
KOMUNIKAT  PZBil nr 2 z dnia 01.02.2021 r. 

 

w sprawie obowiązku ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków                      

w sporcie bilardowym i współzawodnictwie. 

Polski Związek Bilardowy działając na mocy Ustawy o sporcie  
stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2021 

Dz.U.2020.0.1133 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z późn. zm. 
 

postanawia wdrożyć procedury, które wchodzą w życie od dnia 01.02.2021 r. 

1. Każdy Klub, który deleguje zawodnika /reprezentanta Klubu/ do  udziału w zawodach 

sportowych organizowanych przez  Polski Związek Bilardowy jest zobowiązany przedsta-

wić organizatorom zawodów, dokument potwierdzający posiadanie przez zawodnika tzw. 

ubezpieczenia1 od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie. 

2. Dokumentem potwierdzającym2 może być oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do komunikatu.        

3. Brak możliwości przedłożenia przez Klub oświadczenia o którym mowa w pkt. 2, będzie 

podstawą do dyskwalifikacji zawodnika z zakazem gry w zawodach do czasu 

uzupełnienia dokumentacji.       

 

                                                                                                                    Zarząd PZBil.  

 

 

 

Podstawa prawna: Dz.U.2020.0.1133 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z późn. 
zm. 

art. 38.  Obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie  

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy 

oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w uprawianym sporcie. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku 

sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej - na polskim związku sportowym. 

 

 

                                                           
1  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie zwane dalej ubezpieczenie NNW  
 
2 Ponieważ rodzaj i kwota ubezpieczenia może stanowić integralną cześć umowy pomiędzy zawodnikiem a klubem, która 
może mieć  klauzurę niejawności, wystarczy, że Klub przedłoży  na żądanie organizatora zawodów, tzw.  oświadczenie o 
którym mowa w Komunikacie. 
   

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-sporcie/art-38/


Załącznik nr 1        do Komunikatu PZBil nr 2 z dnia 1.02.2021 r.         WZÓR DOKUMENTU 

w sprawie obowiązku ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków               

w sporcie bilardowym i współzawodnictwie. 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie obowiązku ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków                       

w sporcie bilardowym i współzawodnictwie. 

działając z upoważnienia Zarządu Klubu1 / Zarządu Stowarzyszenia1 / Zarządu Drużyny13  

oświadczam, że podczas zawodów bilardowych rozgrywanych w  ……..…………………. 
                                                                                                                                                                          miejscowość 

w terminie …….………  ……….…., niżej wymienieni zawodnicy reprezentujący nasz Klub,   

posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w sporcie bilardowym                 

i współzawodnictwie. 

 

1.  Imię i nazwisko …………………….………        ……………………………….  rok urodzenia ………………..  

 data ważności w/w ubezpieczenia  ……………………………………. . 

2. Imię i nazwisko …………………….………        ……………………………….  rok urodzenia ………………..  

 data ważności w/w ubezpieczenia  ……………………………………. . 

3. Imię i nazwisko …………………….………        ……………………………….  rok urodzenia ………………..  

 data ważności w/w ubezpieczenia  ……………………………………. . 

4. Imię i nazwisko …………………….………        ……………………………….  rok urodzenia ………………..  

 data ważności w/w ubezpieczenia  ……………………………………. . 

5. Imię i nazwisko …………………….………        ……………………………….  rok urodzenia ………………..  

 data ważności w/w ubezpieczenia  ……………………………………. . 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klub – zgodnie z przepisami  

……………………………….     ………………………………………..                            podpis ………………………………… 

 

pieczątka Klubu lub dane adresowe                               miejscowość ……………………….. data …………………… 

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

                                                           
3  1Niepotrzebnie skreślić 


