
POROZUMIENIE Z CZŁONKIEM KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU  
 
 
zawarte w Warszawie w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: 
 
Polskim Związkiem Alpinizmu z siedzibą w Warszawie 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 24, wpisanym do reje-
stru stowarzyszeń́, innych organizacji społecznych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097455, (NIP: 5272139619, REGON: 
000774724), zwanym dalej „PZA”, reprezentowanym przez: 
 
Piotra Pustelnika – Prezesa Zarządu,  
Marka Wierzbowskiego – Sekretarza Generalnego  
 
a 
 

Imię 
 
 

Nazwisko 
 
 

 
Dyscyplina 
 

 
WSPINACZKA SPORTOWA 

Adres zamieszkania 
 
 

Data urodzenia 
 
 

Miejsce urodzenia 
 
 

PESEL 
 
 

 
Paszport (numer i data 
ważności) 
 

 

Numer telefonu 
 
 

 
reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego (dotyczy osób niepełnoletnich): 

 

Imię 
 
 

Nazwisko 
 
 

Adres zamieszkania  
 
 

PESEL 
 
 

Adres e-mail 
 
 

Numer telefonu 
 
 

 
zwanym dalej „Zawodnikiem”, określanymi dalej z osobna jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”, o następują-
cej treści:  
 
1. [Przedmiot umowy] 

 



1.1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron w zakresie uczestnictwa Zawodnika w 
składzie kadry narodowej w dyscyplinie wspinaczka sportowa w roku 2022.  
 
 

2. [Postanowienia ogólne] 
 
2.1. Zawodnik zostaje powołany do kadry narodowej w dyscyplinie wspinaczka sportowa zgodnie z odpo-

wiednim regulaminem. 
2.2. Spośród członków kadry narodowej wyłaniana jest reprezentacja Polski na zawody międzynarodowe, 

zgodnie z właściwymi kryteriami i zasadami.  
2.3. Zawodnik zobowiązuje się ̨ do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o sporcie z dnia 25 

czerwca 2010 roku, wydanych na jej podstawie rozporządzeń́, statutu i przepisów PZA oraz innych        
organizacji sportowych działających we współzawodnictwie we wspinaczce sportowej.  

2.4. PZA o wszelkich zmianach w wewnętrznych uregulowaniach informuje na stronie internetowej: 
www.pza.org.pl. 

2.5. Zawodnik podejmuje się ̨uczestnictwa w procesie treningowym oraz startowym organizowanym przez 
PZA, którego celem jest zakwalifikowanie się ̨do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym, w szczególności w zawodach mistrzowskich. 

2.6. Zawodnik zobowiązany jest wszelkie dochody, które osiąga w związku z realizacją obowiązków spor-
towych opodatkowywać ́samodzielnie, zgodnie z obowiązującym prawem. PZA nie ponosi z tego ty-
tułu żadnej odpowiedzialności.  

2.7. Bezpośrednim przełożonym Zawodnika powołanego do kadry narodowej jest trener kadry narodowej 
lub właściwy kierownik akcji szkoleniowej, a pośrednio w obszarze merytorycznym osoba pełniąca 
obowiązki Dyrektora Sportowego lub Szefa Wyszkolenia PZA. W całym obszarze praw i obowiązków 
przełożonym jest Prezes PZA za pośrednictwem Sekretarza Generalnego.  

2.8. Zawodnik oświadcza, że: 
 

 
jest członkiem klubu zrzeszonego w PZA: 
 

 

 
aktualnym trenerem klubowym/prowadzącym jest: 
 

 

 
adres poczty elektronicznej trenera: 
 

 

 
pierwszym trenerem* jest/był: 
 

 

 
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień́ oraz nagród pienięż-
nych za osiągniecia w działalności w zakresie sportu, za pierwszego trenera uważa się trenera, który brał udział w początkowym proce-
sie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące i od początku wywarł decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej tego 
zawodnika. Przez początkowy proces szkolenia rozumie się ̨przygotowanie zawodnika do zawodów i udział zawodnika w zawodach w 
kategorii wiekowej młodzika, juniora młodszego lub juniora, organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy.  
 

 
2.9.  W przypadku rozliczeń́ dokonywanych przelewem na rachunek bankowy Zawodnika wpłaty zostaną ̨

przekazane na poniższy numer rachunku: (proszę podać numer konta bankowego swojego lub w przy-
padku osób niepełnoletnich przedstawiciela ustawowego): 
 

 
 
 

 
3. [Prawa i obowiązki] 

 
3.1. Zawodnik zobowiązuje się do: 



3.1.1. godnego reprezentowania Polski oraz PZA w krajowych i międzynarodowych zawodach sporto-
wych, prezentowania wzorowej postawy obywatelskiej oraz sportowej, ambitnej walki w zawo-
dach sportowych, przestrzegania dobrych zwyczajów i obyczajów oraz poprawnego zachowania 
adekwatnego do sytuacji,  

3.1.2. szczególnie godnego i pełnego szacunku zachowania się ̨wobec hymnu, flagi oraz barw i emble-
matów narodowych, także w stosunku do innych krajów i narodów, 

3.1.3. przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz aktualnie obowiązujących przepisów 
PZA, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC), 
Europejskiej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC Europe), Polskiej Agencji Antydopingowej (PO-
LADA), Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) oraz innych organizacji sportowych działają-
cych we współzawodnictwie we wspinaczce sportowej, 

3.1.4. uczestnictwa w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz aktywnego 
udziału w procesie szkolenia sportowego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia 
PZA, 

3.1.5. niezwłocznego zgłaszania zmian w planie szkoleniowym oraz innych spraw mających wpływ na 
uczestnictwo w zawodach i akcjach szkoleniowych, 

3.1.6. prowadzenia sportowego trybu życia, w tym nie palenia tytoniu i nie picia napojów alkoholo-
wych, niezażywania środków odurzających i narkotyków oraz do niestosowania niedozwolonego 
wspomagania i innych zakazanych środków i metod,  

3.1.7. poddawania się ̨okresowym badaniom lekarskim w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej 
(COMS) lub innych placówkach medycznych, zgodnie z właściwym rozporządzeniem, tak aby za-
chować ciągłość tych badań, 

3.1.8. bieżącego informowania PZA odnośnie do kontuzji, leczenia oraz innych czynności medycznych 
mających wpływ na proces szkoleniowy lub udział w zawodach i akcjach szkoleniowych, 

3.1.9. działania mającego na celu wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji, w tym zwłaszcza ze 
względu na rasę,̨ wyznanie religijne, pochodzenie etniczne i narodowościowe, płeć ́czy orienta-
cję seksualną oraz do unikania i przeciwdziałania zachowaniem prowokującym zjawiska nienawi-
ści w sporcie, w tym szerzenia nienawiści w Internecie,  

3.1.10. szanowania i dbania o powierzony przez PZA sprzęt, znajomości poprawnej obsługi i bezpiecz-
nego wykorzystania. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z niepo-
prawnej obsługi, 

3.1.11. terminowego rozliczania finansowego, wynikającego z udziału w zawodach i akcjach szkole-
niowych, zgodnie z komunikatami organizacyjnymi akcji szkoleniowych, 

3.1.12. stosowania się do zaleceń sanitarnych oraz formalności z tym związanych w kraju i za granicą, 
zgodnie z miejscem zawodów i akcji szkoleniowych.  

3.2. Zawodnik ma prawo do: 
3.2.1. uczestniczenia w akcjach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego, tj. w zawo-

dach krajowych i międzynarodowych, zgrupowaniach, a także konsultacjach, badaniach lekar-
skich i diagnostycznych, na zasadach określonych przez PZA,  

3.2.2. współtworzenia wraz z trenerami kadry narodowej indywidualnego (klubowego) planu szkolenia 
sportowego oraz uzyskania pomocy organizacyjnej i szkoleniowej w zakresie wynikającym z tego 
planu,  

3.2.3. korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń́ treningowych PZA na zasadach i w zakresie ustalo-
nym dla jego wykorzystania,  

3.2.4. wyposażenia w sprzęt treningowy i startowy oraz ubiory: strój treningowy, strój startowy oraz 
strój oficjalny i ceremonialny, w ramach posiadanych przez PZA środków, 

3.2.5. noszenia stroju reprezentacji Polski, 
3.2.6. korzystania ze świadczeń́ materialnych i nie materialnych ze strony PZA. Ewentualna wypłata 

świadczenia zależy od możliwości finansowych PZA, 
3.2.7. ubezpieczenia NWW, 
3.2.8. uzyskiwania informacji w PZA, niezbędnych dla sprawnego działania w zakresie przyjętych zadań́ 

i obowiązków. 
 

4. [Wizerunek. Sponsoring] 
 
4.1. Na podstawie Art. 14. 1. Ustawy o sporcie z dnia 10 czerwca 2010 roku, Zawodnik udostępnia, na zasa-

dach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi Alpinizmu, który 



jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów statutowych w zakresie wyznaczo-
nym przez przepisy PZA i międzynarodowej organizacji sportowej działającej we wspinaczce sportowej. 

4.2. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej wyraża zgodę ̨na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288). 

4.3. Wykorzystanie wizerunku Zawodnika określonego w pkt. 3.1. i 3.2. przez sponsora indywidualnego wy-
maga pisemnej zgody PZA. 

4.4. PZA ma wyłączne prawo dysponowania powierzchniami reklamowymi na strojach reprezentacyjnych i 
sprzęcie startowym w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami międzynarodowych organizacji 
działających we wspinaczce sportowej.  

4.5. Jeśli zostaje niewykorzystana powierzchnia przez PZA, Zawodnik może ją wykorzystać dla sponsora in-
dywidualnego tylko za pisemną zgodą oraz na warunkach określonych przez osobę upoważnioną ze 
strony PZA. 

4.6. PZA może pobierać opłatę za wykorzystanie przez Zawodnika powierzchni reklamowej na strojach ka-
drowych.  

4.7. Zawodnik ma obowiązek używania sprzętu i stroju dostarczonego przez PZA podczas zawodów między-
narodowych, akcji szkoleniowych, zgrupowań i konsultacji kadry narodowej. 

4.8. Jakiekolwiek odstępstwa od pkt. 4.7 wymagają pisemnej zgody osoby upoważnionej ze strony PZA. W 
sytuacjach nagłego zdarzenia wystarczająca może być doraźna zgoda kierownika akcji z zachowaniem 
konieczności zasłonięcia znaku towarowego.      

4.9. Sponsor indywidualny Zawodnika nie może być w konflikcie interesów ze sponsorem PZA. 
4.10. Naruszanie powyższych zasad może być określone jako działanie na szkodę materialną PZA, powodując 

wszczęcie procedury dyscyplinarnej zgodnie z „Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Alpi-
nizmu” z dnia 24 maja 2014 roku. 
 

5. [Komunikacja] 
 
5.1. Strony ustalają ̨następujące adresy poczty elektronicznej do wiążącej korespondencji:  

 
 
w imieniu PZA 
 

 
biuro@pza.org.pl, szkolenie.kws@pza.org.pl 
 

 
w imieniu Zawodnika 
 

□ trener………………………………………………………… 
□ rodzic/prawny opiekun……………………………… 
□ zawodnik……………………………………………………. 

 
5.2. Strony zobowiązują się do obopólnego promowania się w mediach społecznościowych, w szczególności 

w kontekście realizacji programu i akcji szkoleniowych. 
5.3. PZA określa następujące profile w mediach społecznościowych jako oficjalne kanały: 

 
Facebook  https://www.facebook.com/polandclimbing/  
Instagram https://www.instagram.com/polandclimbing/  
Twitter https://twitter.com/polandclimbing  

 
5.4. Zawodnik określa następujące profile w mediach społecznościowych jako jego oficjalne kanały: 

 
 
Facebook  
 

 

 
Instagram 
 

 

 
Twitter 
 

 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

6. [Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy] 
 
6.1. Umowa zostaje zawarta na czas powołania Zawodnika do Kadry Narodowej PZA.  
6.2. Powołanie i odwołanie Zawodnika Kadry Narodowej następuje uchwałą Zarządu lub Prezydium PZA.  
6.3. W razie odwołania zawodnika z kadry narodowej przez Zarząd lub Prezydium PZA niniejsza umowa 

ulega rozwiązaniu z dniem odwołania.  
6.4. Zawodnik możne rozwiązać ́umowę ̨za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ko-

niec następnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, dla swej ważności, musi zostać ́dokonane 
na piśmie.  

6.5. W razie naruszenia przez Zawodnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów PZA 
a w szczególności: zaprzestanie szkolenia zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia PZA, 
braku ważnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia zawodnika, pozytywnych wyników badań an-
tydopingowych, niegodnego reprezentowania i zachowania orzeczonego przez organ dyscyplinarny 
PZA. 

6.6. PZA przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy, ze skutkiem natychmiastowym.  
 

7. [Postanowienia końcowe] 
 
7.1. Załącznikami do niniejszego Porozumienia są: 

7.1.1. Zgoda Członka Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu na udostępnienie wizerunku i prze-
twarzanie danych osobowych, 

7.1.2. Fotokopia paszportu Zawodnika, 
7.1.3. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność 

do uprawiania wspinaczki sportowej (nie dotyczy badań z COMS). 
7.2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają ̨dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
7.3. Strony zobowiązują ̨się ̨do rozstrzygania wszystkich sporów w sposób polubowny.  
7.4. W razie braku polubownego rozwiązania sporu, strony postanawiają,̨ że sądem właściwym do rozstrzy-

gnięcia sporu, będzie sąd właściwy dla siedziby PZA. 
7.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Podpis Zawodnika lub przedstawiciela ustawowego  
(w przypadku osób nieletnich) 

Podpis Za Polski Związek Alpinizmu 

 


