
POROZUMIENIE 

Z CZŁONKIEM KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

(„Porozumienie”) zawarte w Warszawie w dniu _____________________pomiędzy: 

 

_______________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA 

_________WSPINACZKA SPORTOWA__________ 
DYSCYPLINA 

zamieszkał-ym/ą w __________________ (_ _ - _ _ _), przy ul. __________________________, 

urodzonym __.__.____ roku w ____________________, 

 (dd. mm. rrrr.) (miejsce urodzenia) 

identyfikujący się numerem PESEL: __________________________, 
(numer PESEL zawodnika podpisującego Porozumienie) 

zwanym dalej „Zawodnikiem” 

a 

Polskim Związkiem Alpinizmu z siedzibą w Warszawie 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 24, 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, fundacji i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000097455, (NIP: 5272139619, REGON: 000774724) 

reprezentowanym przez: 

• Piotra Pustelnika –Prezesa Zarządu 

• Marka Wierzbowskiego – Sekretarza Generalnego 

zwanym dalej „PZA” 

• określanymi dalej z osobna jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”, 

o następującej treści:  

 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron w zakresie uczestnictwa 

zawodnika w składzie Kadry Narodowej w dyscyplinie Wspinaczka Sportowa. 

2. Zawodnik jest członkiem klubu ………………………………………………………………. (tylko kluby 

zrzeszone w PZA).  

3. Zawodnik oświadcza, że trenerem prowadzącym (klubowym) jest Pan/Pani 

……………………………………………………… e-mail trenera: ……………………………………………………. 

4. Zawodnik oświadcza, że pierwszym trenerem prowadzącym jest: ………………………………………… 

5. Zawodnik zostaje powołany do Kadry Narodowej w dyscyplinie wspinaczka sportowa zgodnie 

z odpowiednim regulaminem, w kategorii wiekowej ………………………………………………. 



 

§ 2 [Prawa i obowiązki członka Kadry Narodowej] 

1. Spośród członków Kadry Narodowej wyłaniana jest reprezentacja Polski na zawody 

międzynarodowe. 

2. Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do noszenia barw narodowych podczas wszystkich 

imprez krajowych i międzynarodowych w których biorą udział w ramach powołań. 

3. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek szanowania strojów sportowych, na których 

umieszczone są barwy narodowe oraz emblemat Polskiego Związku Alpinizmu. 

4. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek udziału w akcjach szkoleniowych 

organizowanych przez PZA na które otrzymają powołanie, w szczególności dotyczy to 

zgrupowań i konsultacji. 

5. Członkowie Kadry Narodowej mają pierwszeństwo startu w zawodach międzynarodowych 

IFSC.  

6. Członkowie Kadry Narodowej mogą otrzymywać stroje i sprzęt sportowy z PZA. Sprzęt i stroje 

sportowe przekazywane będą na określonych zasadach w protokole przekazania sprzętu. 

Przydział sprzętu i stroi sportowych zależy od możliwości finansowych PZA. 

7. Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do korzystania ze świadczeń materialnych i nie 

materialnych ze strony PZA. Ewentualna wypłata świadczenia zależy od możliwości 

finansowych PZA. 

8. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w procesie 

szkoleniowym zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia PZA. 

9. Zawodnicy Kadry Narodowej zobowiązani są do realizacji planów szkoleniowych ustalonych 

przez PZA. 

10. Wszelkie zmiany w planie szkoleniowym należy niezwłocznie zgłosić do Komisji Wspinaczki 

Sportowej i uzyskać na nie zgodę PZA. 

11. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek przestrzegania zasad fair play i non-violence 

(bez przemocy) i podkreślania tego swoim zachowaniem. 

12. Członkowie Kadry Narodowej zobowiązani są do zachowania ciągłości ważności badań 

lekarskich w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej lub lekarza uprawnionego do 

orzecznictwa sportowo lekarskiego (za zgodą KWS). PZA może sfinansować udział zawodnika 

Kadry Narodowej w badaniach, w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel. 

13. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązującego 

prawa oraz aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego Związku Alpinizmu, Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej, Europejskiej 

Federacji Wspinaczki Sportowej, Polskiej Agencji Antydopingowej, oraz WADA. 

14. Członkowie Kadry Narodowej mają zakaz zażywania jakichkolwiek zabronionych środków 

dopingujących. 

15. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek prowadzenia sportowego trybu życia i dbania 

o swój stan zdrowia (w tym zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i 

innych środków psychoaktywnych). 

16. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek bieżącego informowania KWS odnośnie 

kontuzji, leczenia oraz innych czynności medycznych mających wpływ na proces szkoleniowy, 

a także o innych sprawach uniemożliwiających udział w zawodach czy akcjach szkoleniowych. 

Każda kontuzja eliminująca zawodnika Kadry Narodowej z udziału w zaplanowanych akcjach 

szkoleniowych musi być potwierdzona przez lekarza Centralnego Ośrodka Medycyny 

Sportowej i odnotowana w systemie elektronicznym. 

17. Strony ustalają następujące adresy mailowe do wiążącej korespondencji.: 



o w imieniu PZA: kws@pza.org.pl, szkolenie@pza.org.pl 

o w imieniu Zawodnika: ………………………………………….. 

18. W przypadku rozliczeń dokonywanych przelewem na rachunek bankowy zawodnika wpłaty 

zostaną przekazane na poniższy numer rachunku: …………………………………………………………………. 

§ 3 [Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy] 

1. Umowa zostaje zawarta na czas powołania zawodnika do Kadry Narodowej PZA. 

2. Powołanie i odwołanie zawodnika KN następuje uchwałą Zarządu PZA. 

3. W razie odwołania zawodnika z Kadry Narodowej przez Zarząd PZA niniejsza umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem odwołania. 

4. Zawodnik może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, dla swej 

ważności, musi zostać dokonane na piśmie. 

5. W razie naruszenia przez Zawodnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz 

przepisów PZA a w szczególności: 

a. zaprzestanie szkolenia zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia PZA, 

b. braku ważnych badań lekarskich z COMS, 

c. pozytywnych wyników badań antydopingowych, 

d. niegodnego reprezentowania i zachowania orzeczonego przez Sąd Dyscyplinarny 

PZA. 

PZA przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy, ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 [Zmiany umowy] 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 5 [Rozstrzyganie sporów] 

1. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich sporów w sposób polubowny. 

2. W razie braku polubownego rozwiązania sporu, strony postanawiają, że sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu, będzie sąd właściwy dla siedziby PZA. 

§ 6 [Egzemplarze umowy] 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Zawodnik/Prawny Opiekun (w przypadku osób nieletnich)  

 

 

………………………………………………………………………  

Polski Związek Alpinizmu  


