Regulam in Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

REGULAMIN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ W SPORCIE ŻUŻLOWYM
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 201.
1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą przynależności klubo wej o raz tryb u
i zasad zmiany barw klubowych zawodników w sporcie żużlowym.
2. O ile postanowienia regulaminu nie wskazują inaczej, niniejsze przepisy do tyczą
także mini żużla i nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żu żl o w ym ,
przy czym w tym przypadku, przez wyrażenie „kontrakt” należy rozumieć „umowa
cywilno-prawna”.
3. W przypadku klubów zagranicznych biorących udział w rozgrywkach ligowych ,
obowiązują przepisy o wypożyczeniach i odwołaniach. Pozostałe przepisy dotyczące przynależności klubowej zawodników tych klubów, zawarte są w „Po ro zumieniu w sprawie udziału klubów zagranicznych w rozgrywkach ligowych”.
Art. 202.
Użyte w niniejszych przepisach terminy oznaczają:
1) kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego (dalej: kontrakt) - u m owa
o pracę albo umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy klubem a zawodnikiem
wg wzoru zamieszczonego w załącznikach do niniejszego regulaminu,
2) sezon rozgrywkowy - okres od 1 marca do 31 października danego roku;
jeżeli do 31 października nie zostaną rozegrane wszystkie zawody o m i s trzo stwo Polski i nagrody PZM / SE, sezon rozgrywkowy kończy się z dniem
ostatnich rozegranych zawodów,
3) klub odstępujący - klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową do klubu pozyskującego,
4) klub pozyskujący - klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową z klubu odstępującego,
5) umowa transferowa - umowa pomiędzy klubem odstępującym i klubem
pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu
odstępującego zmienia przynależność do klubu pozyskującego,
6) klub pożyczający - klub macierzysty zawodnika wypożyczanego do klubu
wypożyczającego,
7) klub wypożyczający - klub, do którego wypożyczany jest zawodnik z klubu
pożyczającego,
8) potwierdzenie zawodnika, ustalenie przynależności klubowej zawodnika - procedury
administracyjne określone w odpowiednich rozdziałach niniejszego regulaminu,
9) nieważność kontraktu - nieważność kontraktu w odniesieniu do przepisów
niniejszego regulaminu,
10) kontrakt zagraniczny - umowa o pracę albo umowa cywilnopra wna za w a rta
pomiędzy klubem zagranicznym biorącym udział w rozg ryw ka ch l u b za w o dach organizowanych przez FMN inną niż PZM, a zawodnikiem krajowym.
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11) Klub wierzyciel: klub odstępujący zawodnika, wypożyczający go lub
dokonujący jego transferu definitywnego, który nie otrzymał od innego
klubu całej należności z w/w tytułów.
Art. 203.
1. Zapisy kontraktu, aneksu lub umowy dodatkowej zawartych pomiędzy kl u b em
a zawodnikiem sprzeczne z postanowieniami niniejszego regu lami nu są n i e ważne. Nieważność poszczególnych postanowień kontra ktu n i e m a w pł yw u
na ważność pozostałych jego postanowień, w szczególności nieważne są
wszelkie postanowienia dotyczące pozbawienia strony lub zrzeczenia się prze z
nią uprawnień wynikających z przepisów niniejszego regulaminu i załączn i ków
do niego.
2. Zapisy kontraktu zagranicznego nie mogą być sprzeczne przepisami PZM dotyczącymi sportu żużlowego, a w szczególności z zapisami niniejszego regulaminu.
3. Zapisy kontraktu zagranicznego nie mogą stać w sprzeczności z zobowiązaniami zawodnika wynikającymi z kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu
żużlowego, a w szczególności z zobowiązaniami do startów w zawodach
krajowych.
4. W wypadku stwierdzenia zaistnienia stanu faktycznego wskazanego w ust. 2 i 3
powyżej, PZM odpowiednio do sytuacji cofa zgodę na starty zawo d ni ka w za wodach rozgrywanych poza granicami kraju, odmawia wyd a nia ta kie j zg o d y
lub zakazuje startu w zawodach zagranicznych.
5. Zawodnik krajowy zobowiązany jest dostarczyć do PZM każdy kontrakt za g ra niczny w terminie do 7 dni od daty jego uzgodnienia. PZM zle ca tł u m a cze ni e
kontraktu zagranicznego na język polski, obciążając kosztami tłumaczenia
zawodnika, weryfikuje kontrakt pod kątem zgodności z przepisami PZM i niniejszym regulaminem oraz ewentualnie podejmuje jedno z rozs trzyg n i ę ć w s ka zanych w ust. 4 powyżej.
6. Po otrzymaniu zgody na starty za granicą, zawodnik krajowy jest zobowiąza n y
do dostarczenia do PZM jednej kopii podpisanego kontraktu za g ra ni czn e go
w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Treść podpisanego kontraktu za g ra nicznego musi być zgodna z treścią uprzednio uzgodnionego kontraktu za g ra nicznego, który był podstawą udzielenia przez PZM zgody na starty za granicą.
Art. 204.
Przez zawarcie kontraktu zawodnik i klub oświadczają, że zapoznali się z prze pisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami do niego oraz wydanymi na j e go
podstawie przepisami i że akceptują ich treść w całości oraz bez zastrzeże ń,
a także przyjmują do wiadomości i akceptują, że każda zmiana treści n i nie jsze g o
regulaminu lub załączników do niego lub wydanych na jego podstawie p rze p isów
będzie oznaczała, iż z datą wejścia w życie zmienionych przepisów, ulegnie zm ian ie
treść stosunku prawnego pomiędzy stronami kontraktu, a także pomiędzy stronami
kontraktu, a PZM i SE.
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Art. 205.
W zawodach żużlowych objętych systemem rozgrywek ustalonych prze z p o d mioty zarządzające, mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni zgodnie
z przepisami niniejszego regulaminu. Szczegółowe zasady potwierdzania zawod ników zawarte są w rozdziale 4.
Zawodnik krajowy może wystąpić w zawodach towarzyskich w barwach innego
klubu tylko za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnika.
Za pisemną zgodą macierzystego klubu i PZM, zawodnik krajowy może
reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach nie objętych systemem
rozgrywek PZM i SE.
Zgoda macierzystego klubu, udzielana zawodnikowi krajowemu, jest wym aga na
także na reprezentowanie na zasadzie zawodnika obcokra jow ca b a rw kl u bu
zagranicznego startującego w rozgrywkach DMP, DM I Ligi i DM II Ligi.
Na udział zawodnika krajowego w zawodach rozgrywanych za granicą
wymagana jest zgoda PZM udzielana na wniosek macierzysteg o kl u bu . PZM
cofa wydaną zgodę na wniosek macierzystego klubu tylko ze względu na
przewinienie dyscyplinarne zawodnika lub ze względów wynikających z
kontraktu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana
w przypadku startu za granicą zawodnika w barwach m acierzystego klubu
w rozgrywkach DM I i II ligi.
PZM ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny odmówić wydania
zgody na uczestnictwo, zakazać startu lub cofnąć zawodnikowi krajowemu
zgodę na uczestnictwo w zawodach rozgrywanych poza granicami kra ju
z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego klubu.

Art. 206.
1. Zawodnik ukarany dyscyplinarnie karą zawieszenia lub zawieszony na podstawie
odrębnych przepisów, w okresie odbywania kary nie może zostać potwierdzo n y,
zmienić barw klubowych ani zostać wypożyczony.
2. Klub ukarany dyscyplinarnie karą zawieszenia lub zawieszony w rozg ryw ka ch
na podstawie regulaminów szczegółowych rozgrywek lub podmiotu zarządzającego, w okresie zawieszenia nie może mieć potwierdzanych zawodników.
3. Zawodnik, który nie uiści nałożonych na niego przez podmiot zarządzający ka r
pieniężnych lub nie wykona nałożonych obowiązków nie będzie potw ierd zo ny
do startu w zawodach w Polsce.
Art. 207.
Zawodnik nie może w danym sezonie brać udziału w zawodach o mistrzostwo
Polski i nagrody PZM / SE w barwach więcej niż jednego klubu żużlowego,
wyjąwszy przypadki:
1) skreślenia klubu z listy członków PZM, rozwiązania klubu, p rze ka za ni a p ra w
do udziału w rozgrywkach innemu klubowi,
2) wycofania się, wykluczenia klubu z rozgrywek ligowych lub nieotrzymania b ą dź
utraty przez klub stosownej licencji,

100

Regulam in Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

3) określone w przepisach dotyczących wypożyczeń, w tym występów w charakterze „gościa”,
4) gdy w danym sezonie, zawodnik krajowy reprezentuje na za sad zi e za w od nika
obcokrajowca barwy klubu zagranicznego biorącego udział w rozgrywkach
ligowych; w takim razie zawodnik ma prawo do udziału w innych niż ligowe
zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach swojego
macierzystego klubu.
Rozdział 2
Licencje sportowe Ż
Art. 208.
1. Licencje sportowe "Ż" oraz „NŻ” wystawia i potwierdza GKSŻ.
2. Licencja sportowa "Ż" oraz „NŻ” może być wystawiona osobie, która:
1) złoży pisemny wniosek potwierdzony przez macierzysty klub oraz zaś wiadczenia, na ustalonych przez GKSŻ formularzach (załącznik nr 8, DRUKI
OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM),
oraz
2) spełnia warunki do potwierdzenia zawodnika, o kreślo ne w R e gu lami nie
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym.
3. Licencja sportowa "Ż" i „NŻ” jest potwierdzana każdego roku, jeżeli właściciel licencji
spełnia warunki do potwierdzenia zawodnika, określone w Regulaminie
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym oraz warunek określony w ust. 4.
4. Licencja sportowa "Ż" osoby, która ukończyła 35 lat, może być potw i erd zo na ,
jeżeli osoba ta uzyska pozytywny wynik badania psycho-technicznego.
5. Każda zmiana przynależności klubowej musi być potwierdzona w komunika ci e
GKSŻ.
6. Licencja sportowa "Ż" jest licencją krajową w rozumieniu przepisów FIM.
Zawodnik krajowy może posiadać licencję „Ż” albo licencję wydaną prze z i n n ą
FMN.
7. Dopuszcza się zrzeczenie przez zawodnika licencji sportowej „Ż” wyłącznie
w okresie pomiędzy 19 grudnia - 31 stycznia danego roku.
Art. 209.
1. GKSŻ wystawia międzynarodowe licencje na blankietach PZM, FIM i FIM Europe.
Każda międzynarodowa licencja sportowa jest ważna tylko na dany rok.
2. Międzynarodowa licencja do zawodów żużlowych i mini żużla może być wyd an a
zawodnikowi, z zastrzeżeniem przepisów ust. 4, który po s ia da o d pow ie dni ą
i ważną licencję "Ż".
3. Przepisy dotyczące rodzajów międzynarodowych licencji na blanki eta ch FIM i
FIM Europe oraz wieku osób, którym może być wydana licencja zawa rte s ą w
odpowiednich regulaminach FIM i FIM Europe.
PZM wydaje międzynarodowe licencje roczne na blankietach PZM.
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4. Licencje międzynarodowe do wyścigów motocyklowych na lodzi e , n a tra w ie,
długim torze oraz dla zawodników posiadających licen cj ę s p ortow ą "N Ż" s ą
wydawane na podstawie decyzji GKSŻ.
Rozdział 3
Przynależność klubowa zawodnika
Art. 210.
Przynależność klubowa może być ustalana tylko zawodnikom zwolnionym
z dotychczasowych klubów w sposób określony w rozdziale 5 oraz za w o d ni ko m,
o których mowa w art. 215.
Art. 211.
1. Przynależność klubowa zawodnika ustalana jest na postawie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie polega na złożeniu w terminach określonych w art. 213 na stępu ją cych dokumentów:
1) roczna karta zgłoszenia zawodnika wg wzoru określonego w załą czn ika ch
do niniejszego regulaminu,
2) umowa transferowa, w przypadkach wyszczególnionych w przepisach ro zdziału 8,
3) kontrakt zawodnika z klubem (każda strona kontraktu par afowana pr zez
strony) wraz ze wszystkimi załącznikami lub umowa cywilno-prawna,
stosownie do prze-pisów rozdziału 10,
4) dowód wpłaty kaucji na poczet opłaty zgłoszeniowej uiszczonej p rze z kl u b
na rzecz podmiotu zarządzającego - opłatę nalicza się w dniu publikacji
potwierdzenia zawodnika (SE dla klubów startujących w rozgrywkach D MP
100% stawki, o której mowa w pkt a-f poniżej, PZM dla pozostałych klubów 50% stawki o której mowa w pkt a-f poniżej) w wysokości:
a) 1000 zł za kontrakt zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajo wca
na jeden sezon w odniesieniu do kontraktu podpisanego w
terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1 (w przypadku ko n tra ktu
wieloletniego kwotę opłaty mnoży się odpowiednio przez liczbę sezo n ów
obowiązywania kontraktu),
b) 300 zł za aneks do kontraktu zawodnika krajowego lub zawodnika
obcokrajowca w odniesieniu do aneksu podpisanego w terminach, o
których mowa w art. 213 ust. 1 ,
c) 1000 zł za aneks do kontraktu zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca zmieniający długość trwania kontraktu (w przyp a d ku a n eksu
zmieniającego długość trwania kontraktu w odniesieniu do aneksu
podpisanego w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1 o więcej
niż jeden sezon, kwotę opłaty mnoży się odpowiednio przez liczbę
sezonów obowiązywania kontraktu),
d) 100 zł za kontrakt lub aneks do kontraktu młodzieżowego zawodnika
krajowego na jeden sezon w odniesieniu do kontraktu lub aneksu
podpisanego w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1 (w
przypadku kontraktu wieloletniego kwotę opłaty mnoży się odpowi ed ni o
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przez liczbę sezonów obowiązywania kontraktu; w przypadku, gdy
kontrakt wieloletni obejmuje okres, w którym zawodnik nie jest już
zawodnikiem młodzieżowym, kwotę opłaty za te lata liczy się odpowiednio
jako wielokrotność opłaty, o której mowa w pkt. a).
e) 2000 zł za kontrakt stanowiący podstawę wypożyczenia zawodnik a
krajowego lub zawodnika obcokrajowca w odniesieniu do kontraktu
podpisanego poza terminami, o których mowa w art. 213 ust. 1,
f) 1000 zł za kontrakt stanowiący podstawę wypożyczenia
młodzieżowego zawodnika w odniesieniu do kontraktu
podpisanego poza terminami, o których mowa w art. 213 ust. 1 - nie
dotyczy sytuacji, w której klub podpisuje po raz pierwszy kontrakt z
adeptem, który zdał egzamin na certyfikat w trakcie sezonu - w
takiej sytuacji stosuje się opłatę określoną w ppkt d,
Kluby ponoszą odpowiedzialność za terminowe dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić na podstaw ie
przesłanych skanów podpisanego przez strony kontraktu oraz karty
zgłoszenia. W takim wypadku klub zobowiązany jest do dostar c zenia do
właściwego podmiotu zarządzającego oryginałów w.w dokumentów w
terminie 3 dni od daty ich podpisania. W przypadku przekroczenia terminu
zostanie naliczona opłata w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki,
a po upływie 14 dni od daty podpisania dokumentów potwierdzenie
zawodnika zostanie cofnięte.
Dokumenty zgłoszeniowe, z wyjątkiem umowy transferowej, dostarczane s ą do:
1) PZM - w przypadku klubów I i II ligi, klubów mini żużla oraz klubów nie profesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym,
2) SE - w przypadku klubów Ekstraligi.
Umowa transferowa jest przesyłana do SE, jeżeli dotyczy zawodnika klubu
Ekstraligi lub zawodnika wypożyczanego do klubu Ekstralig i. W p o zo s ta łych
przypadkach, umowa transferowa dostarczana jest do PZM.
SE informuje niezwłocznie PZM o otrzymanych dokumentach zgłoszeniowych ,
a PZM informuje niezwłocznie SE o otrzymanych umowach transferowych,
których co najmniej jedną stroną jest klub Ekstraligi.
Podmiot zarządzający pobiera opłatę w wysokości 150 zł (SE dla klubów
startujących w rozgrywkach DMP 100% stawki, PZM dla pozostałych
klubów - 50% stawki) za każde:
- wezwanie klubu do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia, o któ rym
mowa w ust. 2,
- przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych, o którym mow a
w ust. 2,
- wezwanie do zmiany treści kontraktu z powodu jego niezgodności
z przepisami PZM lub SE.
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Art. 212.
Kartę zgłoszenia zawodnika, zawartą w załącznikach do niniejszego re g ul amin u,
podpisuje klub i zawodnik bądź klub i zawodnik oraz j e g o o p ie ku no wi e p ra wni .
W przypadku kontraktu wieloletniego, karta zgłoszenia jest podpisywana na ka żd y
sezon obowiązywania kontraktu oddzielnie i winna zostać dostarczona do podmiotu
zarządzającego w terminach określonych w art. 213 ust. 1.
Art. 213.
1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 215, zawodnicy są zg ł asza n i
w terminach:
1) 19 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016,
2) 15 maja - 31 maja,
3) 15 lipca - 31 lipca
4) 1 września - 15 września.
5) 1 listopada – 14 listopada,
2. W terminach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, mogą być zgłaszani tyl ko ci
zawodnicy, którzy nie mieli ustalonej przynależności klubowej i w danym
sezonie nie byli zgłoszeni do żadnych zawodów o mistrzostwo Polski i nagrody
PZM w barwach jakiegokolwiek klubu.
3. W przypadku braków formalnych w dokonanym zgłoszeniu, podmiot zarządza jący wzywa klub zgłaszający do uzupełnienia braków w terminie 7 d n i o d d a ty
otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzen ia
i utraty terminu do dokonania zgłoszenia. Podmiot zarządzający ma prawo
na wniosek klubu do przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4. W przypadku sporu, o którym mowa w art. 253 i 256, termin zgłoszenia
zawodnika, którego dotyczy spór, wydłuża się do 14 dni po dniu wydania
prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
5. Na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które zostały dostarc zo n e w te rminach określonych w ust. 1 - 4 oraz informacji, o której mowa w art. 211 ust. 6,
GKSŻ ustali przynależność klubową zawodników.
6. GKSŻ publikuje w Komunikacie listy zawodników, którym została ustalona
przynależność klubowa.
Art. 214.
Przynależność klubowa ustaje z chwilą zwolnienia, o którym mowa w rozdziale 5.
Art. 215.
1. Adept, któremu zostanie nadany certyfikat na uprawianie s po rtu żu żl o w eg o,
w wyniku czego staje się zawodnikiem, może być zgłoszony w każdym terminie
po zdaniu egzaminu na certyfikat.
2. Zawodnik krajowy bez ustalonej przynależności klubowej, któ reg o ce rtyfi ka t
utracił ważność, w wyniku czego zawodnik przystąpi powtórni e d o e g za minu
na certyfikat, może być zgłoszony w każdym terminie po zadaniu egzaminu.
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3. Zawodnik zwolniony automatycznie oraz zawodnik zwolniony z przyczyn jak
w art. 218 ust. 2, może być zgłoszony w każdym terminie, nie p ó źn iej j e dn ak
niż koniec sezonu rozgrywkowego, w którym zawodnik uzyskał zwolnienie.
4. Zawodnik obcokrajowiec może być zgłoszony w innym terminie niż o kre ślo no
w art. 213 ust. 1 - 4, z dniem ukończenia 16 rok życia.
5. Regulaminy szczegółowe rozgrywek ligowych mogą określać dodatkowe warunki
zgłaszania zawodników obcokrajowców.
Rozdział 4
Potwierdzenie zawodnika
Art. 216.
1. Zawodnik może być potwierdzony do udziału w zawodach żużlowych tylko
wtedy, gdy ma ustaloną przynależność klubową stosownie do przepisów
rozdziału 3, złoży roczną kartę zgłoszenia wg wzoru określonego w za ł ą czn i kach do niniejszego regulaminu oraz:
1) w przypadku zawodnika krajowego
- posiada ważny certyfikat na uprawianie sportu żużlowego
- nie posiada licencji krajowej lub międzynarodowej wydanej przez inną FMN
niż PZM,
2) w przypadku zawodnika obcokrajowca - ma ukończony 16 rok życia i posiada
zgodę swojej FMN na starty w barwach klubu zrzeszonego w PZM.
Od 1.12.2011, zgoda FMN dla zawodnika obcokrajowca jest udzielana
wyłącznie wedle wzoru FIM i winna być dostarczona każdorazowo w terminach
określonych w art. 213 ust. 1. Zgoda FMN nie odpowiadająca w zo ro wi n i e
będzie honorowana.
2. Do braków formalnych procedury potwierdzania zawodnika do udziału
w zawodach żużlowych ma odpowiednie zastosowanie art. 213 ust. 3.
3. Zgoda FMN, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dostarczana jest do PZM i SE.
Obowiązek dostarczenia zgody ciąży na klubie zawodnika.
4. Zawodnik krajowy posiadający licencję krajową lub międzynarodo wą w yd a ną
przez inną FMN niż PZM będzie miał cofnięte potwierdzenie do udziału
w zawodach żużlowych i będzie zwieszony na starty we wszystkich rozgrywkach
oraz zawodach w kraju, jak i poza jego granicami do czasu rezygnacji
z przedmiotowej licencji.
5. Zawodnik może być potwierdzony na dany sezon jeden raz, z za s trze że n i e m
ust. 6, wystąpienia sytuacji wskazanych w art. 207, 218 ust. 1 pkt 3 i przepis ów
o wypożyczeniach.
6. Zawodnik obcokrajowiec uprzednio potwierdzony do udziału w zawodach
żużlowych na dany sezon, który nabył obywatelstwo polskie po 15 grudnia
danego roku może być potwierdzony na ten sezon jako zawodnik krajowy, o il e
wyrazi taką wolę na piśmie i przedstawi pisemne za ś wia dcze n ie w ł aści wej
FMN, iż nie posiada on licencji na podstawie, której został uprzedn io p o twie r dzony do udziału w zawodach żużlowych w Polsce na dany s ezo n . Prze p isy
niniejszego Rozdziału oraz Rozdziału 3: Przynależność klubowa za w o dn ika stosuje się odpowiednio.
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7. Kontrakt zawodnika, który podpisał z klubem macierzystym nowy kontrakt
lub przedłużył obowiązujący kontrakt na kolejny sezon bądź sezony, może
zostać potwierdzony wyłącznie w okresie określonym w art. 2 1 3 u st. 1 p kt 1 ,
z uwzględnieniem postanowień art. 228 ust. 4 w zakresie dostosowania tre ści
kontaktu do treści regulaminu, załączników do nieg o l u b w yd a n ych n a j eg o
podstawie przepisów obowiązujących w dniu dokonywania potwierdzenia.
8. GKSŻ może odmówić potwierdzenia zawodnika w przypadku, gdy
zawodnik w poprzednim sezonie nie wykonywał postanowień
regulaminów sportu żużlowego, był karany dyscyplinarnie, naruszał
dyscyplinę związkową lub swoim zachowaniem utrudniał albo
dezorganizował rozgrywki, w których startował lub miał startować. W
wypadku zawodników ubiegających się o potwierdzenie w rozgr yw kac h
zarządzanych przez SE, SE może, opierając się na przesłankach
wskazanych w zdaniu poprzednim, odmówić uruchomienia procedury
potwierdzenia zawodnika - co uniemożliwia jego potwierdzenie.
Art. 217.
1. Zawodnicy są potwierdzani przez GKSŻ.
2. Zawodnik może być potwierdzony w dowolnym terminie, po tym j a k zo s ta ną
spełnione warunki określone w art. 216 ust. 1 i 2.
3. Potwierdzenie jest ważne nie dłużej niż do końca danego sezonu sportowego.
4. Wyrazem potwierdzenia zawodnika jest publikacja tego potwierdzenia
w Komunikacie GKSŻ.
Rozdział 5
Zwolnienie zawodnika
Art. 218.
1. Zwolnienie ma miejsce, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
1) upłynął okres, na jaki został zawarty kontrakt,
2) kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron,
3) kontrakt został rozwiązany z powodów określonych w n i n iejszym re g u la minie, w szczególności w ust. 2, a klub nie złoży oświadczenia l ub a n ulu je
swoje oświadczenie, o którym mowa w art. 219 i 220.
2. Jeżeli wystąpi jeden z poniższych przypadków:
1) rozwiązanie klubu lub sekcji żużlowej,
2) skreślenie klubu z listy członków PZM,
3) klub wycofał się z rozgrywek ligowych,
4) klub został wykluczony z rozgrywek ligowych,
5) klub nie otrzymał stosownej licencji warunkującej uczestnictwo w ro zg ryw kach ligowych lub w innych zawodach, przez co należy rozumieć: o d mow ę
przyznania licencji albo wygaśnięcie lub utratę stosownej licencji albo
anulowanie decyzji o przyznaniu licencji,
6) posiadając uprawnienie klub nie wystąpił o przyznanie lice ncji w te rmin ie
określonym w „Regulaminie przyznawania i pozbawi an ia l i cen cji u p raw niającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym
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3.
4.

5.

6.

dla klubów I i II ligi żużlowej”, a inny podmiot nie przejął miejsca te go kl ub u
w rozgrywkach ligowych,
7) w wyniku postępowania określonego w art. 253 ust. 2 kontrakt został
rozwiązany lub stwierdzono jego nieważność bądź nieistnienie,
kontrakt jest rozwiązany, a zawodnik jest zwolniony z klubu.
Informacje o zwolnieniach, o których mowa w ust. 2, będą publikow ane w ko munikacie GKSŻ.
W przypadkach wskazanych w art. 218 ust. 2 pkt 3 - 6, gdy k lub pos ia da
licencję PZM uprawniajacą do udziału we współzawodnictwie sportow ym
w sporcie żużlowym zwolnienie nie dotyczy krajowego zawodnika
młodzieżowego.
W uzasadnionych wypadkach GKSŻ może zarządzić zwolnienie
krajowego zawodnika młodzieżowego pomimo wystąpienia przesłanek
określonych w ust. 4.
W wypadku zawodników, za których nie uregulowano w całości
należności wobec klubu wierzyciela mają zastosowanie odpowiednio
zapisy art. 241 ust. 2-3. Podmiot zarządzający może podejmować
indywidualne
rozstrzygnięcia
w
przedmiocie
zwolnienia
i
przynależności klubowej takich zawodników na zasadzie słuszności w
sposób odmienny od wskazanego w regulaminie.

Art. 219.
1. Jeżeli istnieją zobowiązania zawodnika wobec dotychczasowe go kl u bu , kl ub
składa na piśmie stosowne oświadczenie, którego wzór znajduje się w załącznikach.
2. Oświadczenie musi być złożone do PZM lub SE według właściwości klubu - nie
później niż 14 dni od dnia rozwiązania kontraktu jak w art. 218 ust. 1 pkt 1 lub 2.
3. Późniejsze niż określono w ust. 2 złożenie oświadczenia lub brak za ch ow an ia
jego formy, jest bezskuteczne w kwestii zwolnienia zawodnika.
Art. 220.
1. Zawodnik jest zwolniony z klubu z dniem uregulowania zobowiązań w yn i kają cych ze złożonego przez klub oświadczenia.
2. W przypadku, gdy zawodnik kwestionuje oświadczenie, o którym mowa w a rt.
219 ust. 1, zwolnienie z klubu nastąpi po rozstrzygnięciu sprawy spornej, któ re
zapadnie w trybie art. 256.
Art. 221.
Podmioty zarządzające informują się wzajemnie o otrzymanych o św ia dcze ni ach
i anulacjach.
Art. 222.
Konsekwencje zaległości finansowej klubów wobec zawodników są ureg ul owa ne
w regulaminach przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału
we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym.
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Rozdział 6
Kontakty zakazane
Art. 223.
1. W okresie od daty podpisania kontraktu do daty ostatniej imprezy kal e n da rzo wej w danym sezonie objętej podpisanym kontraktem będącym podstawą
ustalenia przynależności klubowej zawodnika, zabronione jest:
1) prowadzenie rozmów z zawodnikiem w przedmiocie zm i a ny b a rw kl ub o wych przez działacza innego klubu lub osoby z nim powiązane,
2) składanie zawodnikowi przez działaczy innych klubów lub osoby z nimi
powiązane ustnych lub pisemnych propozycji, ofert, listów intencyjnych dotyczących zmiany barw klubowych, zatrudnienia, warunków kontraktu zawod nika, jak również prowadzenie rozmów w tym przedmiocie; powyższy za ka z
dotyczy również zawodnika,
3) podpisywanie i zawieranie jakichkolwiek kontraktów, l i stów i nte ncyj n ych,
porozumień
i umów pomiędzy klubem a zawodnikiem,
2. Klub macierzysty zawodnika może wydać zgodę na prowadzenie przez zawod nika rozmów handlowych o kontrakcie z innym kl u be m w o kresi e u sta lon ej
przynależności klubowej; zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie
pod rygorem nieważności.
3. Kontrakt może być podpisany przez zawodnika z klubem innym niż klub
macierzysty wyłącznie w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1,
z zastrzeżeniem przepisów o wypożyczeniach.
4. Kontrakt zawodnika z klubem macierzystym może być przedłużony w
okresie od daty ostatniej imprezy kalendarzowej w danym sezonie objętej
podpisanym kontraktem do daty wygaśnięcia kontraktu wyłącznie po
złożeniu przez strony oświadczenia na piśmie lub w treści kontraktu, iż
strony nie posiadają na dzień przedłużenia kontraktu jakichkolwiek
wzajemnych zobowiązań finansowych lub niefinansowych.
Rozdział 7
Kontrakty zawodników sportu żużlowego
Art. 224.
Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą zawodników mini żużla oraz niepro fesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym. W tym przypadku mają
zastosowanie przepisy rozdziału 10.
Art. 225.
1. Zawodnik może zawrzeć kontrakt tylko z jednym klubem żużl owym
posiadającym odpowiednią licencję uprawniającą do udziału we współza w odnictwie sportowym w sporcie żużlowym.
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2. Niezależnie od postanowień ust. 1, zawodnik może zostać wypożyczony
do innego klubu na zasadach określonych w rozdziale 9.
3. Kontrakty oraz umowy zawierane między klubem a adeptem szkółki żu żl o w e j
nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, niniejszego regulaminu i innymi przepisami PZM i SE.
4. W umowie z adeptami powinno być zawarte postanowienie co do minimalnego
okresu startu w barwach klubu po uzyskaniu certyfikatu. Ten o kres p o w ini en
znaleźć się w późniejszym kontrakcie, chyba że strony określą inny okres
startów.
Art. 226.
1. W kontraktach ustanawia się zakaz wprowadzania do kontraktu klauzul:
1) ustanawiających w jakiejkolwiek postaci gwarancje wypłat określonych
środków finansowych lub świadczeń niepieniężnych za gotowość zawodn ika
do startu w meczu,
2) gwarantujących zawodnikowi wystawienie do składu lub startu w określone j
liczbie meczów,
3) określających wynagradzanie zawodnika za mecz w postaci kw oty rycza ł towej niezależnej od liczby zdobytych punktów w meczu.
2. Ustanawia się zakaz wprowadzania do kontraktu klauzul mających na celu
dzielenie lub przenoszenia wynagrodzenia lub zobowiązania do wypłaty w yn a grodzenia przysługującego zawodnikowi za starty w danym se zo ni e, n a i n ne
umowy lub porozumienia z podmiotami trzecimi, a w szczególności d zi e le nia
lub przenoszenia wynagrodzenia lub zobowiązania do wypłaty wynagrod ze ni a
pomiędzy klub pożyczający i wypożyczający zawodnika.
3. Ustanawia się zakaz zmiany wartości wynagrodzenia zmiennego
zawartego w kontrakcie po odbyciu się meczu, w którym zawodnik zdobył
punkty będące podstawą naliczenia wysokości tego wynagrodzenia, z
zastrzeżeniem przepisów o potrąceniach.
4. Ustanawia się zakaz zmiany wartości wynagrodzenia stałego zawartego w
kontrakcie po upływie ustalonego w kontrakcie terminu płatności tego
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przepisów o potrąceniach.
5. Kluby są zobowiązane wykonać wszelkie zobowiązania finansowe i nie finansowe względem zawodników wynikające z zawartych z nimi ko n tra któ w,
a pozostające w związku z rozgrywkami prowadzonymi w danym roku nie
później niż do dnia 31 października danego roku obowiązywa ni a ko n traktu.
W przypadku klubów Ekstraligi żużlowej, nie uwzględnia się jakichkolwiek
porozumień w zakresie prolongaty wykonania tych zobowiązań. Przeciwne
postanowienia kontraktu są nieważne.
Art. 227.
Jeżeli kontrakt nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym regulami nie,
nie zostanie on potwierdzony i zawodnik nie uzyska przynależności klubowej lub j ą
utraci w przypadku, gdy zawodnik nie zmienia barw klubowych, a zawarty jest nowy
kontrakt z dotychczasowym klubem po wygaśnięciu poprzedniego.
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Art. 228.
1. Pod rygorem nieważności, kontrakt musi być:
1) zawarty na czas określony, nie krótszy niż do końca sezonu sportowego
i nie dłuższy niż 6 sezonów rozgrywkowych z zastrzeżeniem przepisów a rt.
230,
2) sporządzony na piśmie wg wzoru zamieszczonego w załącznikach do niniejszego regulaminu, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZM lub SE,
3) podpisany przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu,

2.

3.

4.

5.

4) podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika w przypa dku,
gdy nie ukończył 18 roku życia,
5) uzupełniony aneksami i załącznikami, które stanowią integralne części
kontraktu,
6) w przypadku zawodnika obcokrajowca uzupełniony o zapis określający l i g ę
podstawową (inaczej: ligę narodową),
7) zgodny z przyjętymi w niniejszym regulaminie i załącznikach do niego
zasadami dotyczącymi wynagrodzenia zawodnika.
Kontrakt powinien określać wynagrodzenie lub zasady o b l icza n ia w yn a gro dzenia zawodnika w walucie polskiej (bez możliwości stosowania przeliczników
walutowych), odrębnie za każdy sezon żużlowy objęty czasem obowiązywa ni a
kontraktu z podziałem na wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne
zawodnika.
W przypadku, gdy wynagrodzenie lub zasady obliczania wynagrodzenia nie
obejmują całości okresu obowiązywania kontraktu i strony nie uzgodnią warun ków finansowych na kolejny sezon rozgrywkowy, klub ma prawo do jednostronnego odstąpienia od kontraktu do dnia 31 października danego roku.
Zawodnik ma prawo do jednostronnego odstąpienia od kontraktu w przypadku ,
gdy złożona przez klub do 31 października danego roku propozycja w yn a gro dzenia na sezon następny jest niższa niż wynagrodzenie, jakie zawodnik otrzymywał w poprzednim sezonie. W innym przypadku, na następny sezon
obowiązują warunki finansowe, jakie strony ustaliły na poprzedni sezon.
Wszelkie aneksy lub umowy dodatkowe zawierane w czasie trwania kontraktu ,
podlegają przepisom ust. 1 - 3 i będą stanowiły podstawę do ich potwierdze n ia
przez podmiot zarządzający wyłącznie po ich dostosowaniu co do treści i formy
zgodnej z przepisami niniejszego rozdziału dla danej klasy rozgrywkowej.
Przepisy SE mogą określać dodatkowe wymogi i przepisy dotyczące kontraktów
zawodników klubów Ekstraligi. Wymogi i przepisy, o których m o w a w zd a n i u
poprzednim, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Uchwalone przez SE dodatkowe wymogi lub przepisy stają się integralną częścią
regulaminu.

Art. 229.
1. Uzupełnieniem kontraktu jest część o nazwie: „Zbiór zasad regulujących
stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem”, zamieszczona w załącznikach do niniejszego regulaminu.
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2. Zasady i sposób zagospodarowania powierzchni reklamowych n a mo tocykl u
i stroju zawodniczym określone są w regulaminach w ł aściwe go d la d a nych
rozgrywek podmiotu zarządzającego, które stanowią integralną cześć kontraktu.
3. Regulaminy klubowe, regulujące kwestie powierzchni reklamowych n a mo tocyklu i stroju zawodniczym, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami,
o których mowa w ust. 2 i stanowią integralną część kontaktu tylko w przyp a dku,
gdy treść kontraktu tak stanowi.
Art. 230.
1. Czas, na jaki zawierane są kontrakty dodatkowych zawodników obcokrajowców, którzy mogą być potwierdzani na zasadach określonych w regula minach szczegółowych rozgrywek ligowych, nie może być dłuższy niż do końca
sezonu rozgrywkowego.
2. Adept, któremu zostanie nadany certyfikat na uprawianie s po rtu żu żl o w eg o,
w wyniku czego staje się zawodnikiem, może podpisać swój pierwszy po zdaniu
egzaminu na certyfikat kontrakt z klubem:
1) w barwach którego uzyskał certyfikat - na okres nie dłużs zy n i ż d o ko ń ca
sezonu rozgrywkowego, w którym zawodnik kończy 21 rok życia,
2) innym, niż w barwach którego uzyskał certyfikat - na dowolny okres nie krótszy
niż do końca sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 6 sezonów rozgryw ko wych - przy czym jest to zmiana przynależności klubowej i mają zastosowanie
odpowiednie przepisy zawarte w rozdziale 8 niniejszego regulaminu.
2) innym, niż w barwach którego uzyskał certyfikat - za pisemną zgodą kl u bu ,
w którego barwach uzyskał certyfikat - na dowolny okres nie krótszy n i ż d o
końca sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 6 sezonów rozgryw kow ych przy czym jest to zmiana przynależności klubowej i mają zastosowanie
odpowiednie przepisy zawarte w rozdziale 8 niniejszego regulaminu.
Art. 231.
1. Kontrakt powinien być wysłany przez klub do PZM lub SE - w zależności
od właściwości klubu - w terminie 3 (trzech) dni od daty jego zawarcia.
Obowiązek powyższy dotyczy również wszelkich aneksów, umów dodatko wych oraz zmian w kontraktach i umowach dodatkowych.
2. Kontrakt, aneks oraz umowa dodatkowa mogą być przesłane do PZM l u b SE
w zamkniętej kopercie. W tym przypadku, do każdej przesyłki musi być
dołączone oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załącznikach do n i nie j szego regulaminu.
3. Do przesyłanych kontraktów nie dołącza się przepisów: „Zbiór zasad regulujących
stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem”. Mają one moc obowiązującą
dla stron na równi z niniejszym regulaminem.
4. SE przesyła do PZM informację o otrzymanych kontraktach, zawierające: wskazanie stron umowy kontraktowej, określenie daty zawarcia umowy kontraktowej,
określenie okresu ważności umowy kontraktowej.
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Art. 232.
Kontrakty są przechowywane w siedzibie podmiotu zarządzającego w mi ejscu
uniemożliwiającym dostęp do niego osobom trzecim.
Podmiot zarządzający oraz właściwa FMN w wypadku kontraktu zawodnika
obcokrajowca ma prawo do wglądu i weryfikacji faktycznej treści każdego
kontraktu, aneksu lub umowy dodatkowej pod względem zgodności z przepisami
niniejszego regulaminu, a także z innymi przepisami PZM i SE. W p rzyp a d ku
stwierdzenia niezgodności postanowień kontraktu z przepisami, o których mowa
w zdaniu poprzednim, podmiot zarządzający wzywa klub do weryfikacji treści
kontraktu. Postanowienia art. 233 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Zawodnik, klub strona kontraktu oraz właściwa FMN w wypadku kontraktu
zawodnika obcokrajowca uprawnieni są w każdym czasie do wglądu w dokumenty
kontraktowe zawodnika złożone w PZM lub SE. Zawodnik ma prawo zł o że n ia
do swoich dokumentów kontraktowych oryginału każdego d o ku mentu , któ ry
dotyczy jego wynagrodzenia w klubie.
W przypadku sporu pomiędzy stronami lub wdrożenia postępowania dys cyp li narnego, kontrakt może być wykorzystany jako dowód w sprawie.
W czasie obowiązywania kontraktu, a także w okresie 10 la t o d j e go ro zw i ą zania lub wygaśnięcia - strony, podmiot zarządzający zobowiązu j ą s ię d o za chowania w tajemnicy jego postanowień i nie ujawniania i ch d o w i ad omości
publicznej.
Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, zbywanie albo oferowanie zbycia
tajemnicy postanowień jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym
zezwoleniem drugiej strony.
Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadkach określonych w ust. 4.

Art. 233.
1. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
2. Kontrakt może być rozwiązany w okresie pomiędzy 19 grudnia – 3 1 s tyczn i a
na podstawie oświadczenia o zgodzie stron na zmianę barw klubowych
przez zawodnika. Zgoda może być uwarunkowana finansowo wg odpowiednich
przepisów rozdziału 7. Oświadczenie musi być wyrażone - pod rygorem
nieważności - w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kluby muszą przesłać do PZM
lub SE, w zależności od właściwości klubu.
4. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jedno stro nn ego w yp o wi edzenia, ani do odstąpienia od kontraktu z wyjątkiem przypadków o kreśl onych
w przepisach niniejszego regulaminu.
Art. 234.
1. Klub może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie ko n traktu
z winy zawodnika w razie ciężkiego naruszenia przez za w o d n i ka p o dstaw owych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przep isami .
Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien nastąpić na piśmie z podaniem
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2.

3.

4.

5.

przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony
w terminie późniejszym niż 7 (siedem) dni od powzięcia przez klub wiadomości
o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.
Zawodnik może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie
kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klu b s wo ich zo b o wiązań, w szczególności zobowiązań do zapłaty wynagrodzenia. Wniosek
może być złożony, gdy zaległość finansowa klubu względem zawodnika
przekracza 60 dni, a klubowi doręczono pisemne wezwanie zawodnika do
zapłaty zaległego wynagrodzenia pod rygorem wszczęcia postępowania w
przed-miocie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie
kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny
uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.
W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku, o którym mowa w ust.
1 lub 2 i stwierdzenia braku podstaw do rozwiązania kontraktu, p o d miot ro zpatrujący wniosek może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadn a
ze stron nie zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczn ości
faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby
sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz ce l ami
i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury fizycznej. Rozw i ą za nie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek ro zw i ąza ni a u ci er piałoby dobro zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady
słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu.
W przypadku kontraktu zawartego w formie umowy o pracę klub ma 30 dni
na złożenie wobec zawodnika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o p ra cę
w efekcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.
Kontrakt może być rozwiązany w związku z decyzją Zespołu ds. Lic e nc ji
dla Klubów Ekstraligi, DM I Ligi i DM II Ligi, nakazującą jego rozwiązanie.

Art. 235.
1. Jeżeli w okresie ważności kontraktu, także zawartego przed wejściem w życi e
przepisów niniejszego regulaminu, strony dokonają jakiejkolwiek zm i an y j e g o
treści, kontrakt winien z datą wprowadzenia zmian zostać dostosowany
w całości co do treści i formy zgodnej z przepisami niniejszego rozdziału
dla danej klasy rozgrywkowej. Zmiana formy opodatkowania zawodnika, b ą dź
danych stron kontraktu nie stanowią zmiany treści kontraktu w rozumieniu
postanowień zdania poprzedniego.
2. Jeżeli w okresie ważności kontraktu, klub awansuje do wyższej klasy ro zg ryw kowej lub jest zdegradowany do niżej klasy rozgrywkowej, strony są zo b o wi ą zane do dostosowania obowiązującego kontraktu w całości co do treści i fo rm y
zgodnej z przepisami niniejszego rozdziału dla danej klasy rozgrywkowej
w terminie do 15 grudnia danego roku.
3. Dostosowanie treści kontraktu, o którym mowa w ust. 2, nie jest zw o l ni eni em
zawodnika w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu, co oznacza, że nie
ustaje dotychczasowa przynależność klubowa zawodnika, usta lo na n a o kres
trwania obowiązującego kontraktu.
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Rozdział 8
Zmiana przynależności klubowej
Art. 236.
Przepisy zawarte w niniejszym rozdziale nie dotyczą wypożyczeń.
Art. 237.
Zawodnik może zmienić barwy klubowe, jeżeli jest zwolniony z dotychcza s o w ego
klubu.
Art. 238.
Przy zmianie barw klubowych będą brane pod uwagę wyłą czn ie p osta now ie nia
kontraktu zawartego przez zawodnika z dotychczasowym klubem oraz przepisy
niniejszego regulaminu. Wszelkie inne umowy zawodnika, między innymi ze spon sorami, w tym przypadku są bezskuteczne.
Art. 239.
1. Za zmianę przynależności klubowej zawodnika, klub odstępujący może żą d a ć
jednej z poniższych kwot:
1) odstępne - w przypadku, gdy klub i zawodnik wspólnie oświadcza j ą zg o d ę
na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu i zmianę barw klubowych p rze z za wodnika; kwota odstępnego może być wyszczególniona w kontrakcie
lub w wynegocjowanym przez strony w aneksie rozwiązującym kontrakt,
2) ekwiwalent za wyszkolenie, określony w art. 240.
2. Klub nie może żądać kwoty odstępnego, jeśli istnieją w a ru nki za s toso wa ni a
ekwiwalentu za wyszkolenie.
3. Jeżeli zmiana barw klubowych uwarunkowana jest przepisami ust. 1 pkt 1
lub dwa kluby - odstępujący i pozyskujący - zawierają umowę transferową
z wyjątkiem sytuacji wskazanej w art. 240 ust. 1 pkt 1 ppkt b. W u m o w ie m usi
znaleźć się co najmniej: data zawarcia umowy, strony umowy, dane zawodnika
zmieniającego barwy klubowe, kwota odstępnego / ekwiwalentu za wyszkole nie,
warunki zapłaty, podpisy osób upoważnionych. Umowę transferową dostarcza
do PZM klub pozyskujący.
Art. 240.
1. Ekwiwalent za wyszkolenie dotyczy:
1) zawodników do 21 lat z licencją „Ż”, którzy nigdy nie posiadali licencji
krajowej lub międzynarodowej wydanej przez inną FMN niż PZM, w nastę pujących przypadkach:
a) zawodnik posiada przynależność klubową do klubu, w barwa ch któ rego
uzyskał certyfikat i dotychczas nie zmieniał przynależności klubowej, n i e
licząc wypożyczenia - kiedy kontrakt został rozwiązany lub uznany
za nieważny bądź nieistniejący; kwota ekwiwalentu za wyszko l e ni e n i e
może być wyższa niż 120 000 zł za jeden rok, przy czym pierwszym
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rokiem kontraktu, za który przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie jest rok,
w którym kontrakt został zawarty,
b) zawodnik posiada przynależność klubową, którą uzyskał w wyniku
transferu z klubu, w którym uzyskał certyfikat lub w którym zawodnik
uzyskał po raz pierwszy przynależność klubową po uzyskaniu certyfikatu
i następnie nie zmienił tej przynależności klubowej, nie lic ząc
wypożyczenia - kiedy kontrakt został rozwiązany lub uznany za nieważny
bądź nieistniejący; kwota ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być
wyższa niż 120 000 zł za jeden rok, przy czym pierwszym rokiem
kontraktu, za który przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie jest rok, w
którym kontrakt został zawarty,
c) zawodnik posiadał przynależność klubową do klubu, w barwach którego
uzyskał certyfikat i dotychczas nie zmieniał przynależności klubowej, n i e
licząc wypożyczenia - kiedy upłynął okres ważności kontraktu; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 120 000 zł za jed e n
rok, przy czym pierwszym rokiem kontraktu, za który przysługuje
ekwiwalent za wyszkolenie jest rok, w którym kontrakt został zawarty,
d) zawodnik posiada przynależność klubową, którą uzyskał w wyniku
transferu z klubu, w którym uzyskał certyfikat lub w którym zawodnik
uzyskał po raz pierwszy przynależność klubową po uzyskaniu certyfikatu
i następnie nie zmienił tej przynależności klubowej, nie licząc
wypożyczenia - kiedy upłynął okres ważności kontraktu; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 120 000 zł za jeden
rok, przy czym pierwszym rokiem kontraktu, za który przysługuje
ekwiwalent za wyszkolenie jest rok, w którym kontrakt został zawarty,
e) po zdaniu egzaminu na certyfikat zawodnik stara się o p rzyn a l e żn ość
klubową do innego klubu niż ten, w barwach którego uzyskał certyfi ka t;
kwota ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 120 000 zł,
2) zawodników do 21 lat, którzy posiadając ważn y certyfikat „NŻ” uzyskują
prawo do nadania certyfikatu „Ż”, a następnie ubiegają się o przynależn ość
klubową do klubu żużlowego, w następujących przypadkach:
a) zawodnik posiada przynależność klubową do klubu, w barwa ch któ rego
uzyskał certyfikat „NŻ” i dotychczas nie zmieniał przynależności klubo wej,
nie licząc wypożyczenia; kwota ekwiwalentu za wyszkol e ni e n i e m o że
być wyższa niż 30 000 zł,
b) po zdaniu egzaminu na certyfikat „NŻ” zawodnik nie posiada przyna leżności klubowej w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 15 000 zł,
3) zawodników mini żużla, którzy posiadając ważny certyfikat d o u p rawi an ia
mini żużla, uzyskują prawo do nadania certyfikatu „Ż”, a następnie ubieg ają
się o przynależność klubową do klubu żużlowego, w następującym przypadku:
- zawodnik posiada przynależność klubową do klubu, w barwach któ re go
uzyskał certyfikat do uprawiania mini żużla i dotychczas nie zmieniał
przynależności klubowej, nie licząc wypożyczenia; kwota e k w iwa le ntu
za wyszkolenie nie może być wyższa niż 30 000 zł,
2. W rozumieniu przepisu ust. 1, klubem odstępującym jest zawsze klub,
w barwach którego zawodnikowi nadano odpowiedni certyfikat.
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3. Ekwiwalent za wyszkolenie jest obowiązkowy, chyba że klub odstępujący
postanowi inaczej.
4. W rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu zawodnik pozo staj e za w o d nikiem do lat 21 do końca stycznia następnego roku po tym, w którym ukończył
21. rok życia.
5. Ekwiwalent za wyszkolenie jest płatny przez klub pozysku jący zawodnika
na rzecz klubu odstępującego w terminie 7 dni od daty podpisania p rze z kl u b
pozyskujący kontraktu z zawodnikiem.
Art. 241.
1. Pomimo ustalenia nowych barw klubowych, zawodnik będzie miał zaw i eszo ne
prawo startu w barwach klubu pozyskującego, jeśli ten kl ub n i e w yw i ą że s ię
z zobowiązań finansowych wobec klubu odstępującego, wynikających z art. 240
ust. 1 pkt 1 ppkt b lub z umowy transferowej, chyba że kluby podpiszą odrębne
porozumienie. Powyższy przepis dotyczy także wypożyczeń.
2. Jeżeli z jakichkolwiek względów klub wierzyciel nie otrzymał swej
należności w całości, a zawodnik ma ustaloną przynależność klubową
do klubu, którego nie obejmuje zasada zawieszenia zawodnika w
startach, o której mowa w ust. 1, to przynależność klubowa zawodnika
jest ustalona dla klubu wierzyciela od daty 31 października 2016 roku,
a w wypadku należności powstałych po tej dacie każdorazowo od
najbliższej daty 31 października. Powyższa zasada nie ma
zastosowania w wypadku zapłaty całości należności przed w/w datą.
3. Przynależność klubowa zawodnika ustalona na podstawie ust. 2 może
ulec zmianie wyłącznie za zgodą klubu wierzyciela, chyba, że
należność wobec klubu wierzyciela została uregulowana w całości lub
kluby zawarły stosowane porozumienie na piśmie w tym zakresie.
Rozdział 9
Wypożyczenia
Art. 242.
1. Zawodnik może być wypożyczony w każdym przypadku, o którym mowa
w niniejszym rozdziale, tylko do jednego klubu i tylko jeden raz na dany se zo n ,
z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w art. 207, kiedy zawo dnik ma
prawo rozwiązać umowę wypożyczenia i po spełnieniu warunków jak w
niniejszym rozdziale, może zostać wypożyczony do innego klubu.
2. Regulaminy dla mini żużla i nieprofesjonalnego współzawodnictw a w s p orcie
żużlowym mogą zawierać dodatkowe przepisy dotyczące wypożyczeń.
3. Klub wypożyczający zawodnika może zostać poddany badaniu przez bieg łego rewidenta w zakresie rozliczeń finansowych z tymże zawodnikiem.
Zobowiązania finansowe i niefinansowe na rzecz zawodnika wyp o życza n e go
występujące po stronie klubu wypożyczającego będą traktowane w procesie
licencyjnym jako zobowiązania klubu pożyczającego.
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Art. 243.
1. Zawodnik może zostać wypożyczony w każdym terminie, o ile spełnione są
następujące warunki:
1) zawodnik ma ustaloną przynależność klubową do klubu pożyczającego,
2) klub pożyczający i zawodnik wyrażają zgodę na wypożyczenie,
3) okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż jeden sezon rozgrywkowy
i musi kończyć się 31 października,
4) w sezonie rozgrywkowym, w którym mieści się przedział czasowy w yp o życzenia, zawodnik zdobył w meczach ligowych nie więcej niż 8 punktów
łącznie z punktami bonusowymi.
2. Do wypożyczeń obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące: p o twi erdza n ia
zawodnika, ustalania przynależności klubowej i zwolnień.
3. Po zakończeniu okresu wypożyczenia, zawodnik powraca do klubu macie rzystego.
Art. 244.
Wypożyczenia są potwierdzane przez GKSŻ. Wyrazem potwierdzenia zaw o d nika
jest publikacja tego potwierdzenia w Komunikacie GKSŻ.

1.
2.

3.

4.

5.

Art. 245.
Klub pożyczający zawiera z klubem wypożyczającym umowę o wypożyczenie.
W umowie o wypożyczenie muszą być wskazane warunki finansowe w yp o życzenia. W szczególności umowa o wypożyczenie:
1) musi pod rygorem nieważ-ności zawierać kwotę pozostałych na dzień
wypożyczenia zobowiązań finansowych i niefinansowych wynikających z
kontraktu z klubem pożyczającym oraz sposób ich rozliczenia lub oświadcze n ie
stron umowy o braku takich zobowiązań.
2) nie może zawierać jakichkolwiek klauzul ograniczających klubowi
pożyczającemu możliwość wstawienia zawodnika do startu w zawodach.
Do potwierdzenia wypożyczenia konieczne są następujące dokumenty:
1) umowa o wypożyczenie dostarczana przez klub wypożyczający,
2) karta zgłoszenia zawodnika z klubu wypożyczającego,
3) kontrakt zawodnika z klubem wypożyczającym.
Jeżeli klub wypożyczający jest klubem Ekstraligi, dokumenty, o których m o w a
w ust. 3 pkt 2 i 3 muszą być dostarczone do SE. W pozostałych przyp a d ka ch,
w tym także w odniesieniu do dokumentu z ust. 3 pkt 1, adresatem dokumen tów
jest GKSŻ.
GKSŻ oraz SE niezwłocznie zawiadamiają siebie wzajemni e o o trzym a n ych
dokumentach wypożyczenia.

Art. 246.
1. W okresie wypożyczenia, w zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM/SE,
zawodnik reprezentuje barwy klubu wypożyczającego, o ile:
1) regulamin szczegółowy danych rozgrywek nie stanowi inaczej,
2) nie mają zastosowania przepisy ust. 2 - 4.
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2. Dopuszczalne jest wypożyczenie zawodnika krajow ego do innego klubu
na reprezentowanie barw tego klubu tylko w określonych zawodach, wys zcze gólnionych w Regulaminie Mistrzostw Polski i Nagród PZM, jeżeli:
1) spełnione są warunki określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 - 3,
2) w sezonie rozgrywkowym, w którym mieści się przedział czasowy w yp o życzenia, zawodnik nie był zgłoszony do danych zawodów, wyszczególnio nych
w Regulaminie Mistrzostw Polski i Nagród PZM, w barwach klubu pożycza jącego,
3) w umowie o wypożyczenie zawodnika krajowego musi być wyraźne wskazanie, który klub - pożyczający lub wypożyczający - i w jakich zawodach
o mistrzostwo Polski i nagrody PZM zawodnik będzie reprezentował.
3. W przypadku wypożyczeń, o których mowa w ust. 2, zawodnik może w d a n ym
sezonie równocześnie reprezentować barwy tylko dwóch klubów: jednego
w zawodach wyszczególnionych w umowie o wypożyczenie stosownie do przepi sów ust. 2 i drugiego w pozostałych zawodach.
4. Każde wypożyczenie może być odpłatne.
5. Szczególną formą startu zawodnika jest udział zawodnika w zawoda ch
na zasadzie „gościa”.
6. Przepisy zawarte w ust. 7 - 11 poniżej dotyczą zasad udziału zawodnika
na zasadzie „gościa” w meczach DM I i II ligi.
7. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa”, zawodnik musi p o sia dać
zgodę klubu, barwy którego w danym sezonie reprezentuje, włączając w to
wypożyczenie. Zawodnik nie uzyskuje prawa do startu na zasadzie „gościa”:
1) w składzie klubu biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie
rozgrywkowej co klub, do którego zawodnik jest potwierdzo n y, w ł ą cza j ąc
w to wypożyczenie,
2) w składzie klubu:
- biorącego w danym sezonie udział w tej samej kl asi e ro zg ryw ko wej co
klub, z którego został uprzednio wypożyczony,
- z którym klub pożyczający zawodnika jest powiązany osobowo albo
kapitałowo.
8. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem, w barwach którego
ma wystąpić na zasadzie „gościa”.
9. „Gość” - może wystąpić na następujących zasadach:
a) w przypadku klubów polskich przy spełnieniu łącznie trzech przesłanek:
● jeden „gość” w składzie drużyny startujący pod dowolnym numerem
startowym,
● „gość” musi posiadać status krajowego zawodnika młodzieżowego
do lat 21,
● „gość” nie może być zawodnikiem, który był finalistą IMŚJ, IMEJ, D MŚJ,
DMEJ w sezonie poprzednim lub w danym roku został pow ołan y p rze d 1 5
marca do kadry Polski seniorów lub juniorów,
b) w przypadku klubów zagranicznych biorących udział w rozgrywkach DM I i II
ligi przy spełnieniu łącznie trzech przesłanek:
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● jeden „gość” w składzie drużyny startujący pod numerem startowym 9 - 13 /
1 - 5,
● „gość” musi posiadać status krajowego zawodnika młodzie żow ego d o l a t
21,
● „gość” nie może być zawodnikiem, który był finalistą IMŚJ, IMEJ, D MŚ J,
DMEJ w sezonie poprzednim lub w danym roku został pow ołan y p rze d 1 5
marca do kadry Polski seniorów lub juniorów,
Ponadto, obowiązują następujące przepisy:
1) punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą
się do punktacji meczu,
2) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „g ość” re pre zentować barwy tylko jednego klubu: I lub II ligi.
3) jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego
klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu
innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie
rozgrywkowej, którego reprezentował jako „gość”,
4) od sezonu 2015, dla DM I ligi: jeżeli do składu drużyny pod numerem
przeznaczonym dla krajowego zawodnika młodzieżowego został zgłoszo ny
zawodnik startujący na zasadzie „gościa”, nie jest on liczony do wymagan ej
regulaminowo liczby zawodników krajowych w składzie drużyny. Od sezonu
2016 powyższa zasada dotyczy również DM II ligi.
10. Od 2016 przepisy ust. 5 - 9 powyżej nie obowiązują w stosunku do D M I l i g i ,
a pozostają w mocy w stosunku do DM II ligi. Jeżeli w sezonie 2016 DM I ligi
i DM II ligi będą połączone, przepisy ust. 5 – 9 powyżej będą miały
zastosowanie do ligi połączonej.
11. Od 2017 roku wykreśla się w całości ust. 5 - 10 powyżej.
Rozdział 10
Umowy cywilno-prawne zawodników mini żużla oraz nieprofesjonalnego
współzawodnictwa w sporcie żużlowym
Art. 247.
1. Warunkiem uzyskania prawa do reprezentowania barw klubu przez zawodn ika
mini żużla oraz nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym jest
zawarcie umowy cywilno-prawnej między klubem a zawodnikiem.
2. Zawodnik może zawrzeć umowę tylko z jednym klubem, z wyjątkiem przyp a d ków wypożyczenia.
3. Postanowienia umowy sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie lub z celami i zasadami uprawiania sportu albo mające na celu ich obejście
są nieważne.
Art. 248.
Postanowienia i zobowiązania wynikające z zawartej umowy są wiążące dla zainteresowanych stron, także w przypadku zmiany nazwy bądź formy prawnej klubu
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oraz zmian personalnych członków zarządu, dokonywanych zgodnie z o b o w i ązu jącym statutem klubu w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
Art. 249.
1. Pod rygorem nieważności, umowa musi być:
1) zawarta na czas określony, nie krótszy niż do końca s e zo nu s porto weg o
i nie dłuższy niż 6 sezonów rozgrywkowych,
2) sporządzona na piśmie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: j e dnym
dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZM,
3) podpisana przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu,
4) podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika w przypadku,
gdy nie ukończył 18 roku życia,
5) uzupełniona aneksami i załącznikami, które stanowią integralne części umowy.
2. W umowie musi znaleźć się co najmniej:
1) wyszczególnienie stron zawierających umowę,
2) okres ważności umowy,
3) określenie form finansowania, użytkowania i wyposażenia w sprzęt sportow y
oraz wyposażenie osobiste zawodnika,
4) zakres praw i obowiązków klubu i zawodnika,
5) zobowiązanie zawodnika do przestrzegania statutu klubu,
6) uwarunkowania w przypadku skrócenia czasu trwania umowy,
3. Wszelkie aneksy i zmiany poszczególnych postanowi eń u mow y, za w i e rane
w czasie trwania umowy, podlegają przepisom ust. 1 - 2.
Art. 250.
Umowa powinna być wysłana przez klub do PZM w terminie 3 (trzech) dni od d a ty
jej zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również wszelkich aneksów , umów
dodatkowych oraz zmian w umowach.
Art. 251.
1. Umowa może być rozwiązana w każdej chwili na podstawie zgodnego oświad czenia stron wyrażonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
2. Umowa może być rozwiązana w okresie pomiędzy 19 gru d n ia - 3 1 s tyczn i a
danego roku na podstawie oświadczenia zgody stron na zmianę b a rw kl ub o wych przez zawodnika. Oświadczenie musi być wyrażone - pod ryg o rem n i e ważności - w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kluby muszą przesłać do PZM.
4. Stronom umowy nie przysługuje prawo do jej jednostronnego wypowied ze ni a,
ani do odstąpienia od umowy. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.
Art. 252.
Jeżeli po wygaśnięciu dotychczasowej umowy zawodnik nie zmienia barw klubowych,
zawierana jest następna umowa, zgodna co do formy, treści i procedur określonych
w przepisach niniejszego rozdziału.
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Rozdział 11
Odwołania
Art. 253.
1. Zawodnikom i klubom przysługuje prawo odwołania się od decyzj i p o d ję tych
na mocy niniejszego regulaminu do GKSŻ, a w sprawach dotyczących wyłą cznie klubów lub zawodników klubów Ekstraligi - do SE.
2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktu /
aneksu, umowy cywilno-prawnej za wyjątkiem spraw podlega ją cych ko g ni cj i
Trybunału Związku rozstrzygane są przez właściwy podmiot zarządzający.
3. Podmiot zarządzający ma prawo ustalić opłatę stałą za rozstrzyg a n i e sp ra w,
o których mowa w ust. 1 i 2.
4. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, powyżej i art. 234 ust. 1-3 , s to su je
się odpowiednio postanowienia Przepisów Dyscyplinarnych Sportu Żużlowe go
oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZM.
5. Od decyzji, podjętych przez podmiot zarządzający, przysługuje prawo od wo łania się do Trybunału Związku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji podmiotu zarządzającego.
7. Strona przegrywająca pokrywa koszty postępowania.
8. Zasady i wysokość kaucji dotyczącej postępowania odw oł awcze g o re g ul uje
regulamin Trybunału Związku.
Art. 254.
Do rozstrzygania spraw spornych stosuje się stan prawny obowiązujący n a d zi e ń
wszczęcia sporu.
Art. 255.
W przypadku niedostarczenia przez klub do podmiotu zarządzającego prze d d a tą
wszczęcia sporu aneksu bądź umowy dodatkowej zawartych w czasie o b ow iązywania kontraktu, traci on prawo do wywodzenia skutków pra wn ych z tych d o ku mentów.
Art. 256.
1. Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą
wyniknąć z kontraktu lub w związku z jego zawarciem i wykonywaniem,
oraz innych aktów stanowiących integralną jego część, strony kontraktu podd ają
pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny
na podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motoro wego (zapis na sąd
polubowny).
2. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami kontraktu zawartego w formie
umowy o pracę, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą
wyniknąć z kontraktu lub w związku z jego zawarciem i wykonywaniem
oraz innych aktów stanowiących integralną jego część, strony zobowiązan e s ą
sporządzić w formie pisemnej stosowny zapis na sąd polubowny oraz p o d da ć
spór pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny
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na podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego (zapis na sąd
polubowny).
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
Art. 257.
Odpowiednie artykuły niniejszego regulaminu mają również zastoso wan ie w s to sunku do adeptów sportu żużlowego.
Art. 258
1. Do zapisów kontraktów oraz innych umów wskazanych w niniejszym regulaminie
stosuje się wymienione niżej - według ważności i pierwszeństwa ich stosowania
- następujące uregulowania:
1) Regulamin Przynależności Klubowej,
2) załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej,
3) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
4) dodatkowe wymogi lub przepisy SE,
5) kontrakt.
2. Żaden zapis kontraktu oraz innych umów wskazanych w niniejszym regulaminie
nie może być sprzeczny z uregulowaniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4.
3. Kontrakt i wszelkie inne umowy oraz porozumienia przew id zi an e n i ni ejszym
regulaminem podlegają prawu polskiemu oraz przepisom wydawanym przez PZM.
Jeżeli kontrakt lub inną umowę lub porozumienie, p rze w i dzi a ne n i n ie jszym
regulaminem, skonstruowano w dwóch wersjach językowych, tj. w języku
polskim i w języku obcym, a wystąpiły różnice znaczeniowe pomiędzy wersjami
językowymi lub jakiekolwiek spory na tym tle co do właściwej tre ści s tosu nku
prawnego, przyjmuje się, że właściwe jest brzmienie polskiej wersji językowej.
Art. 259.
1. Przepisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 9 gr udnia 2 0 1 5
roku.
2. Niniejsze przepisy stosuje się do kontraktów, aneksów lub umów dodatkowych
zawartych po ich wejściu w życie, z zastrzeżeniem przepisów ust. 4.
3. Długość kontraktów wieloletnich zawartych przed wejściem w życie niniejszeg o
regulaminu ulega skróceniu z 30 listopada danego ro ku d o 3 1 p a źd zi e rn ika
danego roku.
4. Niezależnie od postanowień art. 231 ust. 1, kontrakty bądź aneksy do kontraktó w
zawarte przed wejściem w życie niniejszego regulaminu muszą zostać
pod rygorem nieważności dostarczone do właściwego podmiotu zarządzające go
do dnia 5.11.2013 roku włącznie. Kontrakty bądź aneksy dostarczone
po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, s ą b e zsku teczn e
i nie będą potwierdzone przez podmiot zarządzający.
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Uwaga:
załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
zamieszczone są w witrynie internetowej: www.pzm.pl
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