
 

 

POROZUMIENIE 

 
zawarte w dniu.............................. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: 

 
Polskim Związkiem Tenisowym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konduktorska 4-10,  00- 

775 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000052213, NIP: 5262170384, REGON: 000866484, reprezentowanym przez: 

 
Mirosława Skrzypczyńskiego – Prezesa Zarządu 

Dariusza Łukaszewskiego – Wiceprezesa ds. Sportowych 

zwanym dalej PZT 

 

a 

 
……………………………………………………………….. 

(pełna nazwa klubu) 

 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 

przez Sąd Rejonowy w …………………… 

 

………  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ............. , 

NIP: ………………………… , REGON: ................................ reprezentowanym przez: 

……………………………………………………… 

zwanym dalej Klubem 

 
łącznie zwani dalej Stronami lub każda z osobna Stroną, 

 
o następującej treści: 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. PZT oświadcza, że na podstawie zawartej w dniu ............................ ze Skarbem Państwa 

–      Ministrem      Sportu i Turystyki      umowy  nr …………………………………………………….. 

 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach 

Programu „Sport Wszystkich Dzieci” zlecono PZT realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Tenis 10 - Narodowy Program Upowszechniania Tenisa - Rakiety LOTOSU”. 

2. PZT oświadcza, że Klub został zakwalifikowany do udziału w programie „Tenis 10 - Narodowy 

Program Upowszechniania Tenisa - Rakiety LOTOSU”, zwanego dalej również jako 

Program, realizowanym przez PZT. 

3. Klub jest zainteresowany wzięciem udziału w Programie. 

4. Strony oświadczają, że nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia niniejszego 



 

 

Porozumienia. 

 
§ 2 

Przedmiot Porozumienia 

Na podstawie niniejszego Porozumienia Strony ustalają wzajemne prawa i obowiązki związane 

z realizacją programu „Tenis 10 – Narodowy Program Upowszechnia Tenisa - Rakiety LOTOSU”. 
 

§ 3 

Obowiązki PZT 

Do obowiązków PZT należy: 

1) koordynacja Programu w skali ogólnopolskiej i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

Program; 

2) nadzór nad organizacją zajęć szkoleniowych prowadzonych w ramach Programu w Klubie; 

3) opracowanie wzoru dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania  

(m. in. dziennika zajęć); 

4) opracowanie wytycznych merytorycznych w zakresie programu szkolenia dzieci; 

5) przeprowadzenia szkoleń dla trenerów i instruktorów Klubu prowadzących zajęcia w ramach 

Programu; 

6) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Programu; 

7) opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych w zakresie objętym Porozumieniem; 

8) pokrycia kosztów najmu obiektów sportowych poniesionych przez Kluby w wysokości do 50 zł 

w sezonie letnim oraz do 65 zł w sezonie zimowych brutto za godzinę zajęć oraz 

poniesienia kosztów wynagrodzenia trenera klubu w wysokości do 55 zł brutto za godzinę pracy 

trenera, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, pod warunkiem 

wykonywania przez Klub wszelkich obowiązków wskazanych w § 4 niniejszej umowy; 

9) dostarczenie nowym Klubom zestawów sprzętu sportowego, a także zestawów uzupełniających 

klubom uczestniczącym w programie od początku. 
 

§ 4 

Obowiązki Klubu 

1. Do obowiązków Klubu należy: 

1.a.i.1) rzetelne i sumienne wykonywanie Programu z uwzględnieniem wiedzy członków Klubu 

uzyskanej na szkoleniach, informacji zawartych w materiałach merytorycznych na 

stronie internetowej programu prowadzonej przez PZT pod adresem: 

http://tenis10.pzt.pl/, a także po konsultacjach z zespołem ekspertów PZT; 

1.a.i.2) zapewnienie najwyższej staranności w przeprowadzeniu szkolenia dzieci biorących 

udział w Programie, w tym zapewnienie udziału wykwalifikowanych trenerów       

i instruktorów oraz obiektów spełniających wymagania techniczne do przeprowadzenia 

zajęć dla dzieci; 

1.a.i.3) terminowe przesyłanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 

przez PZT. 

1.a.i.4) terminowe i rzetelne wypełnianie dziennika elektronicznego. 

1.a.i.5) dostarczenie PZT zgód wypełnionych i podpisanych przez opiekunów prawnych dzieci 

biorących udział w Programie; 

1.a.i.6) dostarczenia PZT oświadczeń związanych z ochroną danych osobowych uczestników 

Programu oraz trenerów prowadzących zajęcia; 

http://tenis10.pzt.pl/
http://tenis10.pzt.pl/


 

 

1.a.i.7)  bieżące zaznajamianie się z informacjami przekazywanymi przez PZT, w tym w 

szczególności wiadomości mailowych wysłanych z adresu: nput@pzt.pl, a także 

śledzenie informacji udostępnionych na stronie internetowej programu prowadzonej 

przez PZT pod adresem: www.nput.pl oraz http://tenis10.pzt.pl/ i wykonywanie 

zobowiązań nałożonych przez PZT w w/w środkach przekazu poprzez niezwłoczne prze- 

kazywanie informacji związanych z Programem na adres mailowy nput@pzt.pl; 

1.a.i.8)  zapewnienie, aby wszystkie osoby przeprowadzające zajęcia dotyczące Programu ze 

strony Klubu, w tym w szczególności trenerzy, instruktorzy, uzyskali licencję PZT; 

1.a.i.9) dzieci biorące udział w programie powinny posiadać licencję Tenis 10; 

1.a.i.10) dbałość o sprzęt sportowy przekazany na realizację Programu zgodnie brzmie- 

niem umowy wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy z tym, że sprzęt pozostaje wy- 

łączną własnością PZT i zostanie przekazany klubom na podstawie protokołu zdawczo 

– odbiorczego; sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie w celu udziału w Programie; 

sprzęt nie może być zbywany przez Kluby lub przekazywany osobom trzecim niebiorą- 

cym udziału w Programie przed upływem 5 (pięciu) lat liczonych od dnia przekazania 

przez PZT sprzętu Klubowi. Jednocześnie strony zgodnie postanawiają, iż po upływie 5 

(pięciu) lat Klub uprawniony będzie do rozporządzenia sprzętem we własnym zakresie 

po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody PZT. 

1.a.i.11) przeprowadzenia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, testów 

sprawnościowych wśród wszystkich uczestników Programu i wprowadzenia ich do 

„Narodowej Bazy Talentów” prowadzonej pod adresem internetowym 

https://www.narodowabazatalentow.pl/ w sezonie letnim oraz zimowym – 2 wpisy do 

Narodowej Bazy Talentów w 2022 roku. I wpis – do 25.05.2022, II wpis – do 31.10.2022 

1.a.i.12) aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek 

Tenisowy, m.in. szkolenia trenerów i instruktorów, Konferencja „Tenis 10”, 

Narodowy Dzień Tenisa oraz obowiązkowy udział drużyny klubu w rozgryw- 

kach Talentiady 2022. 

1.a.i.13) organizacja przez klub co najmniej jednego turnieju Tenis10 w kategorii zielonej 

lub  pomarańczowej lub czerwonej zgodnie z wytycznymi Tenis10 
1.a.i.14) udział uczestników szkolenia w ramach NPUT w co najmniej 3 turniejach 

Tenis10 
1.a.i.15) Stosowanie się do wytycznych marketingowych programu, tj. stosowanie nazw, 

logotypów, materiałów promujących, etc. przesłanych przez Polski Związek Tenisowy. 

 

§ 5 

Pozostałe zobowiązania Stron 

1. Strony zobowiązują się do sumiennego i należytego wykonywania obowiązków 

wynikających z Porozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interesy PZT      i 

jego partnerów, działając z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i 

innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w PZT. 

2. Klub zobowiązany jest współdziałać w wykonywaniu Porozumienia z PZT, w tym 

szczególności stosować się do poleceń i uwag PZT. 
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§ 6 

Czas trwania i rozwiązanie Porozumienia 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony liczony od 01.02.2022 do dnia 

31.12.2022 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia doręczonym drugiej Stronie w formie pisemnej lub za porozumieniem Stron. 
 

 § 7 

Raportowanie 

Na żądanie PZT oraz osoby, o której mowa w § 8 ust 4 pkt 1, Klub zobowiązany jest do składania 

pisemnych sprawozdań szczegółowo określających zakres podjętych czynności w ramach 

realizowanego Porozumienia i powierzonych mu zadań. Klub przedkładał będzie Zarządowi PZT 

sprawozdanie, o którym mowa powyżej, w terminie do 10 dnia od dnia złożenia żądania przez 

PZT. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Porozumienie, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia 

i porozumienia pomiędzy Stronami, dotyczące przedmiotu Porozumienia. 

2. Zmiany lub modyfikacje niniejszej Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Za każdym razem, gdy w niniejszym Porozumieniu jest mowa o pisemnej formie 

dokumentacji Strony dopuszczają możliwość udostępniania tej dokumentacji także w formie 

elektronicznej. 

4. Za właściwe dla kontaktu Strony uznają następujące dane: 

1) dla PZT: 

osoby kontaktowe: Paweł Marciszewski,  

Agnieszka Dziedzic 

e-mail: nput@pzt.pl 

tel: +48 533 332 669 

2) dla Klubu: 

osoba kontaktowa: ……………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………….. 

tel: ……………………………………. 

adres: ……………………………………………………………………. 

1. W przypadku, gdyby jedno z postanowień Porozumienia było lub stało się nieważne lub 

nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej 

postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązane są zastąpić takie nieważne lub 

nieskuteczne postanowienie nowym postanowieniem, które jest dopuszczalne prawnie i 

możliwie zbliżone do pierwotnego postanowienia oraz odpowiada treści pozostałych 

postanowień Porozumienia, jak również celowi ekonomicznemu, jakiemu służyło 

postanowienie nieważne lub nieskuteczne. 

2. Wszystkie spory mogące wynikać z Porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby PZT. 

3. Porozumienie podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w 

Porozumienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 

 

4. Porozumienie zostało sporządzone w języku 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

polskim w dwóch jednobrzmiących 

PZT 

 
………………………………………… 

  
Klub 

 
………………………………………… 

 
 
 
 


