
spełnienia wymagań dotyczących udziału zeroemisyjnej energetyki w miksie energetycznym
oraz uzyskania przez województwo pomorskie statusu lidera w produkcji energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych w Polsce.
7. Budowanie relacji międzynarodowych, pozwalających na finansowanie innowacyjnych
projektów związanych z technologiami produkcji energii odnawialnej, wymianę wiedzy
technicznej oraz transfer dobrych praktyk z zakresu przygotowania rynku pracy. Uczestnictwo
w konferencjach i nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi w celu pozyskiwania
doświadczeń związanych z kreowaniem niezbędnych kompetencji, wiedzy technicznej
i budowanie bezpośrednich relacji biznesowych.
§3
Zagadnienia własności intelektualnej i praw z tym związanych, w szczególności praw autorskich i praw
własności przemysłowej oraz pozostałe zagadnienia prawne i organizacyjne dotyczące przedmiotu
Deklaracji będą regulowane w drodze odrębnych umów pomiędzy zainteresowanymi partnerami.
§4
Postanowienia niniejszej Deklaracji nie upoważniają żadnej ze Stron do podejmowania jakichkolwiek
czynności w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron Deklaracji, w tym w szczególności do składania
i przyjmowania oświadczeń woli, zawiadomień oraz do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu
innej Strony.
§5
Strony wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszą Deklarację w stosunku do innych instytucji oraz
na podanie informacji o jej podpisaniu do wiadomości publicznej.
§6
Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane z przedmiotem Deklaracji. Niniejsza Deklaracja
nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron.
§7
Przystąpienie do Deklaracji jest możliwe dla nowych podmiotów i następuje poprzez złożenie do
Koordynatora

podpisanego

oświadczenia

o

woli

przystąpienia

do

Deklaracji

i akceptacji jej treści. Koordynator poinformuje sygnatariuszy Deklaracji o każdym otrzymanym
oświadczeniu o woli przystąpienia do Deklaracji. Przystąpienie następuje po akceptacji przez
Koordynatora.
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§8
Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Deklaracji w dowolnym terminie bez
podania przyczyny oraz ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało w formie
pisemnej skutecznie doręczone do Koordynatora – którego funkcję pełni Departament Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Za skuteczne doręczenie
uważa się wysłanie listu do przedstawiciela Koordynatora, Pana Jarosława Kumięgi, na adres
j.kumiega@pomorskie.eu. Koordynator poinformuje sygnatariuszy Deklaracji o każdym otrzymanym
oświadczeniu o odstąpieniu od Deklaracji.
§9
Strony

niniejszej

Deklaracji

postanawiają,

że

oryginał

Deklaracji

będzie

przechowywany

u Koordynatora. Koordynator przekaże Sygnatariuszom kopie niniejszej Deklaracji.

Na oryginale podpisy Sygnatariuszy Deklaracji.
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