
 

POROZUMIENIE 

Zawarte w dniu ………………………. pomiędzy: 

Polskim Związkiem Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300,  

KRS 0000086623, REGON 000866544, NIP 5261673373, reprezentowanym przez 

Dariusza Szumachera – Prezesa Zarządu oraz Dominikę Gomołę – Dyrektora Biura, 

zwanym dalej Związkiem, 

a 

………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Klubem, łącznie zwane Stronami, 

Z uwagi na: 

1) konieczność ustalenia zasad ubezpieczenia zawodników uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,  

2) możliwość pozyskania pełniejszej, a zarazem korzystniejszej cenowo oferty 

ubezpieczenia w stosunku do dotychczasowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

oferowanej klubom sportowym, 

3) chęć uniknięcia podwójnego ubezpieczenia zawodników uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek oraz będących 

członkami kadry narodowej, 

Strony zdecydowały się na zawarcie niniejszego porozumienia o następującej treści: 

§1 

Strony zgodnie oświadczają, że są świadome spoczywającego na nich obowiązku 

związanego z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez Związek oraz będących członkami kadry narodowej 

oraz potrzebami ubezpieczeniowymi Klubów i ich zawodników. 

§2 

1. Z uwagi na określone w preambule niniejszego porozumienia cele, jak również z uwagi 

na obowiązek określony w art. 38 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Klub 

zdecydował się zlecić Związkowi poszukiwania dla jego zawodników ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 

2. W ramach niniejszego Porozumienia, Klub upoważnia Związek do wyłącznego 

działania w jego imieniu w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 



 

3. Klub oświadcza, że w ramach niniejszego zlecenia Związek jest uprawniony korzystać  

z merytorycznego wsparcia pośredników ubezpieczeniowych, jak również 

podejmować z nimi współpracę. 

§3 

1. W ramach niniejszego porozumienia Związek, jako ubezpieczający, jest uprawniony 

negocjować warunki ochrony ubezpieczeniowej w celu zagwarantowania pełnej 

ochrony ubezpieczeniowej Zawodnikom Klubu, także w trakcie uczestniczenia przez 

nich we współzawodnictwie sportowym, jak również jest zobowiązany zapłacić 

przypadającą na Klub składkę ubezpieczeniową. 

2. Klub zobowiązany jest udzielić Związkowi wszelkich informacji niezbędnych do 

uzyskania możliwie najkorzystniej oferty ochrony ubezpieczeniowej i zapewnienia 

zawodnikom Klubu możliwie najpełniejszej ochrony ubezpieczeniowej. 

3. W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia NNW, określonego w art. 38 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, Klub refunduje Związkowi zapłaconą składkę 

ubezpieczeniową poprzez zapłatę kwoty stanowiącą iloczyn liczby zawodników 

Klubu uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

Związek i przyjętej składki ubezpieczeniowej za 1 zawodnika. Klub uiszcza tak 

wyliczoną kwotę z chwilą wykupu licencji udziału w rozgrywkach ligowych. 

4. Brak wpłaty przez Klub kwoty stanowiącej równowartość zapłaconej przez Związek 

składki ubezpieczeniowej jest równoznaczny z nieudzieleniem licencji na udział 

w rozgrywkach ligowych. 

§4 

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron. 

Związek         Klub 


