
   
 

 
 

 

 

CERTYFIKAT 
 

Potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
użytkowania mienia- polisa nr 436000303188  dla Polskiego Związku Żeglarskiego 

 
 

   

     
 

 
   

     

 

 Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego: 
 

              Polski Związek Żeglarski 
 

                 NIP: 521-11-84-399 
 

                 al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa 
 

    
Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody 

na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w 
okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 
zawodowych sędziego, trenera, instruktora, wychowawcy, 
egzaminatora żeglarstwa (wodnego, lodowego, motorowodnego z 
uwzględnieniem licencji na holowanie obiektów wodnych i 
powietrznych), windsurfingu, kitesurfingu oraz jego odmian, 
kajakarstwa, narciarstwa (zimowego, wodnego, wakeboardingu oraz 
jego odmiany), kolarstwa, rolkarstwa/wrotkarstwa, fitness, sportów 
siłowych oraz pływania. 

Czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia: Działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem zawodu 
sędziego (w tym sędziów technicznych "mierniczych"), trenera, 
instruktora, wychowawcy, egzaminatora, sędziów: żeglarstwa 
(wodnego, lodowego, motorowodnego z uwzględnieniem licencji 
na holowanie obiektów wodnych i powietrznych), windsurfingu, 
kitesurfingu oraz jego odmian, kajakarstwa, narciarstwa (zimoweg, 
wodnego, wakeboardingu oraz jego odmiany), kolarstwa, 
rolkarstwa/wrotkarstwa, fitness, sportów siłowych oraz pływania 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nauczycieli, instruktorów i wychowawców z dnia 24.09.2018  
(OC/OW029/1809) 

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi zawartymi w polisie 
nr 436000303188 

Suma gwarancyjna: 
 
Okres ubezpieczenia: 

1.000.000,00 EUR  
 
od 01.01.2023 do 31.12.2023 
 

Zakres terytorialny:                                                                           cały świat  

 

Dodatkowe zapisy szczególne: 
 

• Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców z dnia 24 września 2018 r., OC/OWO29/1809 (zwane w skrócie 
OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że: 
 

- § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: " za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, 
gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie", 

- § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "szkody w mieniu wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom 
zatrudnionym przez Ubezpieczającego, bez względu na podstawę zatrudnienia", 

- § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „szkody wyrządzone własnemu pracodawcy, za wyjątkiem szkód powstałych w związku z 
pełnieniem funkcji trenera, instruktora, wychowawcy, nauczyciela, egzaminatora oraz sędziego", 

        -      § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych lądowych i    
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                powietrznych, wartości pieniężnych, akt lub dokumentów", 
- § 8 ust. 2 pkt 3 skreślono słowo "wodnych", 
- § 9 pkt 11- wykreślono. 

 
• Dla szkód w mieniu ruchomym z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego 

pokrewnego stosunku prawnego oraz mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych 
ubezpieczeniem, polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu oraz utracie, wprowadza się łączny sublimit odpowiedzialności w 
wysokości 50.000,00 EUR na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdą osobę ubezpieczoną. 
 

• Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie prac ładunkowych. Dla szkód objętych ochroną na podstawie 
powyższego zapisu wprowadza się sublimit odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 EUR na jeden i wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia na każdą osobę ubezpieczoną. 
 

• Suma gwarancyjna: 1.000.000,00 EUR na jeden wypadek. 
 

• Ubezpieczeni: osoby wykonujące czynności zawodowe związane z pełnieniem funkcji sędziego (w tym sędziego 
technicznego "mierniczy"), trenera, instruktora, wychowawcy, egzaminatora w zakresie dyscyplin sportowych: żeglarstwa 
(wodnego, lodowego, motorowodnego z uwzględnieniem licencji na holowanie obiektów wodnych i powietrznych) 
windsurfingu, kitesurfingu oraz jego odmian, kajakarstwa, narciarstwa (zimowego, wodnego, wakeboardingu oraz jego 
odmiany), kolarstwa, rolkarstwa/wrotkarstwa, fitness, sportów siłowych oraz pływania 

 
 

 
Certyfikat nie zmienia w jakimkolwiek zakresie zapisów umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 436000303188. 
 
 
Gdańsk, 29.12.2022 r.                                                                                                                      Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych 
 
                                                                                                                                                                            Agnieszka Rusiecka 

 
  

 

  
  
  
    
  
     
     
 


