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   POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

w sprawie zabezpieczenia procesu edukacji oraz programu szkolenia sportowego  dla 

młodzieży uzdolnionej sportowo w szkole mistrzostwa sportowego 

  

 

zawarte w dniu ................ 2017 r, pomiędzy: 

 

..........................................,  zwanym dalej  „Miastem”, reprezentowanym   

przez Pana ……………..  - ......................................... 

a 

.................................... z siedzibą w Warszawie przy ul. ..........................  zwanym dalej 

„Związkiem” reprezentowanym przez: ............................,  

 

 

Zważywszy na fakt, że: 

1) Związek realizuje program szkolenia współzawodnictwa sportowego, 

2) Związek  wyraża wolę dofinansowania kształcenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

szkole mistrzostwa sportowego, 

3) Miasto jest zainteresowane utworzeniem lub prowadzeniem szkoły mistrzostwa 

sportowego, 

 

 - na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 

15 października 2012 r. w sprawie  warunków  tworzenia, organizacji oraz działania klas  i 

szkół   sportowych  oraz szkół mistrzostwa sportowego  ((Dz.U. z 2012 r. poz. 1129) zwanego 

dalej „rozporządzeniem” strony Porozumienie postanawiają, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Miasto zobowiązuje się do: 

1) zabezpieczenia warunków kształcenia ogólnego, 

2) zabezpieczenia wynagrodzenia nauczycieli i trenerów prowadzących szkolenie 

sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o wynagrodzeniach, 

3) organizacji i realizacji programu szkolenia sportowego zgodnie z  rozporządzeniem i 

ustaleniami stron, 

4) zabezpieczenia odpowiedniej dla realizacji programu szkolenia infrastruktury 

sportowej.  

2. Miasto upoważnia dyrektora ....................... do szczegółowego określenia zasad współpracy 

ze Związkiem, niepowodujących powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych ze 

strony Miasta. 

 

§ 2. 

Związek zobowiązuje się do współpracy z ............................... w realizacji programu szkolenia 

sportowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego (SMS) w szczególności przez: 

1) opracowanie wieloletnich i okresowych programów szkolenia sportowego, 
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2) nadzór i koordynację szkolenia, 

3) organizację kursów doszkoleniowych dla służb księgowych oraz osób zarządzających 

organizacją szkolenia, 

4) opracowanie kryteriów rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 

5) przygotowanie w porozumieniu ze szkołą mistrzostwa sportowego wykazu i warunków 

korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, na których odbywa się szkolenie 

stacjonarne, 

6) przedłożenia  w Ministerstwie Sportu i Turystyki planu finansowego opracowanego 

przez szkołę mistrzostwa sportowego na podstawie otrzymanego z PZP wskaźnika, 

7) finansowanie szkolenia sportowego ze środków otrzymanych z MSiT zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Decyzjach Ministra Sportu i Turystyki, 

8) zapewnienie opieki dla zawodników podczas zajęć i wyjazdów prowadzonych 

 i organizowanych przez Związek, 

9) wykazywanie we wszystkich protokołach i komunikatach z imprez sportowych, w 

których uczestniczyć będą uczniowie szkoły, ich związku ze szkołą mistrzostwa 

sportowego, 

10) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczniów szkoły 

mistrzostwa sportowego powołanych do kadry narodowej Związku. 

 

W ramach współpracy Związek deklaruje także współdziałanie z SMS w zakresie: 

   

1) poprawy bazy szkoleniowo-sportowej, 

2) organizacji kursów doszkoleniowych kadry trenerskiej realizującej programy szkolenia. 

 

§ 3. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzi księgowość i składa w PZP rozliczenie 

wydatkowanych środków finansowych zgodnie z podpisaną ze Związkiem umową, 

Związek prowadzi księgowość i dokonuje rozliczenia wszystkich SMS zgodnie z umową 

podpisaną z Ministerstwem Sportu i Turystyki.  

 

§ 4. 

Szczegółowe warunki współpracy w zakresie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej 

sportowo pomiędzy stronami na dany rok określą odrębne umowy o współpracy zawierane 

pomiędzy stronami. 

 

§ 5. 

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć porozumienie w trybie pisemnym do dnia 31 

grudnia każdego roku, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia roku kończącego cykl kształcenia 

uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego objętych niniejszym porozumieniem. 

 

§ 6. 

1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia, rozstrzygnie sąd właściwy 

dla siedziby Miasta. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Związku oraz jeden dla Miasta. 

 


