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Umowa o realizację programu przygotowań 

do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 

 

zawarta w dniu ………………..2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Polskim Związkiem Pływackim, z siedzibą przy ul. Marymonckiej 34, 01-813 Warszawa, zarejestrowanym w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000159673, REGON 000866389, NIP 118-017-27-07, 

reprezentowanym przez: 

1. Paweł Słomiński – Prezes Polskiego Związku Pływackiego 

2. ………….. 

zwanym dalej „Związkiem” 

a 

…...............................................................................…………………………..   

zamieszkałym:..................................................................................................... 

kod pocztowy:...................................... miasto:.................................................. 

nr dokumentu...................................................................................................... 

zwanym dalej „Zawodnikiem”, 

 

dalej razem nazywanymi „Stronami”. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Związku oraz Zawodnika wynikających  

z jego uczestnictwa w procesie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, dofinansowanym  

z dotacji udzielonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach programu przygotowań do 

Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. 

 

§ 2. 

1. Umowę zawiera się na okres od dnia jej zawarcia do dnia 09 sierpnia 2020 r. 

2. W okresie obowiązywania umowy Zawodnik zobowiązuje się do realizacji programu szkolenia opracowanego 

przez Związek w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 (uczestnictwa w przygotowaniach 

olimpijskich), w tym do uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych, objętych tych programem, pod 

warunkiem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych do udziału w w/w przygotowaniach. 

 

§ 3. 

1. Zawodnik zobowiązuje się do stałego uczestniczenia w przygotowaniach olimpijskich,  

a w szczególności: 

1) systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w treningach, zawodach sportowych, 

zgrupowaniach, badaniach lekarskich i konsultacjach zgodnie z ustaleniami Związku i Ministerstwa 

Sportu i Turystyki; 
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2) obowiązkowego prowadzenia dzienniczka treningowego i rejestru treningów w celu dostarczenia 

informacji osobom kontrolującym; 

3) sporządzania i przesyłania do Związku „arkuszy obciążeń treningowych”, obejmujących okres jednego 

miesiąca kalendarzowego, w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego dotyczy 

dany arkusz. Arkusze mają być sporządzane w postaci elektronicznej (plik excel) wg. wzoru 

udostępnionego przez Związek i przesyłane do Związku za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

4) prowadzenia sportowego trybu życia w tym podporządkowania się całkowitemu zakazowi picia 

alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków oraz systematycznie poddawanie się testom na 

obecność alkoholu, środków odurzających i substancji zabronionych;  

5) przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów antydopingowych, Statutu i regulaminów 

Związku, zarządzeń oraz decyzji Ministra Sportu i Turystyki oraz decyzji Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego; 

6) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; 

7) natychmiastowego zgłaszania wszelkich niedyspozycji przed zawodami, treningiem lub innymi akcjami 

sportowymi; 

8) niewygłaszania publicznie wypowiedzi sprzecznych z interesami Związku lub wygłaszania wypowiedzi 

ujawniających brak szacunku do pozostałych zawodników; 

9) nieuprawiania wyczynowo innego  sportu bez zgody Związku; 

10) informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium sportowe. 

2. W okresie obowiązywania umowy Zawodnik zobowiązuje również do nieuprawiania (zarówno 

wyczynowego jak i rekreacyjnego) sportów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: sportów 

motorowodnych, nart wodnych, kitesurfingu, bungee jumpingu, baloniarstwa, paralotniarstwa, 

spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej oraz sportów 

walki.  

 

§ 4. 

1. Związek zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do zapewnienia Zawodnikowi warunków dla 

prawidłowego realizowania przez Zawodnika programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, 

w szczególności do: 

1) zabezpieczenia profesjonalnej opieki szkoleniowej, metodycznej, medycznej oraz organizacyjnej; 

2) opracowania programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020; 

3) zabezpieczenia startów w zawodach i akcjach szkoleniowych w ramach opracowanego przez 

Związek lub trenera kadry narodowej programu przygotowań Zawodnika; 

4) zapewnienia Zawodnikowi udziału w zgrupowaniach krajowych i zagranicznych niezbędnych dla 

zapewnienia realizacji programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. 

2. Rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Związek w ramach umowy uzależniony jest od wysokości 

posiadanych środków finansowych uzyskanych na ten cel z dotacji udzielonej przez ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej. Związek zastrzega sobie prawo każdorazowej zmiany zakresu świadczeń 

realizowanych na rzecz Zawodnika w przypadku zmniejszenia wysokości środków finansowych 
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przekazanych w ramach dotacji celowej na zadania objęte umową. Powyższe nie stanowić będzie zmiany 

umowy, o której mowa w § 8. 

3. Związek podejmie działania w celu umożliwienia otrzymania przez Zawodnika stypendium sportowego, w 

trybie i na zasadach określonych przepisami art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1263, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w 

sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2145, z późn. zm.). 

Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza umowa nie stanowi po stronie Zawodnika podstawy 

prawnej do uzyskania stypendium sportowego od Związku lub ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej.  

 

§ 5. 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o sporcie zawodnik udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek  

w stroju reprezentacji kraju Związkowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich 

celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy Związku lub międzynarodowej organizacji 

sportowej działającej w pływaniu. 

2. Zawodnik przez podpisanie niniejszej umowy 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 2017 r. poz. 880)  (zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o sporcie). 

3. Zawodnik zobowiązuje się do postępowania w sposób umożliwiający realizację przez Związek zobowiązań 

wynikających z realizacji umów sponsorskich. 

4. Zawodnik przyjmuje do wiadomości fakt, że Sponsorem Związku jest firma ARENA. Zawodnik zobowiązuje 

się nie używać podczas procesu przygotowań olimpijskich oraz podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 

odzieży i sprzętu innych firm. 

 

§ 6. 

1. Naruszenie przez Zawodnika warunków umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1, w zależności 

od wagi naruszenia, może skutkować: 

1) udzieleniem Zawodnikowi ustnego lub pisemnego upomnienia przez Zarząd Związku; 

2) czasowym zawieszeniem Zawodnika w uczestniczeniu w procesie przygotowań olimpijskich; 

3) rozwiązaniem przez Związek umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W przypadku zawinionego naruszenia przez Zawodnika warunków umowy Związek może uzależnić 

kontynuowanie umowy od pokrycia przez Zawodnika kosztów wynikłych z tego naruszenia. 

3. Związek zastrzega sobie również prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku gdy: 

1) Zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną 

orzeczeniem lekarza zapewniającego opiekę medyczną (kontuzja); 

2)  wyniki szkolenia sportowego wykazują brak rozwoju sportowego Zawodnika, stwierdzonego na 

piśmie przez trenera i potwierdzonego przez Trenera Koordynatora ……..   

4. Nierealizowanie przez Zawodnika warunków umowy lub nieprawidłowe wykonywanie umowy przez 

Zawodnika może skutkować wystąpieniem przez Związek do ministra właściwego do spraw kultury 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdgmrqgm4c44dboaxdcmjwgm3tmnbq


Wzór_ Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 164/2019 

fizycznej o wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej.  

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji zaistnienia przesłanek obiektywnych 

uniemożliwiających kontynuowanie przez Zawodnika uczestnictwa w procesie przygotowań olimpijskich, 

strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem Stron. 

 

§ 7. 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania sobie 

wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień umowy. 

2. Strony są uprawnione do składania oświadczeń, dokonywania powiadomień i przedkładania informacji 

przewidzianych w niniejszej umowie w formie dokumentowej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Oświadczenia, powiadomienia i informacje złożone w tej formie uznaje się za w pełni 

skuteczne z chwilą ich otrzymania przez Strony. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza umowa nie jest umową o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy. 

3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Związku. 

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

..................................................                                            ................................................ 

 

 Zawodnik        Związek 

 

 

 


