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LIST  INTENCYJNY 

 
Dotyczący realizacji  

OSI PRIORYTETOWEJ 4 – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW 
ZALEŻNYCH OD RYBACTWA” 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” 

 
Działając w duchu partnerstwa, strony niniejszego listu intencyjnego: 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku 

ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek, 
które reprezentują: 

1. Krzysztof Lis - Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 
2. Grzegorz Witkowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. 

 
oraz  

 
Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka  

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, 
które reprezentują: 

1. Ryszard Klimczak - Prezes Zarządu, 
2. Krzysztof Chodakowski - Członek Zarządu. 

 
oraz 

 
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 

ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno, 
którą reprezentują: 

1. Krzysztof Szpakiewicz - Prezes Zarządu MLGR, 
2. Elżbieta Retyk - Wiceprezes Zarządu MLGR. 

 
oraz 

 
Stowarzyszenie ,,SIEJA” Lokalna Grupa Rybacka 

ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, 
które reprezentują: 

1. Elżbieta Rink - Prezes Zarządu, 
2. Kazimierz Stanisławski - Wiceprezes Zarządu. 

 
oraz 

  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Zalew Szczeciński”                                                                      

z siedzibą w Świnoujściu                                                                                                                                 
ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście,                                                                                                            

które reprezentuje: 
1. Ryszard Mróz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

 
oraz 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Jezior”: 
ul. Rynek 6a, 73-200 Choszczno, 

które reprezentują: 
1. Bogusław Szymański - Prezes Zarządu Stowarzyszenia,                                                                      

2. Zdzisław Brzozowski - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

oraz 
 
 

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka  
ul. Portowa 11, 76-150 Darłowo, 

którą reprezentują: 
1. Arkadiusz Klimowicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 

2. Elżbieta Karlińska – Wiceprezes Zarządu. 
 

 
Wyrażają zamiar rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów pomiędzy 
Lokalnymi Grupami Rybackimi w województwie zachodniopomorskim poprzez utworzenie 
Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich w celu ich wzajemnego rozwoju oraz 
wspólnych korzyści takich jak: 

1. Łączenie organizacji zaangażowanych w rozwój obszarów zależnych od rybactwa 
2. Ułatwianie wymiany doświadczeń i wspieranie oceny polityki wobec obszarów 

zależnych od rybactwa 
3. Zapewnienie przepływu informacji na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim; 

 
i uzgadniają, co następuje: 

                                                              
Artykuł 1 

1. Chcąc promować zrównoważony rozwój gospodarczy na obszarach zależnych od rybactwa 
uwzględniający m.in. ochronę środowiska naturalnego oraz obecne uwarunkowania                       
społeczno – gospodarcze i ekonomiczne w województwie zachodniopomorskim, strony 
inicjują działania na rzecz wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich                         
2007-2013”. 
2. Strony ponadto oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje, które mają prowadzić do 
nawiązania współpracy w celu utworzenia Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup 
Rybackich  i zobowiązują się prowadzić je w dobrej wierze. 
3. W tym celu sygnatariusze listu intencyjnego powołują zespół roboczy, w skład którego 
wchodzi po jednym przedstawicielu każdej ze stron, a którego zadaniem jest jak najszybsze 
opracowanie regulaminu sieci, statutu sieci oraz innych niezbędnych dokumentów celem  
wdrożenia w życie projektu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. 

 
Artykuł 2 

Sieć LGR do osiągnięcia celów realizować będzie różnorodne działania, a w szczególności: 
1. Wypracowanie i wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów powstałych 

w trakcie wdrażania Osi Priorytetowej 4: „Zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa”, PO RYBY 2007-2013: „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 

2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z realizacją Osi Priorytetowej 4 
PO RYBY 2007-2013 oraz ich popularyzacja na forum regionalnym i krajowym.  
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3. Zajmowanie stanowiska na forum krajowym i regionalnym w istotnych kwestiach, 
mających wpływ na wdrażanie Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 na terenie 
kraju i regionu. 

4. Uzgadnianie kierunków współpracy z innymi regionalnymi sieciami działającymi na 
rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa na poziomie regionalnym, krajowym 
i Unii Europejskiej. 

5. Występowanie w imieniu LGR-ów zrzeszonych w Sieci do instytucji mogących 
udzielić wsparcia działań na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów 
rybackich. 

6. Organizacja szkoleń i spotkań dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie LGR-ów 
zrzeszonych w Sieci. 

7. Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,                   
z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów 
ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego terenów objętych 
działaniami LGR. 

8. Opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających 
do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów 
zależnych od rybactwa. 

9. Organizowanie działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym konferencji, 
zjazdów, seminariów i konkursów. 

10. Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum 
międzynarodowym. 

11. Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza 
naukowo-badawczego i dydaktycznego, szczególnie z Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego i Urzędem Marszałkowskim. 

12. Inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego, 
ekonomicznego obszarów zależnych od rybactwa, w tym na realizację wspólnych 
projektów przez kilka lokalnych grup rybackich wraz z innymi partnerami. 

13. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej 
w zakresie wiedzy obywatelskiej wśród społeczności lokalnych, w szczególności         
w kontekście procesu integracji europejskiej. 

14. Podejmowanie innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na efektywność działań 
w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013  w województwie 
zachodniopomorskim.  

 
Artykuł 3 

Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie 
niniejszego listu intencyjnego zostaną uregulowane w regulaminie sieci, w statucie sieci oraz 
w odrębnej umowie partnerskiej pomiędzy stronami. 
 

Artykuł 4 
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy 
żadnych zobowiązań finansowych dla członków zrzeszonych w Sieci. 

 
Artykuł  5 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy list intencyjny sporządzano w 7 jednobrzmiących egzemplarzach,                     

w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. 
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Luboradza, dnia 28 listopada 2011r. 
 
 
 
 

Pod listem intencyjnym podpisy złożyli: 
 
 
 

Za: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku: 
 
 
Krzysztof Lis - Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
 
Grzegorz Witkowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 
___________________ 
(imię, nazwisko i funkcja) 
 
 
 

Za: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka: 
 
 
Ryszard Klimczak - Prezes Zarządu 
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
 
Krzysztof Chodakowski - Członek Zarządu 
___________________ 
(imię, nazwisko i funkcja) 
 
 
 

Za: Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką: 
 
 
Krzysztof Szpakiewicz - Prezes Zarządu MLGR 
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
 
Elżbieta Retyk - Wiceprezes Zarządu MLGR 
___________________ 
(imię, nazwisko i funkcja) 
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Za: Stowarzyszenie ,,SIEJA” Lokalna Grupa Rybacka: 
 
 
Elżbieta Rink - Prezes Zarządu 
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
 
Kazimierz Stanisławski - Wiceprezes Zarządu 
___________________ 
(imię, nazwisko i funkcja) 
 
 
 

Za: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Zalew Szczeciński”                                                                      
z siedzibą w Świnoujściu: 

 
 
Ryszard Mróz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
 

Za: Stowarzyszenie LGR ”Partnerstwo Jezior”: 
 
 
Bogusław Szymański - Prezes Zarządu Stowarzyszenia                                           
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
 

      Zdzisław Brzozowski - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia                                       
___________________                                                                                                                         
(imię, nazwisko i funkcja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Za: Darłowską Lokalną Grupę Rybacką:  
 

 
Arkadiusz Klimowicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
…………………………………………… 
____________________       
(imię, nazwisko i funkcja)       
 
 
Elżbieta Karlińska – Wiceprezes Zarządu 
………………………………………….. 
___________________ 
(imię, nazwisko i funkcja) 

 


