
Ubezpieczenia – dlaczego i jak się zabezpieczyć 
 

Profesjonalne uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem odniesienia kontuzji, która może 

poważnie wpłynąć na przebieg kariery. W związku z tym w ustawie o sporcie wprowadzono 

wymóg, aby każdy zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez polski związek sportowy podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu od 

następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Obowiązek ubezpieczenia w 

takim przypadku spoczywa na klubie sportowym. 

 

Przepisy PZPN – w regulaminach rozgrywek również nakładają na kluby ubezpieczenie 

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w rozgrywkach, a brak stosownego 

ubezpieczenia, może stać się podstawą do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z 

winy klubu, zgodnie z art. 8 ust 3 lit c) uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej „Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w 

sektorze zawodowej piłki nożnej”. 

 

W praktyce jednak problematyczny jest brak ustalonej sumy ubezpieczenia, tj. kwoty, która 

może być wypłacona zawodnikowi w przypadku odniesienia kontuzji. Ponadto kluby, wbrew 

obowiązkowi często nie informują zawodników o objęciu ich ubezpieczeniem, bowiem 

zgodnie z przeprowadzoną przez Polski Związek Piłkarzy ankietą 67,43% zawodników 

przyznało, że nie wie gdzie są ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

Biorąc pod uwagę postawę klubów, a także brak minimalnej sumy ubezpieczenia, która może 

być uzyskana w razie wypadku, nie powinno dziwić, że nieco ponad 61% zawodników 

ankietowanych przyznało, że posiada prywatną polisę sportową. 

 

Wybierając opcję dodatkowego prywatnego ubezpieczenia trzeba jednak wziąć pod uwagę 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń, które każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane 

określać dla sprzedawanych polis ubezpieczeniowych. Określają one zakres ubezpieczenia, 

zasady zgłaszania szkody, wypłaty odszkodowań, ale też – na co należy zwrócić szczególną 

uwagę – katalog wyłączeń – tj. przypadki kiedy możliwa jest odmowa wypłacenia 

odszkodowania pomimo wypadku. Wybierając prywatne ubezpieczenie warto się z nimi 

zapoznać, aby mieć świadomość za jaki produkt płaci się składkę. 

 

W przypadku ubezpieczeń osobowych (a do takich należy ubezpieczenie NNW) co do zasady 

istnieje możliwość kumulacji świadczeń, tzn. że roszczenie o wypłatę można zgłaszać w ramach 

każdej z polis ubezpieczeniowych. Poszkodowany otrzyma świadczenie w kwocie mieszczącej 

się w granicach umówionych z ubezpieczycielem – wynikającej z polisy i ogólnych warunków 

ubezpieczenia. Zatem możliwe jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia osobowe dotyczą 

wypłaty świadczenia w razie określonego uszczerbku na zdrowiu, jeśli jednak obejmują one 

zwrot kosztów leczenia, jest to szkoda majątkowa i może być zgłoszona tylko raz. 

 



Dodatkową korzyścią płynącą z posiadania prywatnego ubezpieczenia w sporcie jest 

zabezpieczenie na wypadek testów dla zawodników bez kontraktów, lub otrzymujących zgodę 

na testy w innym klubie niż macierzysty. Co do zasady ubezpieczenie obowiązkowe NNW 

obejmuje kontuzje odniesione w rozgrywkach czy w czasie treningów z macierzystym klubem. 

Kontuzja w czasie testów nie daje prawa do żadnego odszkodowania jeśli nie ma się prywatnej 

polisy. Takie przypadki jednak się zdarzają, czego dowodzą procesy sądowe o odszkodowanie 

wytaczane przez zawodników – niestety słusznie przegrywane. 


