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Konsorcjum
Naukowe Ad Astra

Gdańsk, 01 kwietnia 2021 r.
dr Jakub H. Szlachetko
Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego
ul. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
e-mail: jakubszlachetko@gmail.com
telefon: 726-30-70-11

List intencyjny
Szanowni Państwo,
działając w imieniu Instytutu Metropolitalnego zapraszam do udziału w Konsorcjum
Naukowym Ad Astra, którego celem jest integracja środowiska naukowego, wymiana
informacji naukowych, a także wspólne prowadzenie badań nad zagadnieniami
z zakresu astropolityki i prawa kosmicznego.
Konsorcjum Naukowe Ad Astra to nowa inicjatywa, która zrzesza kilkanaście uczelni
(lub wydziałów), think tanków, organizacji pozarządowych i klastrów przemysłowych.
Funkcjonuje za pomocą środków komunikacji na odległość (przez grupę e-mailową,
a także spotkania online). Wskazane cele Konsorcjum realizuje poprzez:
•
•
•

wydawnictwo naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem czasopisma „Ad
Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”;
wykłady online (organizowane w aplikacjach Zoom, Facebook i Youtube) raz
na miesiąc;
konferencje.

Udział w Konsorcjum jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące jego
organizacji i funkcjonowania określa załączona umowa.

Będzie nam miło móc podjąć z Państwem współpracę

Z poważaniem
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dr Jakub H. Szlachetko

Umowa wielostronna
w sprawie utworzenia Konsorcjum Naukowego „Ad Astra”
z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku (80-236), przy ul. Grunwaldzkiej 5, KRS:
0000331257, reprezentowany przez dra Jakub H. Szlachetko – prezesa Zarządu, zwany
dalej:

„Inicjatorem”,

publicznie

zaprasza

wszystkich

zainteresowanych

do

współtworzenia Konsorcjum Naukowego „Ad Astra”.

§ 1 [Charakter Umowy]
Niniejsza Umowa ma charakter wielostronny, otwarty i adhezyjny. Wola udziału w
Umowie, a w konsekwencji współtworzenia na zasadach partnerskich Konsorcjum
Naukowego „Ad Astra”, wymaga pisemnego oświadczenia doręczonego Inicjatorowi
i potwierdzonego przez Inicjatora w jednakowej formie. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2 [Przedmiot współpracy]
1. Niniejsza Umowa określa ogólne zasady i warunki współtworzenia przez
Umawiające

się

Strony

Konsorcjum

Naukowego

„Ad

Astra”.

Kwestie

szczegółowe, znajdujące się poza ramami niniejszej Umowy, zostaną przez
Strony dookreślone ad hoc w porozumieniach operacyjnych zawieranych na
jej podstawie.
2. Konsorcjum Naukowe „Ad Astra” jest zorganizowaną przestrzenią współpracy
naukowej i eksperckiej, nie posiadającą formy instytucjonalnej, funkcjonującą
według

określonego w niniejszej

Umowie

schematu organizacyjnego.

Konsorcjum Naukowe Ad Astra nie posiada ani osobowości prawnej, ani
prawnej Inicjatora.
3. Konsorcjum Naukowe „Ad Astra” jest współtworzone w celu prowadzenia
badań

podstawowych

i

rozwojowych,

działalności

eksperckiej

i

Strona 2

zdolności prawnej, a w przypadkach niezbędnych korzysta z podmiotowości

popularyzatorskiej, organizacji wydawnictw i wydarzeń, a także integracji
środowiska twórczego związanego z szeroko pojętą tematyką kosmiczną. Tak
określony przedmiot działalności Konsorcjum Naukowego „Ad Astra” opiera się
na założeniu konsiliencji, choć realizowane programy i projekty służyć będą
przede

wszystkim

rozwiązywaniu

problemów

prawnych,

politycznych,

administracyjnych, zarządczych i ekonomicznych.

§ 3 [Formy działalności]
1. Konsorcjum Naukowe „Ad Astra” prowadzi działalność w różnych formach, w
tym:
a. organizuje wydawnictwo naukowe, a w szczególności wydaje periodyk
pt.: „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”;
b. organizuje wydarzenia naukowe (kongresy, konferencje, seminaria,
wykłady i dyskusje);
c. uczestniczy w kształtowaniu polityk publicznych i projektów aktów
prawnych, w tym przez lobbing i udział w konsultacjach społecznych,
dyskusjach publicznych, organach doradczych, a także poprzez ich
organizację;
d. popularyzuje tematykę kosmiczną i edukuje społeczeństwo.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji konkretnych programów i projektów, a
także kwestie personalne i finansowe, wynikają z porozumień operacyjnych,
zawieranych przez wszystkie bądź niektóre Umawiające się Strony. Niniejsza
umowa nie tworzy obowiązku po żadnej ze Stron ponoszenia jakichkolwiek
kosztów. Ewentualne rozliczenia finansowe będą regulowane na podstawie
oddzielnych porozumień.
3. Bez względy na liczbę Stron uczestniczących w konkretnych programach czy
projektach,

każdorazowo

są

one

opatrzone

logotypem

Konsorcjum

Naukowego „Ad Astra” i stosowną notą informacyjną. Powyższe nie wyklucza

§ 4 [Schemat organizacyjny]
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oznaczenia programu czy projektu innymi logotypami.

1. Wszystkie zadania organizacyjne związane z funkcjonowaniem Konsorcjum
Naukowego „Ad Astra” bierze na siebie Inicjator, który w tym celu, w
niezbędnym czasowo zakresie, oddeleguje pracownika biurowego. Pracownik
biurowy będzie do dyspozycji Umawiających się Stron pod adresem mejlowym:
biuro@im.edu.pl
2. Schemat organizacyjny Konsorcjum Naukowego „Ad Astra” opiera się na
dwóch gremiach:
a. Radzie Konsorcjum;
b. Komitecie Sterującym.
3. Rada Konsorcjum podejmuje decyzje strategiczne dotyczące celów i
kierunków rozwoju Konsorcjum Naukowego „Ad Astra”. Składa się z delegatów
Umawiających się Stron. Każda Strona ma możliwość oddelegowania jednego
reprezentanta.
4. Komitet Sterujący prowadzi bieżącą działalność i podejmuje decyzje
operacyjne. Składa się z osób wskazanych przez Inicjatora i pozytywnie
zaopiniowanych przez Radę Konsorcjum.
5. Rada Konsorcjum i Komitet Sterujący obradują przy pomocy środków
komunikacji elektronicznej. Sprawy bieżące załatwiane są za pośrednictwem
grupy mejlowej, zaś sprawy wymagające przeprowadzenia dyskusji w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji online (np. Zoom, MS Teams, Google
Meets).

§ 5 [Uprawnienia i obowiązki organizacyjne]
1. Umawiające się strony wyrażają zgodę na posługiwanie się w działalności
Konsorcjum

Naukowego

„Ad

Astra”

ich

logotypami

oraz

notami

informacyjnymi. Konsorcjum Naukowe „Ad Astra” może wykorzystywać logotyp
i notę informacyjną w każdym podejmowanym działaniu, bez konieczności
uzyskiwania zgody. Niniejsza Umowa stanowi generalną zgodę na powyższe
2. Umawiające się strony zobowiązują się udzielać wsparcia promocyjnego
Konsorcjum Naukowemu „Ad Astra” i publikować ustalone notatki lub inne
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działania.

materiały

promocyjne

na podmiotowych

serwisach

WWW,

portalach

społecznościowych i w systemie newsletter.

§ 6 [Komunikacja wewnętrzna]
W imieniu Inicjatora kontakt z Konsorcjum Naukowym będzie utrzymywał dr Jakub H.
Szlachetko:
•

mejl: jakubszlachetko@gmail.com;

•

telefon: 726-30-70-11.

§ 7 [Postanowienia końcowe]
1. Umawiające się Strony ustalają, że zmiana Umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. W wypadku zaistnienia sporów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy
Strony najpierw będą rozwiązywać spór na drodze mediacji.
3. Umowa w odniesieniu do Umawiającej się Strony wchodzi w życie
następnego dnia od dnia podpisania.

………………………………
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Inicjator

Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia o przystąpieniu od Konsorcjum Naukowego Ad Astra

……………………………
miejsce, data

Oświadczenie
o przystąpieniu od Konsorcjum Naukowego Ad Astra
…………………………….. [nazwa instytucji] z siedzibą w: ………………………………..
[adres], KRS lub NIP: …………………. [o ile instytucje podlega], reprezentowana przez:
……………………………….. [osoby umocowane do reprezentacji] deklaruje znajomość
treści Umowy wielostronnej w sprawie utworzenia Konsorcjum Naukowego Ad Astra z
dnia 01 kwietnia 2021 r. i zgłasza zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, a także
wnosi do Inicjatora Konsorcjum o pisemne potwierdzenia akcesji.

………………………………………
………………………………………
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[podpisy]

