Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

REGULAMIN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ W SPORCIE ŻUŻLOWYM
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 201.
1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą przynależności klubowej oraz trybu
i zasad zmiany barw klubowych zawodników w sporcie żużlowym.
2. O ile postanowienia regulaminu nie wskazują inaczej, niniejsze przepisy dotyczą
także klas 85-125cc, 125cc, 250cc i nieprofesjonalnego współzawodnictwa
w sporcie żużlowym, 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 „Porozumieniu 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) - umowa
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 mistrzostwo
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 cywilnoprawna zawarta
pomiędzy klubem zagranicznym biorącym udział w rozgrywkach lub zawodach
organizowanych przez FMN inną niż PZM, a zawodnikiem krajowym,
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11) umowa dodatkowa - umowa trójstronna zawarta pomiędzy zawodnikiem, klubem,
a właściwym podmiotem zarządzającym, której treść regulują regulaminy sportu
żużlowego, w szczególności niniejszy regulamin wraz z załącznikami do niego.
Art. 203.
1. Zapisy kontraktu, aneksu lub umowy dodatkowej zawartych pomiędzy klubem
a zawodnikiem sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu są nieważne. Nieważność poszczególnych postanowień kontraktu nie ma wpływu
na ważność pozostałych jego postanowień, w szczególności nieważne są
wszelkie postanowienia dotyczące pozbawienia strony lub zrzeczenia się przez
nią uprawnień wynikających z przepisów niniejszego regulaminu i załączników
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 zawodnika w zawodach rozgrywanych poza granicami kraju, odmawia wydania takiej zgody
lub zakazuje startu w zawodach zagranicznych.
5. Zawodnik krajowy zobowiązany jest dostarczyć do PZM każdy kontrakt zagraniczny w terminie do 7 dni od daty jego uzgodnienia. PZM zleca tłumaczenie
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 rozstrzygnięć wskazanych w ust. 4 powyżej.
6. Po otrzymaniu zgody na starty za granicą, zawodnik krajowy jest zobowiązany
do dostarczenia do PZM jednej kopii podpisanego kontraktu zagranicznego
w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Treść podpisanego kontraktu zagranicznego musi być zgodna z treścią uprzednio uzgodnionego kontraktu zagranicznego, który był podstawą udzielenia przez PZM zgody na starty za granicą.
Art. 204.
Przez zawarcie kontraktu zawodnik i klub oświadczają, że zapoznali się z przepisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami do niego oraz wydanymi na jego
podstawie przepisami i że akceptują ich treść w całości oraz bez zastrzeżeń,
a także przyjmują do wiadomości i akceptują, że każda zmiana treści niniejszego
regulaminu lub załączników do niego lub wydanych na jego podstawie przepisów
będzie oznaczała, iż z datą wejścia w życie zmienionych przepisów, ulegnie zmianie
treść stosunku prawnego pomiędzy stronami kontraktu, a także pomiędzy stronami
kontraktu, a PZM i SE.
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Art. 205.
1. W zawodach żużlowych objętych systemem rozgrywek ustalonych przez podmioty zarządzające, mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni zgodnie
z przepisami niniejszego regulaminu. Szczegółowe zasady potwierdzania zawodników zawarte są w rozdziale 4.
2. Zawodnik krajowy może wystąpić w zawodach towarzyskich w barwach innego
klubu tylko za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnika.
3. Za pisemną zgodą macierzystego klubu i PZM, zawodnik krajowy może
reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach nie objętych systemem
rozgrywek PZM i SE.
4. Zgoda macierzystego klubu, udzielana zawodnikowi krajowemu, jest wymagana
także na reprezentowanie na zasadzie zawodnika obcokrajowca barw klubu
zagranicznego startującego w rozgrywkach DMP, DM I Ligi i DM II Ligi.
5. Na udział zawodnika krajowego w zawodach rozgrywanych za granicą
wymagana jest zgoda PZM udzielana na wniosek macierzystego klubu.
PZM cofa wydaną zgodę na wniosek macierzystego klubu tylko ze względu
na przewinienie dyscyplinarne zawodnika, ze względów wynikających z
kontraktu lub brak wypełniania przez niego postanowień kontraktowych.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana w
przypadku startu za granicą zawodnika w barwach macierzystego klubu w
rozgrywkach DM I i II ligi.
6. 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 kraju
z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego klubu.
7. Za wydanie zgody na udział zawodnika w zawodach lub starty za granicą w
piątek po g. 15.30, sobotę i niedzielę jest pobierana od zawodnika opłata na
rzecz PZM w kwocie 1.000 złotych.
Art. 206.
1. Zawodnik ukarany dyscyplinarnie karą zawieszenia lub zawieszony na podstawie
odrębnych przepisów, w okresie odbywania kary nie może zostać potwierdzony,
zmienić barw klubowych ani zostać wypożyczony.
2. Klub ukarany dyscyplinarnie karą zawieszenia lub zawieszony w rozgrywkach
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 kar
pieniężnych lub nie wykona nałożonych obowiązków nie będzie potwierdzony
do startu w zawodach w Polsce.
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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, przekazania praw
do udziału w rozgrywkach innemu klubowi,
2) wycofania się, wykluczenia klubu z rozgrywek ligowych lub nieotrzymania bądź
utraty przez klub stosownej licencji,
3) określone w przepisach dotyczących wypożyczeń, w tym występów w charakterze „gościa”,
4) gdy w danym sezonie, zawodnik krajowy reprezentuje na zasadzie zawodnika
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 „85”, „125”, „250”, „Ż" oraz „NŻ” wystawia i potwierdza
GKSŻ.
2. Licencje sportowe „85”, „125”, „250”, „Ż" oraz „NŻ” może być wystawiona
osobie, która:
1) złoży pisemny wniosek potwierdzony przez macierzysty klub oraz zaświadczenia, na ustalonych przez GKSŻ formularzach (załącznik nr 8, DRUKI
OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM),
oraz
2) spełnia warunki do potwierdzenia zawodnika, określone w Regulaminie
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym.
3. Licencje sportowe „85”, „125”, „250”, „Ż" i „NŻ” są potwierdzane 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 potwierdzona,
jeżeli osoba ta uzyska pozytywny wynik badania psycho-technicznego.
5. Każda zmiana przynależności klubowej musi być potwierdzona w komunikacie
GKSŻ.
6. Licencje sportowe „85”, „125”, „250”, „Ż" są licencjami krajowymi w rozumieniu
przepisów FIM. Za zgodą GKSŻ zawodnik krajowy może posiadać licencję „Ż”
albo licencję wydaną przez inną FMN, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dopuszcza się zrzeczenie przez zawodnika licencji sportowej „85”, „125”,
„250”, „Ż" wyłącznie w okresie pomiędzy 19 grudnia - 31 stycznia danego roku.
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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 „85”, „125”, „250”, „Ż" może być wydana zawodnikowi,
z zastrzeżeniem przepisów ust. 4, który posiada odpowiednią i ważną licencję
„85”, „125”, „250”, „Ż".
3. Przepisy dotyczące rodzajów międzynarodowych licencji na blankietach FIM
i FIM Europe oraz wieku osób, którym może być wydana licencja zawarte są
w odpowiednich regulaminach FIM i FIM Europe.
PZM wydaje międzynarodowe licencje roczne na blankietach PZM.
4. Licencje międzynarodowe do wyścigów motocyklowych na lodzie, na trawie,
długim torze oraz dla zawodników posiadających licencję sportową „NŻ" są
wydawane na podstawie decyzji GKSŻ.
Rozdział 3
Przynależność klubowa zawodnika
Art. 210.
1. Przynależność klubowa może być ustalana tylko zawodnikom zwolnionym
z dotychczasowych klubów w sposób określony w rozdziale 5 oraz zawodnikom,
o których mowa w art. 215.
2. Zawodnik w klasach 85-125cc, 125cc, 250cc oraz adept może mieć tylko
jedną przynależność klubową z wyjątkiem przepisów dotyczących
wypożyczeń.
Art. 211.
1. Przynależność klubowa zawodnika ustalana jest na postawie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie polega na złożeniu w terminach określonych w art. 213 następujących dokumentów:
1) roczna karta zgłoszenia zawodnika wg wzoru określonego w załącznikach
do niniejszego regulaminu,
2) umowa transferowa, w przypadkach wyszczególnionych w przepisach rozdziału 8,
3) kontrakt zawodnika z klubem (każda strona kontraktu parafowana przez
strony) wraz ze wszystkimi załącznikami lub umowa cywilno-prawna,
stosownie do przepisów rozdziału 10,
4) dowód wpłaty kaucji na poczet opłaty zgłoszeniowej uiszczonej przez klub
na rzecz podmiotu zarządzającego - opłatę nalicza się w dniu publikacji
potwierdzenia zawodnika (SE dla klubów startujących w rozgrywkach DMP
100% stawki, o której mowa w pkt a-f poniżej, PZM dla klubów DM I Ligi 50% tej stawki, a dla pozostałych klubów 20% tej stawki oraz 200%
stawki za zgłoszenie zawodnika do potwierdzenia przez SE w przypadku
zawodników Ekstraligi lub za potwierdzenie zawodnika przez PZM
w okresie od piątku g. 15.30 do niedzieli) w wysokości:
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a) 2000 zł za kontrakt zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca
na jeden sezon w odniesieniu do kontraktu podpisanego w terminach,
o których mowa w art. 213 ust. 1 (w przypadku kontraktu wieloletniego
kwotę opłaty mnoży się odpowiednio przez liczbę sezonów obowiązywania
kontraktu),
b) 1000 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, opłaty nie pobiera się w przypadku,
gdy strony zawrą aneks w trybie art. 228 ust. 6,
c) 2000 zł za aneks do kontraktu zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca zmieniający długość trwania kontraktu (w przypadku aneksu
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 odpowiednio 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 ppkt a powyżej, opłaty nie pobiera się
w przypadku, gdy strony zawrą aneks w trybie art. 228 ust. 6,
e) 4000 zł za kontrakt stanowiący podstawę wypożyczenia zawodnika
krajowego lub zawodnika obcokrajowca w odniesieniu do kontraktu
podpisanego poza terminami, o których mowa w art. 213 ust. 1,
f) 2000 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,
5) zgody macierzystej FMN na starty w lidze polskiej w barwach klubu
zgłaszającego według wzoru określonego przez FIM,
6) zawiadomienie poprzedniego klubu, do którego zawodnik miał ustaloną
przynależność klubową, w przypadku zawarcia kontraktu (z wyłączeniem kontraktu na podstawie umowy wypożyczenia oraz transferu
definitywnego) z zawodnikiem krajowym do 21 lat.
3. Kluby ponoszą odpowiedzialność za terminowe dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych.
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4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić na podstawie przesłanych
skanów podpisanego przez strony kontraktu oraz karty zgłoszenia. W takim
wypadku klub zobowiązany jest do dostarczenia do właściwego podmiotu
zarządzającego oryginałów w.w dokumentów w terminie 3 dni od daty ich
podpisania. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, po upływie 14 dni od daty podpisania dokumentów potwierdzenie
zawodnika zostanie cofnięte. Za przywrócenie cofniętego potwierdzenia klub
wnosi do właściwego podmiotu zarządzającego opłatę w wysokości 2000 zł (dla
klubów DM I Ligi - 50% tej stawki, a dla pozostałych klubów 20 % tej stawki).
5. Dokumenty zgłoszeniowe, z wyjątkiem umowy transferowej, dostarczane są do:
1) PZM - w przypadku klubów I i II ligi, klubów mini żużla oraz klubów nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym,
2) SE - w przypadku klubów Ekstraligi.
6. Umowa transferowa jest przesyłana do SE, jeżeli dotyczy zawodnika klubu
Ekstraligi lub zawodnika wypożyczanego do klubu Ekstraligi. W pozostałych
przypadkach, umowa transferowa dostarczana jest do PZM.
7. 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.
8. Podmiot zarządzający pobiera opłatę od klubu zgłaszającego w wysokości
2000 zł (SE dla klubów startujących w rozgrywkach DMP 100% stawki, PZM
dla klubów DM I Ligi - 50% tej stawki, a dla pozostałych klubów 20%) za
każde:
- wezwanie klubu do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 2,
- za każde przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych, o którym
mowa w ust. 2,
- wezwanie do zmiany treści kontraktu z powodu jego niezgodności
z przepisami PZM lub SE.
9. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 4, podlegają sumowaniu w przypadku,
gdy w jednym kontrakcie lub aneksie uregulowanych jest więcej niż jeden
zakres przedmiotowy podlegający poszczególnym opłatom.
10. Zawodnik zagraniczny dostarcza klubowi dokonującemu zgłoszenia zgodę
swojej macierzystej FMN na straty w lidze polskiej w terminie okienka
transferowego, w którym podpisał kontrakt lub nie później niż w terminie 3
dni od daty podpisana kontraktu z klubem dokonującym zgłoszenie.
11. Podmiot zarządzający pobiera opłatę od zawodnika w wysokości 2000 zł (SE
dla klubów startujących w rozgrywkach DMP 100% stawki, PZM dla klubów
DM I Ligi - 50% tej stawki, a dla pozostałych klubów 20%) za każde
rozpoczęte 7 dni przedłużenia terminu do uzupełnienia braków formalnych
dokumentów zgłoszeniowych, którego jednym z powodów jest brak
dostarczenia przez zawodnika dokumentów, o których mowa w ust. 10.
12. Wpłacona kaucja na poczet potwierdzenia nie podlega zwrotowi w przypadku
nie potwierdzenia zawodnika lub skrócenia czasu trwania kontraktu,
którego dotyczy.
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13. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez podmioty zarządzające zawartej w rocznej karcie
zgłoszenia zawodnika pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia.
14. Poprzez wgranie dokumentów zgłoszeniowych zawodnika Ekstraligi
do systemu komputerowego EŻ klub potwierdza ich zgodność z posiadanymi
oryginałami.
Art. 212.
Kartę zgłoszenia zawodnika, zawartą w załącznikach do niniejszego regulaminu,
podpisuje klub i zawodnik bądź klub i zawodnik oraz jego opiekunowie prawni.
W przypadku kontraktu wieloletniego, karta zgłoszenia jest podpisywana na każdy
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 zgłaszani
w terminach (okienkach transferowych):
1) 15 maja - 31 maja (okienko transferowe śródroczne I),
2) 15 lipca - 31 lipca (okienko transferowe śródroczne II),
3) 1 września - 15 września (okienko transferowe śródroczne III),
4) 1 listopada – 14 listopada (okienko transferowe podstawowe).
2. W terminach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, mogą być zgłaszani tylko 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 zarządzający wzywa klub zgłaszający do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia
i utraty terminu do dokonania zgłoszenia. Podmiot zarządzający ma prawo
na wniosek klubu do przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych podmiot
zarządzający informuje klub dokonujący zgłoszenia w drodze decyzji
o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia i utracie prawa do dokonania
zgłoszenia. Klub zgłaszający może ponowić zgłoszenie w terminach określonych
w art. 213 ust. 1.
4. W przypadku sporu, o którym mowa w art. 252a, 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 dostarczone w terminach określonych w ust. 1 - 4 oraz informacji, o której mowa w art. 211 ust. 7,
GKSŻ ustali przynależność klubową zawodników.
6. GKSŻ publikuje w Komunikacie listy zawodników, którym została ustalona
przynależność klubowa.
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Art. 214.
1. Przynależność klubowa ustaje z chwilą zwolnienia, o którym mowa w rozdziale 5.
2. Możliwe jest zawieszenie przynależności klubowej zawodnika w przypadku
złożenia przez klub oświadczenia, iż zakończył on uprawianie sportu
żużlowego. Zawieszenie ustaje w przypadku, gdy zawodnik złoży
oświadczenie przeciwne lub gdy wygaśnie kontrakt, który był podstawą
ustalenia zawieszonej przynależności klubowej zawodnika. Zawieszenie
przynależności klubowej jest równoznaczne z cofnięciem potwierdzenia
zawodnika i jest publikowane w komunikacie GKSŻ.

1.

2.

3.

4.
5.

Art. 215.
Adept, któremu zostanie nadany certyfikat na uprawianie sportu żużlowego,
w wyniku czego staje się zawodnikiem, może być zgłoszony do danej klasy
w każdym terminie po zdaniu egzaminu na certyfikat.
Zawodnik krajowy bez ustalonej przynależności klubowej, którego certyfikat
utracił ważność, w wyniku czego zawodnik przystąpi powtórnie do egzaminu
na certyfikat, może być zgłoszony w każdym terminie po zadaniu egzaminu.
Zawodnik zwolniony automatycznie oraz zawodnik zwolniony z przyczyn jak
w art. 218 ust. 2, może być zgłoszony w każdym terminie, nie później jednak
niż koniec sezonu rozgrywkowego, w którym zawodnik uzyskał zwolnienie.
Zawodnik obcokrajowiec może być zgłoszony w innym terminie niż określono
w art. 213 ust. 1 - 4, z dniem ukończenia 16 rok życia.
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 został zgłoszony i ma ustaloną przynależność klubową stosownie
do przepisów rozdziału 3, złoży roczną kartę zgłoszenia wg wzoru określonego
w załącznikach 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. 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 wzorowi nie będzie honorowana,
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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3) w przypadku zawodnika obcokrajowca startującego w rozgrywkach ligowych
oraz zawodach poza kontynentem europejskim:
- ma ukończony 16 rok życia i posiada zgodę swojej FMN na starty w
barwach klubu zrzeszonego w PZM. 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 wzorowi nie będzie honorowana.
Do braków formalnych procedury potwierdzania zawodnika do udziału
w zawodach żużlowych ma odpowiednie zastosowanie art. 213 ust. 3.
Z zastrzeżeniem przepisów art. 211 ust. 10 zgoda FMN, o której mowa w ust. 1
pkt 2, dostarczana jest do PZM i SE. Obowiązek dostarczenia zgody ciąży
na klubie zawodnika.
Zawodnik krajowy posiadający licencję krajową lub międzynarodową wydaną
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.
Zawodnik może być potwierdzony na dany sezon jeden raz, z zastrzeżeniem
ust. 6, wystąpienia sytuacji wskazanych w art. 207, 218 ust. 1 pkt 3. i przepisów
o wypożyczeniach.
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 ile
wyrazi taką wolę na piśmie i przedstawi pisemne zaświadczenie właściwej
FMN, iż nie posiada on licencji na podstawie, której został uprzednio
potwierdzony do udziału w zawodach żużlowych w Polsce na dany sezon.
Przepisy niniejszego Rozdziału oraz Rozdziału 3: Przynależność klubowa
zawodnika - stosuje się odpowiednio.
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. 213 ust. 1 pkt 1,
z uwzględnieniem postanowień art. 228 ust. 4 w zakresie dostosowania treści
kontaktu do treści regulaminu, załączników do niego lub wydanych na jego
podstawie przepisów obowiązujących w dniu dokonywania potwierdzenia.
Zawodnik potwierdzony do startu w Polsce będzie miał niezwłocznie
cofnięte przedmiotowe potwierdzenie lub odpowiednio zgodę na starty
w lidze zagranicznej dla zawodnika krajowego w przypadku, gdy w czasie
trwania sezonu zakontraktuje większą liczbę lig zagranicznych niż wynika
to z treści podpisanego przez zawodnika kontraktu.
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Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie cofnięte z dniem
wystartowania przez zawodnika w meczu ligi zagranicznej, która nie została
uwzględniona w podpisanym kontrakcie bądź aneksie lub w rocznej karcie
zgłoszenia zawodnika. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
obowiązuje każdorocznie od początku danego sezonu do daty ostatniej kalendarzowej imprezy ligowej w danym sezonie objętej podpisanym kontraktem (dotyczy
rozgrywek SE i DM I Ligi).
9. 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 (np. poprzez
zakontraktowanie większej liczby lig zagranicznych niż to wynika z treści
podpisanego kontraktu), w których startował lub miał startować. W wypadku
zawodników ubiegających się o potwierdzenie w rozgrywkach 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 jak zostaną
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 niniejszym regulaminie, w szczególności w ust. 2, a klub nie złoży oświadczenia lub anuluje
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 rozgrywkach ligowych lub w innych zawodach, przez co należy rozumieć: odmowę
przyznania licencji albo wygaśnięcie lub utratę stosownej licencji albo
anulowanie decyzji o przyznaniu licencji,
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3.
4.

5.
6.

6) posiadając uprawnienie klub nie wystąpił o przyznanie licencji w terminie
określonym w „Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym
dla klubów I i II ligi żużlowej”, a inny podmiot nie przejął miejsca tego klubu
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 publikowane
w komunikacie GKSŻ.
W przypadkach wskazanych w art. 218 ust. 2 pkt 3 - 6, gdy klub posiada
licencję PZM wydaną na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania
licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym
w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym, sporcie kartingowym i 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 odstępującego lub pożyczającego 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 dotychczasowego klubu, klub
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 zachowania
jego formy, jest bezskuteczne w kwestii zwolnienia zawodnika.
Art. 220.
1. Zawodnik jest zwolniony z klubu z dniem uregulowania zobowiązań wynikających ze złożonego przez klub oświadczenia.
2. W przypadku, gdy zawodnik kwestionuje oświadczenie, o którym mowa w art.
219 ust. 1, zwolnienie z klubu nastąpi po rozstrzygnięciu sprawy spornej, które
zapadnie w trybie art. 256.
Art. 221.
Podmioty zarządzające informują się wzajemnie o otrzymanych oświadczeniach
i anulacjach.
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Art. 222.
Konsekwencje zaległości finansowej klubów wobec zawodników są uregulowane
w regulaminach przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału
we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym.
Rozdział 6
Kontakty zakazane
Art. 223.
1. W okresie od daty podpisania kontraktu do daty ostatniej imprezy kalendarzowej
w danym sezonie objętej podpisanym kontraktem będącym podstawą ustalenia
przynależności klubowej zawodnika, zabronione jest:
1) prowadzenie rozmów z zawodnikiem w przedmiocie zmiany barw klubowych
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 zawodnika, jak również prowadzenie rozmów w tym przedmiocie oraz podpisywanie
i zawieranie jakichkolwiek kontraktów, listów intencyjnych, porozumień
i umów pomiędzy innym klubem a zawodnikiem; powyższy zakaz dotyczy
również zawodnika.
2. W okresie od daty podpisania kontraktu lub aneksu przedłużającego czas trwania
kontraktu do daty 31 października danego sezonu zabronione jest podpisywanie
i zawieranie jakichkolwiek kontraktów, aneksów, listów intencyjnych, porozumień
i umów pomiędzy klubem macierzystym a zawodnikiem, których przedmiotem jest
przedłużenie długości trwania kontraktu. Dopuszcza się zmianę treści kontraktu
w pozostałym zakresie z uwzględnieniem przepisów niniejszego regulaminu
dotyczącymi kształtowania treści kontraktu.
3. Klub macierzysty zawodnika może wydać zgodę na prowadzenie przez zawodnika rozmów handlowych o kontrakcie z innym klubem w okresie ustalonej
przynależności klubowej; zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie
pod rygorem nieważności.
4. Kontrakt może być podpisany przez zawodnika z klubem wyłącznie w terminach,
o których mowa w art. 213 ust. 1, z zastrzeżeniem przepisów o wypożyczeniach
oraz ust. 5.
5. Kontrakt zawodnika z klubem macierzystym może być przedłużony wyłącznie
w podstawowym okienku transferowym 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.
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Rozdział 7
Kontrakty zawodników sportu żużlowego
Art. 224.
Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą zawodników klas 85-125cc, 125cc,
250cc, oraz nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym. W tym
przypadku mają zastosowanie przepisy rozdziału 10.
Art. 225.
1. Zawodnik może zawrzeć kontrakt tylko z jednym klubem żużlowym posiadającym
odpowiednią licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym
w sporcie żużlowym.
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 żużlowej
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 okres powinien
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 zawodnika
do startu w meczu,
2) gwarantujących zawodnikowi wystawienie do składu lub startu w określonej
liczbie meczów,
3) określających wynagradzanie zawodnika za mecz w postaci kwoty ryczałtowej 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 wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi za starty w danym sezonie, na inne
umowy lub porozumienia z podmiotami trzecimi, a w szczególności dzielenia
lub przenoszenia wynagrodzenia lub zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia
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.
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5. Kluby są zobowiązane wykonać wszelkie zobowiązania finansowe i niefinansowe względem zawodników wynikające z zawartych z nimi kontraktów,
a pozostające w związku z rozgrywkami prowadzonymi w danym roku nie
później niż do dnia 31 października danego roku obowiązywania kontraktu.
W przypadku klubów Ekstraligi żużlowej, nie uwzględnia się jakichkolwiek
porozumień w zakresie prolongaty wykonania tych zobowiązań. Przeciwne
postanowienia kontraktu są nieważne.
6. Dopuszcza się zmianę lub wskazanie ligi pierwszego, drugiego lub/i trzeciego
wyboru w trakcie sezonu poprzez zawarcie stosownego aneksu do kontraktu
w tym zakresie. W przypadku zmiany ligi w trakcie sezony zawodnik
zobowiązany jest udokumentować rozwiązanie kontraktu z dotychczasowym
klubem. Przepisy art. 216 ust. 1 stosuje się odpowiednio (dotyczy rozgrywek SE).
Art. 227.
Jeżeli kontrakt nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym regulaminie,
nie zostanie on potwierdzony i zawodnik nie uzyska przynależności klubowej lub ją
utraci w przypadku, gdy zawodnik nie zmienia barw klubowych, a zawarty jest nowy
kontrakt z dotychczasowym klubem po wygaśnięciu poprzedniego.
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 art.
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,
4) podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika w przypadku,
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 ligę
podstawową (inaczej: ligę narodową),
7) zgodny z przyjętymi w niniejszym regulaminie i załącznikach do niego
zasadami dotyczącymi wynagrodzenia zawodnika.
2. Kontrakt powinien określać wynagrodzenie lub zasady obliczania wynagrodzenia zawodnika w walucie polskiej (bez możliwości stosowania przeliczników
walutowych), odrębnie za każdy sezon żużlowy objęty czasem obowiązywania
kontraktu z podziałem na wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne
zawodnika.
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3. W przypadku, gdy wynagrodzenie lub zasady obliczania wynagrodzenia nie
obejmują całości okresu obowiązywania kontraktu i strony nie uzgodnią warunków 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 wynagrodzenia 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.
4. Wszelkie aneksy lub umowy dodatkowe zawierane w czasie trwania kontraktu,
podlegają przepisom ust. 1 - 3 i będą stanowiły podstawę do ich potwierdzenia
przez podmiot zarządzający wyłącznie po ich dostosowaniu co do treści i formy
zgodnej z przepisami niniejszego rozdziału dla danej klasy rozgrywkowej.
5. Przepisy SE mogą określać dodatkowe wymogi i przepisy dotyczące kontraktów
zawodników klubów Ekstraligi. Wymogi i przepisy, o których mowa w zdaniu
poprzednim, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Uchwalone przez SE dodatkowe wymogi lub przepisy stają się integralną częścią
regulaminu.
6. Kontrakty wieloletnie podlegają przepisom ust. 1 - 3 i będą stanowiły podstawę
do potwierdzenia zawodnika przez podmiot zarządzający wyłączanie po ich
dostosowaniu w podstawowym okienku transferowym co do treści i formy
zgodnej z przepisami niniejszego rozdziału dla danej klasy rozgrywkowej.
7. W przypadku zawodników klubów Ekstraligi kontrakt musi być sporządzony
jako wydruk wzorca z systemu komputerowego EŻ.
Art. 229.
1. Uzupełnieniem kontraktu jest część o nazwie: „Zbiór zasad regulujących stosunki
pomiędzy zawodnikiem i klubem”, zamieszczona w załącznikach do niniejszego
regulaminu.
2. Zasady i sposób zagospodarowania powierzchni reklamowych na motocyklu
i stroju zawodniczym określone są w regulaminach właściwego dla danych
rozgrywek podmiotu zarządzającego, które stanowią integralną cześć kontraktu.
3. Regulaminy klubowe, regulujące kwestie powierzchni reklamowych na motocyklu i stroju zawodniczym, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami,
o których mowa w ust. 2 i stanowią integralną część kontaktu tylko w przypadku,
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 regulaminach
szczegółowych rozgrywek ligowych, nie może być dłuższy niż do końca sezonu
rozgrywkowego.
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2. Adept, któremu zostanie nadany certyfikat na uprawianie sportu żużlowego,
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 dłuższy niż do końca
sezonu rozgrywkowego, w którym zawodnik kończy 21 rok życia,
2) innym, niż w barwach którego uzyskał certyfikat - za pisemną zgodą klubu,
w którego barwach uzyskał certyfikat - na dowolny okres nie krótszy niż do
końca sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 6 sezonów rozgrywkowych 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 dodatkowych
oraz zmian w kontraktach i umowach dodatkowych.
2. Kontrakt, aneks oraz umowa dodatkowa mogą być przesłane do PZM lub SE
w zamkniętej kopercie. W tym przypadku, do każdej przesyłki musi być
dołączone oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załącznikach do niniejszego 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.

1.
2.

3.

4.

Art. 232.
Kontrakty są przechowywane w siedzibie podmiotu zarządzającego w miejscu
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 przypadku
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 złożenia
do swoich dokumentów kontraktowych oryginału każdego dokumentu, który
dotyczy jego wynagrodzenia w klubie.
W przypadku sporu pomiędzy stronami lub wdrożenia postępowania dyscyplinarnego, kontrakt może być wykorzystany jako dowód w sprawie.
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5. W czasie obowiązywania kontraktu, a także w okresie 10 lat od jego
rozwiązania lub wygaśnięcia - strony, podmiot zarządzający zobowiązują się do
zachowania w tajemnicy jego postanowień i nie ujawniania ich do wiadomości
publicznej.
6. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, zbywanie albo oferowanie zbycia
tajemnicy postanowień jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym
zezwoleniem drugiej strony.
7. 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 winien zostać rozwiązany w okienkach transferowych w formie
pisemnego porozumienia stron w przypadku zawarcia przez dotychczasowy
klub zawodnika umowy transferowej. Zgoda na rozwiązanie kontraktu może być
uwarunkowana finansowo wg odpowiednich przepisów rozdziału 7.

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 jednostronnego wypowiedzenia, ani do odstąpienia od kontraktu z wyjątkiem przypadków określonych
w przepisach niniejszego regulaminu.
Art. 234.
1. Klub może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie kontraktu
z winy zawodnika w razie ciężkiego naruszenia przez zawodnika podstawowych
obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przepisami.
Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien nastąpić na piśmie z podaniem
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.
2. Zawodnik może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie
kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich zobowiązań, 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 przedmiocie
rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu powinien
zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie
kontraktu.
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3. W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku, o którym mowa w ust.
1 lub 2 i stwierdzenia braku podstaw do rozwiązania kontraktu, podmiot
rozpatrujący wniosek może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli
żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu
okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie kontraktu
byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz
celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury fizycznej.
Rozwiązanie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania
ucierpiałoby dobro zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady
słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu.
4. W przypadku kontraktu zawartego w formie umowy o pracę klub ma 30 dni
na złożenie wobec zawodnika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
w efekcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.
5. Kontrakt może być rozwiązany w związku z decyzją Zespołu ds. Licencji 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 życie
przepisów niniejszego regulaminu, strony dokonają jakiejkolwiek zmiany jego
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, bądź
danych stron kontraktu nie stanowią zmiany treści kontraktu w rozumieniu
postanowień zdania poprzedniego.
2. Jeżeli w okresie ważności kontraktu, klub awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej lub jest zdegradowany do niżej klasy rozgrywkowej, strony są zobowiązane, pod rygorem odmowy potwierdzenia zawodnika przez podmiot
zarządzający, do dostosowania obowiązującego kontraktu w całości co do
treści i formy zgodnej z przepisami niniejszego rozdziału dla danej klasy
rozgrywkowej w terminie podstawowego okienka transferowego.
3. Nie dostosowanie treści kontraktu, o którym mowa w ust. 2, nie jest
zwolnieniem zawodnika w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu, co
oznacza, że nie ustaje dotychczasowa przynależność klubowa zawodnika,
ustalona na okres trwania obowiązującego kontraktu.
4. Podmiotem zarządzającym kontraktami drugiej drużyny (rezerwowej)
klubu startującego w rozgrywkach DMP jest EŻ.
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 dotychczasowego
klubu.

19

Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

Art. 238.
Przy zmianie barw klubowych będą brane pod uwagę wyłącznie postanowienia
kontraktu zawartego przez zawodnika z dotychczasowym klubem oraz przepisy
niniejszego regulaminu. Wszelkie inne umowy zawodnika, między innymi ze sponsorami, w tym przypadku są bezskuteczne.
Art. 239.
1. Za zmianę przynależności klubowej zawodnika, klub odstępujący może żądać
jednej z poniższych kwot:
1) odstępne - w przypadku, gdy klub i zawodnik wspólnie oświadczają zgodę
na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu i zmianę barw klubowych przez zawodnika; kwota odstępnego może być wyszczególniona w kontrakcie
lub w wynegocjowanym przez strony w aneksie rozwiązującym kontrakt,
2) ekwiwalent za wyszkolenie, określony w art. 240.
Klub odstępujący ma prawo w każdym czasie do rezygnacji lub zmniejszenia
przysługującej mu kwoty odstępnego lub ekwiwalentu.
2. Klub nie może żądać kwoty odstępnego, jeśli istnieją warunki zastosowania
ekwiwalentu za wyszkolenie.
3. Jeżeli zmiana barw klubowych odbywa się w formie wskazanej ust. 1 pkt 1
kluby - odstępujący i pozyskujący - zawierają umowę transferową zgodnie
ze wzorem określonym w załącznikach do niniejszego regulaminu, z wyjątkiem
sytuacji wskazanej w art. 240 ust. 1. Umowę transferową dostarcza
do właściwego podmiotu zarządzającego klub pozyskujący.
4. Wszelkie należności wynikające z umowy transferowej powinny być zapłacone
przez klub pozyskujący klubowi odstępującemu nie później niż w terminie
do najbliższej daty 31 października danego sezonu. W przeciwnym przypadku
umowa transferowa ulega rozwiązaniu z mocy samego regulaminu. W takim
przypadku zawodnik będzie miał ustaloną przynależność klubową z powrotem
do klubu pozyskującego z dniem 31 października danego sezonu, o ile strony
umowy transferowej nie zawrą dodatkowego pisemnego porozumienia w tym
zakresie lub nie nastąpi przed w/w datą zapłata całości należności. Ustalenie
przynależności klubowej zawodnika do klubu odstępującego w trybie, o którym
mowa powyżej nie zwania z obowiązku zapłaty należności wynikających
z umowy transferowej.
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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 następujących
przypadkach:
a) zawodnik posiada przynależność klubową do klubu, w barwach którego
uzyskał certyfikat i dotychczas nie zmieniał przynależności klubowej, nie
licząc 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,
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 licząc
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, 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,
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 przynależność
klubową do innego klubu niż ten, w barwach którego uzyskał certyfikat;
kwota ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 120 000 zł,
2) zawodników do 21 lat, którzy posiadając ważny certyfikat „NŻ” uzyskują
prawo do nadania certyfikatu „Ż”, a następnie ubiegają się o przynależność
klubową do klubu żużlowego, w następujących przypadkach:
a) zawodnik posiada przynależność klubową do klubu, w barwach którego
uzyskał certyfikat „NŻ” i dotychczas nie zmieniał przynależności klubowej,
nie licząc wypożyczenia; kwota ekwiwalentu za wyszkolenie nie może
być wyższa niż 30 000 zł,
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b) po zdaniu egzaminu na certyfikat „NŻ” zawodnik nie posiada przynależności klubowej w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 15 000 zł,
3) zawodników z licencją „250”, którzy posiadali lub posiadają ważny
certyfikat do uczestnictwa w zawodach 250cc, uzyskują prawo do nadania
certyfikatu „Ż”, a następnie ubiegają się o przynależność klubową
do klubu żużlowego, w następującym przypadku:
- zawodnik posiadał lub posiada przynależność klubową do klubu,
w barwach którego uzyskał certyfikat do uprawiania 250cc i dotychczas
nie zmieniał przynależności klubowej, nie licząc wypożyczenia; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 60 000 zł,
4) zawodników z licencją „125”, którzy posiadali lub posiadają ważny
certyfikat do uczestnictwa w zawodach 125cc, uzyskują prawo do nadania
certyfikatu „250” albo „Ż”, a następnie ubiegają się o przynależność
klubową do klubu żużlowego, w następującym przypadku:
- zawodnik posiada przynależność klubową do klubu, w barwach
którego uzyskał certyfikat do uprawiania 125cc i dotychczas nie
zmieniał przynależności klubowej, nie licząc wypożyczenia; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 45 000 zł,
5 zawodników z licencją „85”, którzy posiadali lub posiadają ważny
certyfikat do uprawiania 85-125cc, uzyskują prawo do nadania certyfikatu „Ż”
lub certyfikatu do uprawiania 125cc albo 250cc,a następnie ubiegają się
o przynależność klubową do klubu żużlowego, w następującym przypadku:
- zawodnik posiadał lub posiada przynależność klubową do klubu,
w barwach którego uzyskał certyfikat do uprawiania 85-125cc i dotychczas
nie zmieniał przynależności klubowej, nie licząc wypożyczenia; kwota
ekwiwalentu za wyszkolenie nie może być wyższa niż 30 000 zł,
W rozumieniu przepisu ust. 1, klubem odstępującym jest zawsze klub,
w barwach którego zawodnikowi nadano odpowiedni certyfikat.
Ekwiwalent za wyszkolenie jest obowiązkowy, chyba że klub odstępujący
postanowi inaczej.
W rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu zawodnik pozostaje zawodnikiem do lat 21 do końca stycznia następnego roku po tym, w którym ukończył
21. rok życia.
Ekwiwalent za wyszkolenie jest płatny przez klub pozyskujący zawodnika
na rzecz klubu odstępującego w terminie ustalonym przez klub odstępujący
jednak nie wcześniej niż 7 dni od daty podpisania przez klub pozyskujący
kontraktu z zawodnikiem i nie później niż do najbliższego dnia 31 października
danego sezonu.
Ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje także klubowi, który na mocy odrębnych
przepisów przejmuje miejsce w danej klasie rozgrywkowej od klubu, któremu
taki ekwiwalent przysługuje i wstępuje w tym zakresie w prawa takiego klubu,
o ile kluby zawrą w tym zakresie odpowiednie porozumienie w umowie
o przejęciu miejsca w lidze.
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7. Klub odstępujący zgłasza roszczenie o ekwiwalent za wyszkolenie do
klubu pozyskującego nie później niż na trzydzieści dni od zakończenia
okienka transferowego, w którym zawodnik zmienił barwy klubowe. Nie
zgłoszenie roszczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
jest równoznaczne z rezygnacją z tego roszczenia.
8. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi, który wyszkolił
adepta w ramach umowy partnerskiej, chyba że postanowienia tej umowy
stanowią inaczej.
Art. 241.
Pomimo ustalenia nowych barw klubowych, zawodnik będzie miał zawieszone
prawo startu w barwach klubu pozyskującego, jeśli ten klub nie wywiąże się
z zobowiązań finansowych wobec klubu odstępującego, wynikających z art. 240
ust. 1 lub z umowy transferowej, chyba że kluby podpiszą odrębne porozumienie.
Powyższy przepis dotyczy także wypożyczeń. Informację w przedmiocie
zawieszenia prawa startu publikuje podmiot zarządzający w formie komunikatu na
podstawie informacji od zainteresowanego klubu.
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 sezon,
z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w art. 207, kiedy zawodnik ma
prawo rozwiązać umowę wypożyczenia i po spełnieniu warunków jak
w niniejszym rozdziale, może zostać wypożyczony do innego klubu.
2. Regulaminy dla klas 85-125cc, 125cc, 250cc i nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym mogą zawierać dodatkowe przepisy dotyczące
wypożyczeń.
3. Klub wypożyczający zawodnika może zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rozliczeń finansowych z tymże zawodnikiem.
Zobowiązania finansowe i niefinansowe na rzecz zawodnika wypożyczanego
występujące po stronie klubu wypożyczającego będą traktowane w procesie
licencyjnym jako zobowiązania klubu pożyczającego.
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 wypożyczenia, zawodnik zdobył w meczach ligowych nie więcej niż 8 punktów
łącznie z punktami bonusowymi.
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2. Do wypożyczeń obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące: potwierdzania
zawodnika, ustalania przynależności klubowej i zwolnień.
3. Po zakończeniu okresu wypożyczenia, zawodnik powraca do klubu macierzystego.
Art. 244.
Wypożyczenia są potwierdzane przez GKSŻ. Wyrazem potwierdzenia zawodnika
jest publikacja tego potwierdzenia w Komunikacie GKSŻ.
Art. 245.
1. Klub pożyczający zawiera z klubem wypożyczającym umowę o wypożyczenie.
2. W umowie o wypożyczenie muszą być wskazane warunki finansowe wypożyczenia. W szczególności umowa o wypożyczenie:
1) musi pod rygorem nieważności zawierać kwotę pozostałych na dzień wypożyczenia zobowiązań finansowych i niefinansowych wynikających z kontraktu
z klubem pożyczającym oraz sposób ich rozliczenia lub oświadczenie stron
umowy o braku takich zobowiązań.
2) nie może zawierać jakichkolwiek klauzul ograniczających klubowi pożyczającemu możliwość wstawienia zawodnika do startu w zawodach.
3. 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.
4. Jeżeli klub wypożyczający jest klubem Ekstraligi, dokumenty, o których mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3 muszą być dostarczone do SE. W pozostałych przypadkach,
w tym także w odniesieniu do dokumentu z ust. 3 pkt 1, adresatem dokumentów
jest GKSŻ.
5. GKSŻ oraz SE niezwłocznie zawiadamiają siebie wzajemnie o otrzymanych
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.
2. Dopuszczalne jest wypożyczenie zawodnika krajowego do innego klubu
na reprezentowanie barw tego klubu tylko w określonych zawodach, wyszczególnionych 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 wypożyczenia, zawodnik nie był zgłoszony do danych zawodów, wyszczególnionych
w Regulaminie Mistrzostw Polski i Nagród PZM, w barwach klubu pożyczającego,
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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 danym
sezonie równocześnie reprezentować barwy tylko dwóch klubów: jednego
w zawodach wyszczególnionych w umowie o wypożyczenie stosownie do przepisów ust. 2 i drugiego w pozostałych zawodach.
4. Każde wypożyczenie może być odpłatne.
5. Szczególną formą startu krajowego zawodnika młodzieżowego jest jego udział
w zawodach na zasadzie „gościa juniora” w meczach DM II Ligi według zasad
określonych w pkt 6-10 poniżej.
6. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa juniora”, zawodnik musi być
zawodnikiem klubu Ekstraligi (włączając w to wypożyczenie) i posiadać zgodę
tego klubu na udział w zawodach DM II Ligi na zasadzie „gościa juniora”.
7. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DM II Ligi, w barwach
którego ma wystąpić jako „gość junior” do dnia 31 marca danego sezonu
w formie kontraktu wzorcowego.
8. „Gość junior” - może wystąpić w meczu przy spełnieniu łącznie poniższych
przesłanek:
● jeden „gość junior” w składzie drużyny startujący pod numerem
startowym nie zarezerwowanym dla krajowego zawodnika młodzieżowego,
● „gość junior” musi posiadać status krajowego zawodnika młodzieżowego
do lat 21,
● „gość junior” nie może być zawodnikiem klubu startującego
w rozgrywkach DMP posiadającego drugą drużynę (rezerwową).
9. Obowiązują następujące przepisy dotyczące „gościa juniora”:
1) punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość
junior” liczą się do punktacji meczu,
2) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość junior”
reprezentować barwy tylko jednego klubu DM II ligi,
3) jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość junior” 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 junior”,
4) „gość junior” jest liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników
krajowych w składzie drużyny,
5) klub DM II Ligi może zakontraktować do kadry klubu maksymalnie dwóch
„gości juniorów” w danym sezonie,
6) klub startujący w rozgrywkach DMP posiadający drugą drużynę
(rezerwową) nie mam prawa do wstawienia do składu „gościa juniora”.
10. Zawodnik nie uzyskuje prawa do startu na zasadzie „gościa juniora”:
1) w składzie klubu biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie
rozgrywkowej co klub, do którego zawodnik jest potwierdzony, włączając
w to wypożyczenie,
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2) w składzie klubu:
- biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie rozgrywkowej co
klub, z którego został uprzednio wypożyczony,
- z którym klub pożyczający zawodnika jest powiązany osobowo albo
kapitałowo.
11. Szczególną formą startu krajowego zawodnika młodzieżowego jest jego udział
na zasadzie „gościa” w zawodach DMPJ według zasad określonych
regulaminie szczegółowym tych rozgrywek.
Rozdział 10
Umowy cywilno-prawne zawodników klas 85-125cc, 125cc, 250cc
oraz nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym
Art. 247.
1. Warunkiem uzyskania prawa do reprezentowania barw klubu przez zawodnika
klas 85-125cc, 125cc, 250cc 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 przypadków 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.
4. Do potwierdzeń zawodników klas 85-125cc, 125cc, 250cc oraz nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym nie stosuje się opłat,
o których mowa w rozdziale 3.
5. Dozwolone jest zawieranie przez kluby umów o szkolenie adeptów klas
85-125cc, 125cc, 250cc, „Ż” wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu
(umowa partnerska).
6. Umowa zawarta w ramach umowy partnerskiej zobowiązuje zawodnika /
adepta do przystąpienia do uzyskania, po uzyskaniu certyfikatu dla klas
85-125cc, 125cc, 250cc, „Ż”, przynależności klubowej do klubu
zlecającego szkolenie lub zdawania egzaminu na certyfikat dla klas 85125cc, 125cc, 250cc, „Ż” w tym klubie. Klub partnerski jest patronem
zawodnika. Zawodnik może posiadać tylko jednego patrona.
7. Zawodnik/adept zmieniający klub na podstawie umowy partnerskiej może
być potwierdzony jedynie w przypadku, gdy klub zlecający szkolenie
wypełni wszystkie finansowe obowiązki regulaminowe i umowne wobec
klubu szkolącego. Zawodnik taki powinien przedłożyć stosowne
oświadczenie klubu szkolącego – za wyjątkiem sytuacji, o których mowa
w art. 218 ust. 2 RSZ.
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Art. 248.
Postanowienia i zobowiązania wynikające z zawartej umowy są wiążące dla zainteresowanych stron, także w przypadku zmiany nazwy bądź formy prawnej klubu
oraz zmian personalnych członków zarządu, dokonywanych zgodnie z obowiązującym
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 sezonu sportowego
i nie dłuższy niż 6 sezonów rozgrywkowych,
2) sporządzona na piśmie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym
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.
6) w przypadku umowy dotyczącej zawodnika klasy 85-125cc, 125cc,
250cc sporządzona według wzorca umowy stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
2. W umowie zawodnika nieprofesjonalnego musi znaleźć się co najmniej:
1) wyszczególnienie stron zawierających umowę,
2) okres ważności umowy,
3) określenie form finansowania, użytkowania i wyposażenia w sprzęt sportowy
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 postanowień umowy, zawierane
w czasie trwania umowy, podlegają przepisom ust. 1 - 2.
4. Dozwolone jest zawieranie przez strony w umowie cywilnoprawnej
zawodnika klasy 85-125cc, 125cc, 250cc / adepta postanowień dodatkowych
dotyczących:
1) finansowania szkolenia przez adepta / klub / zawodnika klasy 85-125cc,
125cc, 250cc,
2) rozliczeń stron w wypadku rozwiązania umowy,
3) zobowiązania do uzyskania licencji „Ż” w określonym klubie,
4) uzyskania przynależności klubowej do określonego klubu.
5. Umowa cywilnoprawna zawodnika klasy 85-125cc, 125cc, 250cc / adepta
musi obowiązkowo zawierać w zapis na sąd polubowny - Trybunał
Związku.
Art. 250.
Umowa powinna być wysłana przez klub do PZM w terminie 3 (trzech) dni od daty
jej zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również wszelkich aneksów, umów
dodatkowych oraz zmian w umowach.
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Art. 251.
1. Umowa może być rozwiązana w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
2. Umowa może być rozwiązana w okresie pomiędzy 19 grudnia - 31 stycznia
danego roku na podstawie oświadczenia zgody stron na zmianę barw klubowych przez zawodnika. 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.
4. Stronom umowy nie przysługuje prawo do jej jednostronnego wypowiedzenia,
ani do odstąpienia od umowy. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.
Art. 252.
1. 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.
Rozdział 10a
Umowa dodatkowa
Art. 252a
1. Z dniem zgłoszenia zawodnika do potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy
dodatkowej pomiędzy zawodnikiem, klubem, a PZM albo SE.
2. Treść umowy dodatkowej, prawa i obowiązki stron regulują zapisy regulaminów
sportu żużlowego, w szczególności zapisy niniejszego regulaminu wraz z
załącznikami do niego.
3. Obowiązki zawodnika i klubu w szczególności obowiązki w zakresie udziału w
galach, akcjach promocyjnych i zawodach mogą być zabezpieczone karami
umownymi na rzecz PZM lub SE, które wyszczególnia niniejszy regulamin.
Rozdział 11
Odwołania
Art. 253.
1. Zawodnikom i klubom przysługuje prawo odwołania się od decyzji klubów,
zawodników lub PZM / SE podjętych na mocy niniejszego regulaminu
odpowiednio do GKSŻ, a w sprawach dotyczących wyłącznie klubów lub
zawodników klubów Ekstraligi - do SE w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktu /
aneksu, umowy cywilno-prawnej za wyjątkiem spraw podlegających kognicji
Trybunału Związku rozstrzygane są przez właściwy podmiot zarządzający.
3. Podmiot zarządzający ma prawo ustalić opłatę stałą za rozstrzyganie spraw o
których mowa w ust. 1 i 2.
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4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, powyżej i art. 234 ust. 1-3 , stosuje się
odpowiednio postanowienia Przepisów Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego oraz
Regulaminu Dyscyplinarnego PZM.
5. Jeżeli odwołanie jest uzasadnione, podmiot zarządzający - nie przesyłając akt
sprawy do Trybunału Związku - może uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę
potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje
odwołanie do Trybunału Związku.
6. Od decyzji, podjętych przez podmiot zarządzający, przysługuje prawo odwołania się do Trybunału Związku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji podmiotu zarządzającego.
8. Strona przegrywająca pokrywa koszty postępowania.
9. Zasady i wysokość kaucji dotyczącej postępowania odwoławczego reguluje
regulamin Trybunału Związku.
Art. 254.
Do rozstrzygania spraw spornych stosuje się stan prawny obowiązujący na dzień
wszczęcia sporu.
Art. 255.
W przypadku niedostarczenia przez klub do podmiotu zarządzającego przed datą
wszczęcia sporu aneksu bądź umowy dodatkowej zawartych w czasie obowiązywania kontraktu, traci on prawo do wywodzenia skutków prawnych z tych dokumentów.
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 poddają
pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny
na podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego (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 zobowiązane są
sporządzić w formie pisemnej stosowny zapis na sąd polubowny oraz poddać
spór pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny
na podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego (zapis na sąd
polubowny).
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3. W wypadku zaistnienia sporu w przedmiocie zasadności, wymagalności albo
wysokości roszczenia wynikającego z kontraktu o profesjonalne uprawnianie
sportu żużlowego, w zakresie potrąceń z tego wynagrodzenia dokonywanych
przez klub w trybie § 18 Zbioru Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem,
a zawodnikiem, nie objętego wnioskiem zgłoszonym do Trybunału PZM przez
klub w terminie wynikającym z przepisów Regulaminu przyznawania, odmowy
przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi
żużlowej zawodnik ma obowiązek złożyć wniosek o rozstrzygnięcie tegoż sporu
przez Trybunał PZM w terminie 30 dni od daty zakończenia kontraktu. Brak
złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przepisanym
terminie jest równoznaczny z oświadczeniem złożonym przez zawodnika
klubowi, iż nie ma on żadnych roszczeń wobec klubu z tytułu potrąceń
dokonanych w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a jeśli
roszczenia takie rzeczywiście istnieją to zaniechanie zawodnika jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zrzeczeniu się przedmiotowych
roszczeń wobec klubu.
4. Zaniechanie obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej powoduje,
że roszczenia zawodnika wobec klubu nie podlegają ochronie przez PZM.
5. Postanowienia art. 256 ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio wobec umów
cywilnoprawnych adeptów i zawodników klas 85-125cc, 125cc, 250cc.
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
Art. 257.
Odpowiednie artykuły niniejszego regulaminu mają również zastosowanie w stosunku 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.
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3. Kontrakt i wszelkie inne umowy oraz porozumienia przewidziane niniejszym
regulaminem podlegają prawu polskiemu oraz przepisom wydawanym przez PZM.
Jeżeli kontrakt lub inną umowę lub porozumienie, przewidziane niniejszym
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 treści stosunku
prawnego, przyjmuje się, że właściwe jest brzmienie polskiej wersji językowej.
Art. 259.
1. Przepisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2017
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 niniejszego
regulaminu ulega skróceniu z 30 listopada danego roku do 31 października
danego roku.
4. Niezależnie od postanowień art. 231 ust. 1, kontrakty bądź aneksy do kontraktów
zawarte przed wejściem w życie niniejszego regulaminu muszą zostać
pod rygorem nieważności dostarczone do właściwego podmiotu zarządzającego
do dnia 5.11.2013 roku włącznie. Kontrakty bądź aneksy dostarczone
po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, są bezskuteczne
i nie będą potwierdzone przez podmiot zarządzający.
Uwaga:
załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
zamieszczone są w witrynie internetowej: www.pzm.pl
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