
 
LIST INTENCYJNY 

 
 

Zawarty w dniu  w  pomiędzy: 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorskiej 118/120, 53- 
345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, reprezentowanym przez: 

prof. dra hab. Andrzeja Kaletę - Rektora 

a 

  -   z siedzibą  w  , przy ul. 
   ,KRS  , NIP  Regon  
reprezentowaną przez: 

   -    
 
 

zwanymi dalej Stronami 

PREAMBUŁA 

Dostrzegając obszar wspólnych zainteresowań w promowaniu, upowszechnianiu i wspieraniu 
działalności      w   zakresie     , Strony postanawiają nawiązać 
współpracę służącą wzmocnieniu ich potencjału, wymianie doświadczeń, osiągnięciu 
wzajemnych korzyści w zakresie tej działalności, poprzez 
  . 

Artykuł 1 

Strony przyjmują i określają następujące działania: 
 

wzajemnej współpracy na rzecz stworzenia wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu   

Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze przy realizacji niniejszego listu intencyjnego, a 
także dołożą wszelkich starań dla realizacji działań określonych w art. 1. 

Artykuł 2 

1. Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron do nawiązania ze sobą współpracy i nie 
pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze stron. 

2. Niezależnie od postanowienia ust. 1 niniejszy list intencyjny nie pociąga za sobą jakichkolwiek 
innych zobowiązań dla którejkolwiek z jego Stron i nie rodzi dla żadnej z jego Stron 
zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, czy innego porozumienia, jak również nie 
stanowi on umowy przedwstępnej w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

3. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie 
niniejszego listu intencyjnego zostaną uregulowane w odrębnych umowach zawartych między 
stronami. 

Artykuł 3 

1. Niniejszy list intencyjny nie narusza samodzielności i nie ogranicza działań żadnej ze stron. 



2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego nie upoważniają żadnej z jego Stron do 
podejmowania jakiejkolwiek czynności w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron, w tym w 
szczególności do składania i przyjmowania jakichkolwiek oświadczeń woli, czy zawiadomień 
oraz do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony. 

Artykuł 4 

Koszty związane z działaniami podjętymi w celu zrealizowania postanowień niniejszego listu 
intencyjnego ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. 

Artykuł 5 

Niniejszy list intencyjny sporządzono w _____  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

Artykuł 6 

1. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. 
2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
3. Porozumienie może zostać rozwiązane pisemnie przez każdą ze Stron z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie porozumienia jest skuteczne, 
jeżeli upłynął okres potrzebny do pełnego zrealizowania wcześniej podjętych przedsięwzięć. 

 
 
 
 

PODPISY STRON: 
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