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                                                                  Metservice Śląsk Tomasz Biskup 
 
 
 

LIST INTENCYJNY  
 

 
W dniu  02.03.2016 r. w Gdańsku został podpisany list intencyjny, dotyczący wspólnego 
ubiegania się o dofinansowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych, pomiędzy: 
 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej (WILiŚ PG), 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, posiadającą Regon 
000001620 oraz NIP 584-020-35-93, 
 
reprezentowaną przez: 
 

dr hab. inż. Ireneusza Kreję, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału, 
 

legitymującego się Pełnomocnictwem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 180/2012 (L.dz. 
RKB-272/2012, z dnia 3 wrzenia 2012 r.), 

 
a przedsiębiorstwem Metservice Śląsk Tomasz Biskup z siedzibą w Gierałtowicach, adres: 
ul. Ks. Roboty 126, 44-186 Gierałtowice, posiadającym Regon 242137088 oraz NIP 
6321049094, 
 
reprezentowanym przez:  
 

Tomasza Biskupa –  Właściciela 
 
 
zwanymi dalej łącznie Sygnatariuszami lub indywidualnie Sygnatariuszem. 
 
Sygnatariusze Listu Intencyjnego uznają nawzajem swoją zdolność prawną do podpisania 
niniejszego Listu Intencyjnego. 
 
 
Sygnatariusze Listu Intencyjnego postanawiają wspólnie ubiegać się o dofinansowanie prac 

rozwojowych i wdrożeniowych ze środków krajowych lub europejskich (między innymi 

w programie Idea Bank Inkubator Przedsiębiorczości).  
 

Przedmiotem wspólnego projektu jest opracowanie innowacyjnego i ekonomicznego 

rozwiązania domów z płyt warstwowych przeznaczonych na tereny szkód górniczych 

i obszary o podwyższonym ryzyku powodziowym.  
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W przypadku pozyskania finansowania po stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 

realizowane będą prace związane z obliczeniami na potrzeby projektowania nowej 

konstrukcji domu z płyt warstwowych z uwzględnieniem sił wywołanych falą powodziową, 

drganiami podłoża na terenach szkód górniczych oraz ekstremalnymi oddziaływaniami wiatru 

– w pracach tych uczestniczyć będą pracownicy Katedr: (a) Budownictwa i Inżynierii 

Materiałowej, (b) Hydrotechniki, (c) Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, 

(d) Mechaniki Budowli, (e) Wytrzymałości Materiałów.  Zespół z Katedry Wytrzymałości 

Materiałów, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wilde, realizować będzie monitoring 

techniczny prototypu obiektu na potrzeby weryfikacji założeń projektowych. 
 

Po stronie firmy Metservice Śląsk Tomasz Biskup będzie wybudowanie prototypu domu 

z płyt warstwowych wraz z jego utrzymaniem, a także prace montażowe i utrzymaniowe 

związane z realizacją ciągłych pomiarów weryfikacyjnych. 
 

Doświadczenie pracowników wymienionych Katedr z Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Środowiska w obliczeniach projektowych i monitoringu konstrukcji inżynierskich oraz 

realizacje domów z płyt warstwowych wykonane przez firmę Metservice Śląsk Tomasz 

Biskup pozwalają stwierdzić, że podjęta wspólna inicjatywa, poparta niniejszym Listem 

Intencyjnym,  ma duże szanse zakończyć się sukcesem, w wyniku którego na ryku polskim 

dostępne będą bezpieczne i ekonomiczne domy przeznaczone na tereny szkód górniczych lub 

obszary o podwyższonym zagrożeniu powodziowym. 
 

Każde oficjalne wystąpienie jednego z Sygnatariuszy Listu Intencyjnego o dofinansowanie 

prac rozwojowych i wdrożeniowych pociąga za sobą konieczność natychmiastowego 

poinformowania o tym fakcie drugiego z Sygnatariuszy Listu Intencyjnego. 
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