Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

Załącznik do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
ZBIÓR ZASAD REGULUJĄCYCH STOSUNKI POMIĘDZY
ZAWODNIKIEM I KLUBEM
DZIAŁ I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1 [Status dokumentu]
1. Zobowiązania określone w niniejszym dokumencie stanowią integralną część
kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego lub umowy o pracę i stanowią uzupełnienie przepisów Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie
Żużlowym.
2. W odniesieniu do kontraktów klubów Ekstraligi, zasady określone w niniejszym
dokumencie są obowiązujące w całości. W przypadku kontraktów pozostałych
klubów, dopuszczalne jest pominięcie zasad, które nie dotyczą klubu i danego
zawodnika.
3. Postanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie nie mogą
naruszać postanowień kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego.
DZIAŁ II - OBOWIĄZKI I PRAWA KLUBU SPORTOWEGO
§ 2 [Obowiązki klubu]
Klub zobowiązany jest do:
1) terminowego wypłacania ustalonych przez strony należności finansowych,
ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z uprawianiem sportu żużlowego w zakresie wymaganym przez przepisy PZM,
2) zabezpieczenie opieki szkoleniowo-medycznej w trakcie zawodów i treningów,
3) przekazania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, na potrzeby zawodnika
określonej liczby identyfikatorów dla osób zatrudnionych przez zawodnika,
4) umieszczenia na swojej stronie www odnośnika do strony www zawodnika.
§ 3 [Prawa klubu]
1. Klub ma prawo kwalifikować zawodnika do drużyny na poszczególne mecze
na podstawie uzyskanych przez niego wyników sportowych.
2. W przypadkach określonych w kontrakcie, klub ma prawo ingerencji w sposób
przygotowania sprzętu zawodnika do zawodów.
DZIAŁ III - OBOWIĄZKI I PRAWA ZAWODNIKA
§ 4 [Obowiązki zawodnika]
1. Zawodnik jest zobowiązany do:
1) nie podejmowania żadnych działań, które mogłyby narazić na szkodę lub utratę dobrego imienia klubu, trenerów, kolegów z drużyny, pracowników klubu,
działaczy, sędziów, PZM, GKSŻ oraz SE,
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2) nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących realizacji
kontraktu,
3) prowadzenia sportowego trybu życia,
4) poddania się okresowym testom wydolnościowo-sprawnościowym, na które
został skierowany przez klub,
5) nie podejmowania przedsięwzięć o charakterze sportowo-rozrywkowym
(w szczególności w ramach sportów ekstremalnych) powodujących
zwiększone ryzyko urazowości,
6) zawierania we własnym zakresie stosownego uzupełniającego ubezpieczenia asekuracyjnego z tytułu uprawiania sportu żużlowego,
7) systematycznego, bieżącego rozliczania się z materiałów pobranych z magazynu klubu - w przypadku korzystania przez zawodnika,
8) dbałości o powierzony sprzęt i mienie klubu,
9) niezwłocznego powiadomienia klubu o utracie jakiegokolwiek dokumentu
powodującego niemożność startu w zawodach oraz dbania o ich ważność
i aktualizację,
10) stawienia się na zawody z dokumentami uprawniającymi do startu,
11) stawienia się na zawody na minimum 120 minut przed zaplanowanym
terminem ich rozpoczęcia z minimum dwoma odpowiednio przygotowanymi motocyklami oraz wyposażeniem osobistym zgodnym z wymogami
FIM, FIM Europe, PZM i SE,
12) uczestniczenia w prezentacji przed zawodami w założonym na siebie i zapiętym stroju zawodniczym (bez kasku) i plastronie,
13) wykonywania wszystkich poleceń organizatora w trakcie prezentacji przed zawodami,
14) podporządkowania się decyzjom trenera w zakresie ustalanej przez niego
taktyki, w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku sportowego i szkoleniowego przez drużynę,
15) utrzymywania w czystości plastronu oraz reklam umieszczonych na wyposażeniu osobistym, plastronie, kasku i osłonach motocykla,
16) należytego współdziałania w procesie realizacji zadań z innymi osobami,
o ile jest to uzasadnione interesami klubu, PZM lub SE,
17) czynnego uczestniczenia w postępowaniach przed organami PZM / SE,
polegających na udzielaniu stosownych wyjaśnień i przedkładaniu żądanych
dokumentów,
18) w przypadku zawodników klubów Ekstraligi: umieszczenia na swojej stronie
www odnośnika do strony klubowej i strony SE w formie baneru, a w przypadku zawodników I i II ligi umieszczenia na swojej stronie www odnośnika
do strony klubowej i strony www.polskizuzel.pl,
19) wykonania kevlaru i osłon motocykla według wzoru wskazanego przez
klub - klub zamawia kevlar oraz osłony motocykla w imieniu zawodnika i
obciąża go kwotą całkowitego rynkowego kosztu produkcji kevlaru
pomniejszoną o 3500 zł netto, po zakończeniu sezonu zawodnik jest
zobowiązany do przekazania kevlaru na potrzeby szkółki żużlowej
klubu,
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20) przestrzegania ustalonego przez klub harmonogramu i sposobu przygotowania się do sezonu oraz poszczególnych zawodów, w tym
w szczególności uzgodnienia z klubem wszelkich aktywności fizycznych
służących do indywidualnego przygotowania się do sezonu,
21) stałego podnoszenia kwalifikacji sportowych oraz do uczestniczenia
we wszelkich formach treningów i szkoleń,
22) stawienia się na żądanie klubu na trening minimum 30 minut przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia z minimum dwoma odpowiednio przygotowanymi motocyklami oraz wyposażeniem osobistym zgodnym z wymogami
FIM, FIM Europe, PZM / SE,
23) rozpoczęcia i zakończenia treningu wyłącznie po uzyskaniu zgody trenera,
24) pokrycia kosztów związanych z organizacją treningów w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub spóźnienia się na trening,
25) udziału w zawodach, na które został wyznaczony, w obowiązkowych
treningach oraz obozach przygotowawczych do sezonu,
26) przestrzegania polityki startowej klubu: zawody ligowe mają pierwszeństwo
przed innymi zawodami, na które zakontraktował się zawodnik, z wyjątkiem
zawodów, których pierwszeństwo wynika z przepisów FIM, FIM Europe
lub PZM,
27) uzyskania zgody klubu na udział w zawodach nie objętych niniejszym
kontraktem, w przypadkach wyszczególnionych w Regulaminie Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
28) poddania się w każdym czasie badaniom lekarskim i zaleceniom lekarza
wskazanego przez klub lub podmiot zarządzający; w przypadku
jakichkolwiek kontuzji, dolegliwości lub choroby zawodnik zobowiązany jest
do natychmiastowej konsultacji z lekarzem uzgodnionym z klubem lub
podmiotem zarządzającym i zastosowania się do wskazówek dotyczących
sposobu leczenia i rehabilitacji,
29) dokonania stosowej korekty rozliczeń z klubem w przypadku wydania
przez organ licencyjny stosownej decyzji w tym przedmiocie,
30) dbania o swój stan zdrowia i jego nie pogarszanie poprzez zbyt
wczesny powrót do startów po odniesionej kontuzji,
31) dostarczania klubowi na jego żądanie dokumentacji medycznej po
przebytym lub trwającym leczeniu chorób lub urazów celem weryfikacji
czy zawodnik stosował lub stosuje substancje zabronione przepisami
antydopingowymi,
32) uzgodnienia z klubem zasad produkcji i dystrybucji gadżetów oraz
pamiątek zawodnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ponadto zawodnik obcokrajowiec jest zobowiązany do:
1) przedstawienia i załączenia do podpisywanego kontraktu zgody macierzystej
federacji na podpisanie kontraktu z klubem i starty w zawodach objętych
kontraktem; w przypadku braku przedmiotowej zgody kontrakt nie może być
podpisany - honoruje się wyłącznie zgody macierzystej federacji zawodnika
obcokrajowca na starty w Polsce udzielone według oficjalnie przyjętego wzoru,
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2) dostarczenia klubowi oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej, stwierdzającego, w którym kraju zawodnik odprowadza podatki i inne daniny publicznoprawne; w przypadku nie dostarczenia klubowi certyfikatu przed pierwszą
wymagalną płatnością z tytułu niniejszego kontraktu, klub dokona płatności
dla zawodnika, potrącając wymagany polskimi przepisami prawa podatek
od osób zagranicznych uzyskujących dochody w Polsce.
3. Zawodnik zobowiązuje się do nieuczestniczenia osobiście, ani za
pośrednictwem jakichkolwiek osób trzecich w zakładach wzajemnych lub
innej działalności bukmacherskiej polegającej na obstawianiu wyników
zawodów żużlowych. Powyższy zakaz dotyczy także osób z teamu
zawodnika oraz osób bliskich Zawodnikowi, a także bliskich osób z teamu
zawodnika.
§ 5 [Powierzchnie reklamowe]
1. 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.
2. Zawodnik startujący w rozgrywkach o DMP przyjmuje do wiadomości i akceptuje,
że nie może z jakiegokolwiek tytułu otrzymać od klubu do dysponowania wyłączonych powierzchni reklamowych, a klub na tych powierzchniach jest zobowiązany
do umieszczenia jednakowych dla całej drużyny form graficznych lub reklamowych.
3. Dla rozgrywek o DMP powierzchnie reklamowe możliwe do odsprzedaży
zawodnikowi na wyposażeniu osobistym, osłonach motocykla i motocyklu
określa Karta Powierzchni Reklamowych:
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5. Dla rozgrywek o DM I i II ligi powierzchnie reklamowe zastrzeżone dla PZM
określa rysunek poniżej:

Kluby DM I i II ligi mają prawo do korzystania z powierzchni zastrzeżonych
w wypadku, gdy PZM nie wykorzysta tych powierzchni do dnia 31 stycznia
danego roku rozgrywek. Informacja o braku wykorzystania powierzchni ukazuje
się w formie komunikatu.
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6. Dla rozgrywek o DMP, DM I i II ligi części wyposażenia zawodnika nie
wymienione w ust. 3 i 5 zawierają powierzchnie reklamowe możliwe do przeznaczenia dla zawodnika przez klub. Kevlary wszystkich zawodników danego
klubu uczestniczącego w rozgrywkach DMP, DM I Ligi muszą mieć jednolitą
kolorystykę.
7. Zasady podziału powierzchni reklamowych na wyposażeniu zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP, DM I i II ligi o których mowa w ust. 3 i 5,
obowiązują wyłącznie w sezonach 2018 i 2019. Zasady podziału na sezon
2020 i kolejne zostaną ustalone do 30.09.2019. Klub oraz zawodnik winni
powstrzymać się od kształtowania treści zawieranych umów sponsorskich w taki
sposób, iż ich zapisy będą stały w sprzeczności z ww. zasadami. Wszelkie
postanowienia umowne klubu lub zawodnika dotyczące dysponowania
powierzchniami reklamowymi wybiegające poza sezon 2019 są bezskuteczne.
8. SE zatwierdza wygląd kevlaru klubowego i przedniej osłony motocykla dla klubów
startujących w rozgrywkach o DMP.
9. Zabrania się zawodnikowi zasłania ekspozycji reklamowych na kevlarze.
§ 6 [Obowiązki marketingowe zawodnika]
1. W zakresie realizacji obowiązków marketingowych, zawodnik jest zobowiązany do:
1) uzyskania pisemnej zgody klubu na zawarcie umowy ze sponsorem indywidualnym przed jej podpisaniem oraz uzyskania pisemnej zgody klubu
na umieszczenie na wyposażeniu zawodnika reklamy każdego sponsora;
sponsor indywidualny zawodnika nie może wchodzić w kolizję branżową
ze sponsorami klubu lub SE / PZM. Klub przedstawi zawodnikowi na
piśmie przyczynę odmowy wydania zgody. SE ma prawo zażądać od
klubu lub zawodnika startujących w rozgrywkach o DMP udostępnienia
pisemnej zgody, o której mowa powyżej, w przypadku umieszczenia na
wyposażeniu zawodniczym reklamy sponsora bez pisemnej zgody klubu
Zawodnik będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie
z obowiązującym Regulaminem Dyscyplinarnym PZM,
2) występowania w stroju określonym przez klub podczas prezentacji przed
zawodami, dekoracji, spotkań oficjalnych oraz we wszelkich kontaktach
z mediami, a w szczególności do:
a) występowania w czapce z logo sponsora klubu podczas prezentacji
przed zawodami o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE,
b) startowania w plastronie, na którym nie wolno umieszczać żadnych znaków
lub napisów - żadna część plastronu nie może zostać zakryta w jakikolwiek sposób przez inne napisy reklamowe; w przypadku klubów i zawodników Ekstraligi: wzór plastronu jest określony w przepisach wewnętrznych
SE,
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3)

4)

5)
6)

c) występowania w dniu zawodów ligowych od momentu przyjazdu na
stadion, jednak nie mniej niż na 4 godziny przed zawodami i do 2 godzin
po zawodach w kurtce lub innej oficjalnej odzieży dostarczonej przez klub;
powyższy obowiązek dotyczy wszystkich osób z zespołu zawodnika
regulaminy obowiązujące w innych rodzajach rozgrywek mogą
nałożyć na zawodnika i jego team inne obowiązki w tym zakresie,
d) w odniesieniu do zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP /
DM I Ligi startowania we wszystkich zawodach drużynowych
o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE oraz w zawodach o nagrody
SE / PZM (IMME, P1LŻ, SL) w kombinezonie i z napisami reklamowymi
na motocyklu obowiązującymi w rozgrywkach o DMP/DM I Ligi
e) w odniesieniu do zawodnika startującego w rozgrywkach DM II Ligi
startowania w zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE
w kombinezonie według wzoru i z napisami reklamowymi ustalonymi
w porozumieniu z klubem, jak również z napisami reklamowymi na
motocyklu ustalonymi w porozumieniu z klubem,
f) zapewnienia noszenia przed, w trakcie i po zawodach o DMP / DM I Ligi/
DM II Ligi ubioru (spodnie, koszula, kurtka, czapka) według zasad
określo-nych przez Klub lub odpowiedni dla danych rozgrywek podmiot
zarzą-dzający przez wszystkie osoby z obsługującego go teamu, w
przypadku zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP / DM I Ligi/
DM II Ligi, klub zamawia stroje dla teamu w imieniu zawodnika i obciąża
go rynkową kwotą całkowitego kosztu produkcji tych strojów,
g) w przypadku zdjęcia górnej części kevlaru w trakcie zawodów
posiadania i noszenia podkoszulki z identycznymi logotypami jak
na zdjętym kevlarze – nie dotyczy DM II Ligi,
h) uczestniczenia w prezentacji oraz ceremonii dekoracji w kompletnym
stroju zawodniczym, łącznie z plastronem, w założonym i zapiętym
kevlarze (bez kasku, kołnierza ochronnego, bidonu lub innych
przedmiotów zawierających logotypy sponsora trzymanych w ręce
lub zawieszonych na ciele Zawodnika),
umieszczenia nazwy sponsorów - SE na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych SE oraz PZM na zasadach określonych w przepisach
wewnętrznych PZM na ubiorze i sprzęcie podczas wszystkich zawodów
ligowych oraz o nagrody PZM/SE w trakcie sezonu,
uczestniczenia w organizowanych przez klub konferencjach prasowych
po zawodach w kompletnym stroju zawodniczym, łącznie z plastronem,
w założonym i zapiętym kevlarze (bez kasku oraz kołnierza ochronnego),
uczestniczenia w organizowanych przez SE i PZM konferencjach prasowych, o ile nie koliduje to z kalendarzem startów zawodnika,
uczestniczenia, w przypadku otrzymania zaproszenia, w oficjalnej gali SE /
PZM z okazji zakończenia sezonu żużlowego,
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7) pozostawania do dyspozycji klubu oraz mediów po zakończeniu zawodów
ligowych w boksie zawodniczym w parku maszyn, przez okres co najmniej
30 minut, licząc od chwili oficjalnego zamknięcia współzawodnictwa
w kevlarze lub odzieży klubowej (UWAGA: sędzia zawodów wyraża
zgodę na zwolnienie motocykli najwcześniej 15 min. po zakończeniu
współzawodnictwa),
8) zachowania w czystości powierzchni reklamowych na motocyklu i stroju
zawodniczym pozostających w dyspozycji klubu, SE lub PZM,
9) udzielania przed, podczas i po zawodach o DMP, DM I Ligi, DM II ligi
wywiadów dla telewizji wyłącznie na tle tablicy do wywiadów, której wzór jest
określony w wewnętrznych przepisach SE i PZM, w kompletnym stroju
zawodniczym łącznie z plastronem, w założonym i zapiętym kevlarze (bez
kasku oraz kołnierza ochronnego) – obowiązek udzielenia wywiadu na
żądanie telewizji,
10) w przypadku innych zawodów niż DMP, sposób udzielania wywiadów
dla telewizji może być określony innymi przepisami, przy czym zawodnik
występuje zawsze w kompletnym stroju zawodniczym łącznie z plastronem,
w założonym i zapiętym kevlarze (bez kasku oraz kołnierza ochronnego),
11) stawienia się i uczestniczenia przez min. 3 godziny w gali na początek
i koniec sezonu na swój koszt w terminie i miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym SE / PZM,
12) stawienia się i uczestniczenia w Dniu medialno – treningowym przed
rozpoczęciem sezonu na swój koszt w terminie i miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym klub,
13) stawienia się i uczestniczenia do sześciu razy w sezonie bez
dodatkowego wynagrodzenia w terminie i miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym odpowiednio do 3 razy przez SE i
do 3 razy przez PZM w celu wzięcia udziału w akcjach i działaniach
promocyjnych rozgrywek SE/PZM np. gale, prezentacje, uczestnictwo w
audycji telewizyjnej albo radiowej, partycypacja w telewizyjnych
programach live-stylowych, itp. - zawodnikowi przysługuje zwrot kosztów
przejazdu z miejsca siedziby klubu do miejsca akcji lub działania
promocyjnego oraz zwrot kosztu noclegu, jeżeli aktywność lub działanie
promocyjne trwa dłużej niż 8 godzin,
14) stawienia się i uczestniczenia do czterech razy w roku na swój koszt w
terminie i miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym
odpowiednio do 2 razy przez SE i do 2 razy PZM w celu wzięcia udziału
w akcjach i działaniach charytatywnych lig, np.: wizyta w domu dziecka,
zbiórki charytatywne, itp.,
15) uczestniczenia w wszelkich aktywnościach na torze otwartych dla publiczności
lub mediów odpowiednio w kevlarze lub stroju klubowym zatwierdzonych
na dany sezon przez właściwy dla danego rodzaju rozgrywek podmiot
zarządzający,
16) umieszczenie logotypu danego rodzaju rozgrywek o szerokości nie mniejszej
niż 40 cm na górze tylnych, lewych drzwi samochodu wykorzystywanego
do transportu motocykli, będącego w dyspozycji zawodnika,
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17) umieszczenie aktywnego linku odsyłającego do oficjalnej strony www
właściwego podmiotu zarządzającego w postaci logotypu danego rodzaju
rozgrywek o szerokości nie mniejszej niż 150px (lub innej uzgodnionej
z właściwym podmiotem zarządzającym) umieszczonego na stronie
głównej oficjalnej strony www zawodnika oraz oficjalnych profilach zawodnika
na portalach społecznościowych
18) umieszczenie logotypu danego rodzaju rozgrywek na cover photo na
profilu Facebook, Twitter, Instagram oraz na oficjalnej stronie
internetowej zawodnika (jeżeli zawodnik posiada oficjalne profile i
stronę internetową),
19) umieszczenie banneru aplikacji mobilnej Ekstraligi na oficjalnej stronie
internetowej zawodnika z aktywnym linkiem do pobrania aplikacji
(jeżeli zawodnik oficjalną stronę internetową),
20) umieszczenia na gadżetach oraz pamiątkach dystrybuowanych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej logotypu rozgrywek w których
startuje tj. odpowiednio logotypu DMP / DM I Ligi w przypadku, gdy
umieszcza on na gadżecie lub pamiątce logotypy sponsorów.
2. Obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w stosunku
do zobowiązań wynikających z ogólnopolskich kontraktów reklamowych zawartych
przez SE lub PZM.
3. Zawodnik klubu Ekstraligi ma prawo do posługiwania się tytułem „Zawodnik
Speedway Ekstraligi”.
4. Terminy działań marketingowych, promocyjnych oraz charytatywnych
wyznaczane przez SE/PZM mają dla zawodnika pierwszeństwo nad terminami
wszelkich działań klubowych włącznie z treningami za wyjątkiem zawodów
rozgrywanych zgodnie z obowiązującymi kalendarzami zawodów, o ile informacja
o terminie zostanie przesłana do klubu i zawodnika z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy
treningów organizowanych przez klub w czasie 2 dni poprzedzających datę
meczu ligowego, w którym zawodnik będzie brał udział.
§ 7 [Działania promocyjne z udziałem zawodnika]
1. Zawodnik zobowiązuje się raz w miesiącu do nieodpłatnego udziału w przedsięwzięciach promocyjnych prowadzonych przez klub oraz SE lub PZM, o ile
zostanie na nie zaproszony. Jednocześnie zawodnik oświadcza, że wyraża
zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w kampaniach promocyjnoreklamowych rozgrywek (Ekstraligi lub DM I i II Ligi) prowadzonych przez klub,
SE / PZM oraz Partnerów Medialnych (bez względu na ich formę, charakter,
zasięg lub sposób prowadzenia) w zamian za wynagrodzenie, o którym mowa
w § 3 Kontraktu. Przedsięwzięcia te nie mogą kolidować z jego kalendarzem
startów.
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2. Zawodnik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków porozumień
promocyjnych i sponsorskich obowiązujących w klubie oraz SE / PZM pod
rygorem zapłaty kary umownej w wysokości określonej w niniejszym
dokumencie za każde odstępstwo od umowy oraz wdrożenia postępowania
dyscyplinarnego określonego w regulaminach PZM i SE. Zapłata kary umownej
nie ogranicza prawa klubu oraz SE / PZM do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Zawodnik zobowiązuje się do uzyskania zgody władz klubu na udział (występowanie publiczne) we wszelkiego rodzaju imprezach publicznych organizowanych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że zawodnik jest
jedynie zobowiązany do uprzedniego poinformowania klubu o zamiarze
uczestniczenia w akcji charytatywnej.
4. Zawodnik winien uzyskać zgodę klubu na udzielanie mediom (prasa, radio, TV,
internet) wypowiedzi dotyczących spraw wewnętrznych klubu. Jakiekolwiek
informacje dotyczące indywidualnych umów zawodników z klubem mają charakter poufny i jako takie nie mogą być ujawniane osobom trzecim, pod rygorem
dochodzenia przez klub odszkodowania.
§7a

[Wykorzystywanie oznaczeń indywidualizujących Zawodnika w stroju
klubowym do celów komercyjnych]
1. Zawodnik udostępnia Klubowi, na zasadzie wyłączności (z zastrzeżeniem praw
przyznanych SE / PZM na podstawie § 7b niniejszego dokumentu),
w związku z zaangażowaniem Zawodnika przez Klub, swoje:
1) imię lub imiona i nazwisko;
2) pseudonim;
3) logotyp (symbol);
4) podpis utrwalony za pomocą dowolnej techniki przez osoby upoważnione
przez Klub;
5) wizerunek w stroju klubowym utrwalony za pomocą dowolnej techniki
przez osoby upoważnione przez Klub,
a Klubowi przysługuje prawo do wykorzystywania tych oznaczeń indywidualizujących zawodnika dla swoich wszelkich celów marketingowych i komercyjnych,
związanych z udziałem Klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie
żużlowym.
2. Prawo do wykorzystywania przez Klub oznaczeń indywidualizujących zawodnika,
o których mowa w ust. 1, obejmuje również prawo do udzielania przez Klub
wybranym przez Klub osobom trzecim upoważnienia (licencji z nieograniczoną
możliwością udzielenia sublicencji bądź sublicencji z nieograniczoną możliwością
udzielenia dalszych sublicencji) do wykorzystywania przez nie oznaczeń indywidualizujących zawodnika w zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje Klubowi,
lub w węższym zakresie, określonym przez Klub.
3. Przez wizerunek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie charakterystyczne cechy psychofizyczne zawodnika, w tym rysy twarzy, sylwetkę, głos,
charakterystyczny sposób poruszania się, w tym w także podczas zawodów
sportowych.
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4. Strój klubowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oznacza każdy strój zawierający
logotyp lub nazwę Klubu lub SE lub PZM, w tym w szczególności strój galowy,
treningowy oraz strój startowy wykorzystywany podczas zawodów. Klub oraz
zawodnik muszą uzyskać zgodę odpowiednio SE / PZM w przypadku
wykorzystywania wszelkich oznaczeń indywidualizacyjnych zawodnika
wykorzystywanych w powiązaniu z nazwą rozgrywek, logotypem rozgrywek lub
logotypami sponsorów rozgrywek we wszelkich działaniach promocyjnych oraz
komercyjnych klubu, bądź zawodnika, o ile działania te nie wynikają wprost
z zawartych przez klub lub zawodnika umów z SE / PZM.
5. Osoby upoważnione przez Klub, o których mowa w ust. 2, mogą dokonywać
utrwalenia wizerunku zawodnika:
1) każdorazowo, w okresie trwania zawodów, treningów i zgrupowań sportowych;
2) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych
z udziałem zawodnika.
6. Klub poinformuje zawodnika o terminach oficjalnych telewizyjnych lub
fotograficznych sesji zdjęciowych, o których mowa w ust. 5 pkt.2, z odpowiednim
wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu szkoleniowego
zawodnika. Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w sesjach, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
7. Okres trwania zawodów, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, oznacza:
1) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, czas od momentu otwarcia do momentu
zamknięcia zawodów;
2) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czas od momentu wyjazdu zawodnika na zawody
do momentu jego powrotu;
3) także wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzane przez
organizatora zawodów, jakie pozostają w bezpośrednim związku z imprezą
sportową, a odbywają się bądź są organizowane przed otwarciem lub po
zamknięciu zawodów (lub w przypadku, gdy zawody odbywają się poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed wyjazdem bądź po powrocie
zawodnika).
8. Wykorzystywanie przez Klub oznaczeń indywidualizujących zawodnika,
określonych w ust. 1, może m.in. polegać na: utrwalaniu, zwielokrotnianiu,
przetwarzaniu, umieszczaniu w folderach, ulotkach, POS i innych materiałach
promocyjnych, pozostających w związku z promocją lub reklamą.
9. Osoby trzecie wybrane przez Klub, o których mowa w ust. 2, uprawnione są
do wykorzystywania oznaczeń indywidualizujących zawodnika wyłącznie
w okresie wskazanym w umowie zawartej w tym przedmiocie z Klubem.
10. Zawarcie Kontraktu i związanie się tym samym obowiązkami przewidzianymi
w niniejszym paragrafie jest równoznaczne z wyrażeniem przez zawodnika
zezwolenia na rozpowszechnianie jego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, ze zm.). Zawodnik oświadcza
przy tym, iż w pełni świadomie wyraża zgodę za zakres i warunki wykorzystywania jego wizerunku, określone w niniejszym paragrafie.

13

Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

11. Zawodnik nie ma prawa do samodzielnego wykorzystywania oznaczeń
indywidualizujących zawodnika, o których mowa w ust. 1, bez pisemnej zgody
Klubu.
12. Wynagrodzenie za udzielenie zezwolenia na udzielenie przez Klub wybranej
przez niego osobie trzeciej (osobom trzecim) upoważnienia (licencji z nieograniczoną możliwością udzielenia sublicencji bądź sublicencji z nieograniczoną możliwością udzielenia dalszych sublicencji) do wykorzystywania
oznaczeń indywidualizujących zawodnika, o których mowa w ust. 1, już na podstawie Kontraktu (tj. bez potrzeby udzielenia w tym przedmiocie odrębnej zgody
<zezwolenia> przez zawodnika), a także wynagrodzenie za przestrzeganie
przez zawodnika pozostałych obowiązków określonych w niniejszym paragrafie,
wkalkulowane zostało w wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 Kontraktu.
13. Na pisemne żądanie podmiotu zarządzającego Klub udzieli mu odpłatnie
upoważnienia (licencji z nieograniczoną możliwością udzielenia sublicencji
bądź sublicencji z nieograniczoną możliwością udzielenia dalszych sublicencji)
do wykorzystywania oznaczeń indywidualizujących zawodnika, o których mowa
w ust. 1, za wynagrodzeniem.
14. O ile odpowiedni dla danej klasy rozgrywkowej podmiot zarządzający i Klub
nie uzgodnią inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, jest równe
ilorazowi wynagrodzenia jakie uzyska podmiot zarządzający z tytułu udzielenia
praw do oznaczeń indywidualizujących zawodnika i liczby drużyn występujących
w danej klasie rozgrywkowej w której aktualnie uczestniczy zawodnik lub
zawodnicy będący przedmiotem upoważnienia (licencji z nieograniczoną
możliwością udzielenia sublicencji bądź sublicencji z nieograniczoną możliwością
udzielenia dalszych sublicencji) do wykorzystywania oznaczeń indywidualizujących zawodnika, o których mowa w ust. 1, powiększonej o jeden.
§7b [Wykorzystywanie oznaczeń indywidualizujących zawodnika bez stroju
klubowego do celów komercyjnych i marketingowych]
1. Zawodnik występujący w rozgrywkach ligowych udostępnia na zasadzie
wyłączności (z zastrzeżeniem praw przyznanych Klubowi na podstawie § 7a
niniejszego dokumentu) odpowiednio SE (dla zawodników startujących
w DMP) / PZM (dla zawodników startujących w DM I ligi i DM II ligi) swoje:
1) imię lub imiona i nazwisko;
2) pseudonim;
3) logotyp (symbol);
4) podpis utrwalony za pomocą dowolnej techniki przez osoby upoważnione
przez odpowiednio SE / PZM;
5) wizerunek bez stroju klubowego utrwalony za pomocą dowolnej techniki
przez osoby upoważnione przez odpowiednio SE / PZM,
a SE / PZM przysługuje prawo do wykorzystywania powyżej wymienionych
oznaczeń indywidualizujących zawodnika dla wszelkich celów marketingowych
i komercyjnych odpowiednio SE / PZM, związanych z działalnością statutową SE
/ PZM, w tym z organizowaniem i prowadzeniem współzawodnictwa sportowego
w sporcie żużlowym.
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2. Prawo do wykorzystywania przez odpowiednio SE / PZM oznaczeń indywidualizujących zawodnika, o których mowa w ust. 1, obejmuje również prawo
do udzielania przez SE / PZM wybranym przez SE / PZM osobom trzecim
upoważnienia (licencji z nieograniczoną możliwością udzielenia sublicencji bądź
sublicencji z nieograniczoną możliwością udzielenia dalszych sublicencji) do
wykorzystywania przez nie oznaczeń indywidualizujących zawodnika w zakresie,
w jakim uprawnienie to przysługuje odpowiednio SE / PZM, lub w węższym
zakresie, określonym przez odpowiednio SE / PZM.
3. Przez wizerunek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie charakterystyczne cechy psychofizyczne zawodnika, w tym rysy twarzy, sylwetkę, głos,
charakterystyczny sposób poruszania się.
4. Osoby upoważnione przez odpowiednio SE / PZM, o których mowa w ust. 1,
mogą dokonywać utrwalenia wizerunku zawodnika:
1) każdorazowo, w okresie trwania zawodów, treningów i zgrupowań sportowych;
2) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji
zdjęciowych z udziałem zawodnika.
5. Odpowiednio SE / PZM poinformuje zawodnika o terminach oficjalnych
telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych, o których mowa w ust.
4 pkt 2, z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę uwarunkowania
procesu szkoleniowego zawodnika. Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć
w sesjach, o których mowa w zdaniu poprzednim.
6. Wykorzystywanie przez odpowiednio SE / PZM oznaczeń indywidualizujących
zawodnika, określonych w ust. 1, może m.in. polegać na: utrwalaniu,
zwielokrotnianiu, przetwarzaniu, umieszczaniu w folderach, ulotkach, POS
i innych materiałach promocyjnych, pozostających w związku z promocją
lub reklamą.
7. Osoby trzecie wybrane przez odpowiednio SE / PZM, o których mowa w ust. 2,
uprawnione są do wykorzystywania oznaczeń indywidualizujących zawodnika
wyłącznie w okresie wskazanym w Umowie o korzystanie z wizerunku zawodnika
zawartej w tym przedmiocie z odpowiednio SE / PZM.
8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 i związanie się tym samym obowiązkami przewidzianymi w niniejszym paragrafie jest równoznaczne z wyrażeniem
przez zawodnika zezwolenia na rozpowszechnianie jego wizerunku w rozumieniu
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904, ze zm.). Zawodnik
oświadcza przy tym, iż w pełni świadomie wyraża zgodę za zakres i warunki
wykorzystywania jego wizerunku, określone w niniejszym paragrafie. Umowę
o korzystanie z wizerunku zawodnika z potencjalnymi licencjobiorcami zawiera
odpowiednio SE / PZM.
9. Zawodnik nie ma prawa do samodzielnego wykorzystywania oznaczeń
indywidualizujących zawodnika, o których mowa w ust. 1, na terytorium Polski
i za granicą bez uprzedniej pisemnej zgody SE / PZM.
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10. Jeżeli zawodnik samodzielnie wykorzysta oznaczenia indywidualizujące za
wodnika, o których mowa w ust 1, odpowiednio SE / PZM będą uprawnione
do dochodzenia od zawodnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
11. Wynagrodzenie za udzielenie zezwolenia na udzielenie przez odpowiednio SE
/ PZM wybranej przez niego osobie trzeciej (osobom trzecim) upoważnienia
(licencji z nieograniczoną możliwością udzielenia sublicencji bądź sublicencji
z nieograniczoną możliwością udzielenia dalszych sublicencji) do wykorzystywania
oznaczeń indywidualizujących zawodnika, o których mowa w ust. 1, jest
określone w Umowie o korzystanie z wizerunku zawodnika zawartej przez SE /
PZM z potencjalnym licencjobiorcą, o której mowa w ust. 8 i przysługuje
w równej części zawodnikowi i SE / PZM.
§ 8 [Starty zawodników w Polsce i za granicą]
1. W przypadku startu zawodnika krajowego w ligach zagranicznych, zobowiązany
jest on do niezwłocznego przekazania na adres klubu pisemnej informacji
dotyczącej terminarza rozgrywek danej ligi.
2. Klub ma prawo w każdym czasie zakazać startu lub cofnąć zawodnikowi
krajowemu zgodę na uczestnictwo w zawodach rozgrywanych poza granicami
kraju przekazując do PZM umotywowany wniosek. Ponadto PZM może
w każdym czasie bez podania przyczyny cofnąć lub odmówić wydania zgody
na udział w rozgrywkach ligi zagranicznej lub w innych zawodach rozgrywanych
poza granicami kraju.
3. W przypadku kolizji terminów zawodów pomiędzy rozgrywkami DMP, DM I Ligi,
DM II Ligi, innymi zawodami krajowymi lub występami w ramach reprezentacji
kraju i ligą zagraniczną lub innymi zawodami rozgrywanymi za granicą,
pierwszeństwo terminów dla zawodnika krajowego w pierwszej kolejności
terminy kalendarzowe zawodów ujęte w Kalendarzu Lig Międzynarodowych,
a następnie terminy polskich zawodów ligowych i innych zawodów krajowych.
4. W przypadku kolizji terminów zawodów pomiędzy rozgrywkami DMP, DM I Ligi,
DM II Ligi i ligą zagraniczną lub innymi zawodami rozgrywanymi za granicą,
pierwszeństwo terminów dla zawodnika obcokrajowca mają w pierwszej kolejności terminy kalendarzowe zawodów ujęte w Kalendarzu Lig Międzynarodowych, a następnie terminy polskich zawodów ligowych oraz innych zawodów
krajowych.
5. Zawodnik jest zobowiązany do uwzględnienia postanowień niniejszego paragrafu
przy ustalaniu terminów startów wynikających z zawieranych kontraktów z klubami zagranicznymi. Dodatkowo zawodnik jest zobowiązany do uwzględnienia
dat test meczów reprezentacji Polski, eliminacji i finałów Złotego Kasku, finału
Mistrzostw Polski Par Klubowych przy ustalaniu terminów startów wynikających
z zawieranych kontraktów z klubami zagranicznymi i zapewnić sobie możliwość
zwolnienia w datach powyższych imprez z obowiązku startu w meczu klubu
zagranicznego. To samo dotyczy przypadku przełożenia wyżej wymienionych
zawodów na nowy termin.
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6. Zawodnik startujący w rozgrywkach DMP przyjmuje do wiadomości, wyraża
zgodę i akceptuje, iż mecze w lidze polskiej mogą być wyznaczane w dni
nieobowiązkowych treningów do zawodów FIM i FIM Europa wszelkich
szczebli i w takim przypadku weźmie on w tych terminach udział w meczach
ligi polskiej.
§ 9 [Nieobecność zawodnika na zawodach oraz w trakcie działań marketingowych,
promocyjnych i charytatywnych]
1. Nieobecność z powodu choroby zawodnika w zawodach ligowych lub innych
zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE, do których zostanie
wyznaczony i zgłoszony oraz w obowiązkowych treningach zostanie usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku przedłożenia wymaganego przepisami zwolnienia
lekarskiego.
2. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, zawodnik zobowiązany jest
dostarczyć do siedziby klubu najpóźniej następnego dnia licząc od daty jego
wystawienia.
3. W przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w dniu zawodów, zawodnik
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji menedżera,
kierownika lub trenera drużyny.
4. Nieobecność z powodu choroby zawodnika w trakcie działań marketingowych,
promocyjnych lub charytatywnych w terminach określonych przez SE / PZM, do
których zawodnik został zaproszony, zostanie usprawiedliwiona wyłącznie
w przypadku przedłożenia wymaganego przepisami zwolnienia lekarskiego na
co najmniej jeden dzień przed terminem wyznaczonym do stawienia się przez
zawodnika i obejmujące okres co najmniej 15 dni w którym zawiera się data
planowanego działania. Nie przedłożenie zwolnienia w trybie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, jak również dostarczonego po terminie wskazanym w
zdaniu poprzednim będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
5. Na żądanie podmiotu zarządzającego zawodnik ma obowiązek dostarczenia
pełniej dokumentacji medycznej będącej podstawą wystawiania zwolnienia
lekarskiego, o którym mowa w ust. 1 i 4, w ciągu 7 dni od daty otrzymania
wezwania w tym zakresie. Nie dostarczenie dokumentacji medycznej w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie traktowane jako nie
dostarczenie przez Zawodnika prawidłowego zwolnienia tj. jako nieobecność
nieusprawiedliwiona.
6. Zawodnik wyraża zgodę na zapoznanie się oraz weryfikację przez właściwy
podmiot zarządzający dokumentacji medycznej będącej podstawą przedłożonego
zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 4 oraz na żądanie właściwego podmiotu
zarządzającego wystawi upoważnienie do pozyskania dokumentacji medycznej
według określonego przez właściwy podmiot zarządzający wzoru w terminie 7
dni od daty otrzymania wezwania w tym zakresie. Nie dostarczenie
upoważnienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie
traktowane jako nie dostarczenie przez Zawodnika prawidłowego zwolnienia tj.
jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
7. W wyniku weryfikacji dokumentacji medycznej podmiot zarządzający może
uznać, iż nieobecność zawodnika była nieusprawiedliwiona.
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DZIAŁ IV - WARUNKI KONTRAKTU
§ 10 [Uchybienia wobec warunków kontraktu]
1. Za rażące naruszenie warunków kontraktu strony kontraktu w szczególności
uważać będą takie działanie lub zaniechanie jak:
1) ze strony zawodnika:
a) pozbawienie się możliwości startu w zawodach z własnej winy,
b) nieusprawiedliwiona nieobecność lub odmowa uczestnictwa w zawodach
lub ich części oraz w treningach i zgrupowaniach, na które został powołany
przez klub,
c) naruszenie postanowień określonych w § 4 ust. 1 pkt 3, § 7 ust. 4,
§ 7 ust. 3, § 8 ust. 3, § 8 ust. 4 lub § 8 ust. 6,
2) ze strony klubu:
a) rozwiązanie lub zawieszenie działalności sportowej w trakcie sezonu
sportowego lub doprowadzenie klubu do upadłości przez jego władze.
2. W przypadku utraty przez zawodnika krajowego licencji „Ż”, niniejszy kontrakt
zostaje rozwiązany z dniem jej utraty. W takim przypadku zawodnik może
zatrzymać świadczenia pieniężne otrzymane od klubu na przygotowanie do
sezonu jedynie w części – w proporcji czasu trwania sezonu i czasu obowiązywania kontraktu w danym sezonie. Pozostałą część świadczenia zawodnik jest
obowiązany zwrócić klubowi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania kontraktu.
Jeżeli zawodnik utraci licencję „Ż” przed rozpoczęciem sezonu wynagrodzenie
za przygotowanie do sezonu podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
3. W przypadku czasowej lub trwałej utraty przez zawodnika obcokrajowca licencji
międzynarodowej lub czasowego lub trwałego cofnięcia przez federację
macierzystą zgody na udział w rozgrywkach ligowych lub cofnięcia potwierdzenia
do startu w rozgrywkach ligowych, niniejszy kontrakt może zostać rozwiązany
w trybie natychmiastowym z mocą z dniem utraty licencji lub cofnięcia zgody
w wypadku złożenia przez klub takiego oświadczenia wobec zawodnika
w terminie 30 dni od daty zdarzenia stanowiącego podstawę oświadczenia.
W takim przypadku zawodnik może zatrzymać świadczenia pieniężne
otrzymane od klubu na przygotowanie do sezonu jedynie w części - w proporcji
czasu trwania sezonu i czasu obowiązywania kontraktu w danym sezonie.
Pozostałą część świadczenia zawodnik jest obowiązany zwrócić klubowi w
terminie 14 dni od dnia rozwiązania kontraktu. Jeżeli zawodnik utraci
odpowiednią licencję międzynarodową lub zgodę na starty za granicą przed
rozpoczęciem sezonu wynagrodzenie za przygotowanie do sezonu podlega
zwrotowi w pełnej wysokości. Niezależnie od powyższego w takim przypadku
klub może dokonać potrącenia, o którym mowa w § 18 ust. 1.
§ 11 [Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi]
1. Zawodnik posiadający kontrakt z klubem Ekstraligi jest zobowiązany do uczestniczenia w zawodach lub w cyklu maksymalnie trzech zawodów o tytuł
Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi organizowanego przez
SE, jeżeli otrzyma nominację od SE na te zawody.
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2. Zawodnik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo
w zawodach o tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi według
następujących zasad:
1) kwota gwarantowana dla zawodnika rezerwowego – 3000 zł netto,
2) kwota gwarantowana dla każdego zawodnika (oprócz zawodników, którzy
zajmą w zawodach miejsca od 1 do 3 oraz zawodników rezerwowych) 4000 zł netto
3) 10000 zł netto za uczestnictwo w zawodach i zajęcie miejsca pierwszego,
4) 7000 zł netto za uczestnictwo w zawodach i zajęcie miejsca drugiego,
5) 5000 zł netto za uczestnictwo w zawodach i zajęcie miejsca trzeciego.
Powyższe stawki obejmują całkowite wynagrodzenie, w tym wszelkie koszty
związane z udziałem w zawodach (dojazd, przygotowanie motocykli, itd.) z tytułu
uczestnictwa w zawodach o tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza
Ekstraligi. SE może podwyższyć kwoty gwarantowane, o których mowa powyżej.
3. Prawa i obowiązki reklamowe Zawodnika startującego w Indywidualnych
Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi określa regulamin tych zawodów
przyjęty przez SE.
4. Zawodnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zawodach o tytuł
Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi wyłącznie poprzez
dostarczenie do SE zwolnienia lekarskiego. W zakresie wymogów dla zwolnień
lekarskich i ustalania długości absencji zawodnika w innych zawodach objętych
kontraktem stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu DMP dla zawodników
zastępowanych.
5. Zawodnik zapłaci SE karę umowną w wysokości 100.000 zł w przypadku
nieobecności na zawodach nieusprawiedliwionej w sposób, o którym mowa
w ust. 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej
Zawodnika określonej w Regulaminie Dyscyplinarnym PZM oraz Przepisach
Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego oraz w Przepisach dyscyplinarnych sportu
żużlowego.
6. SE może zobowiązać zawodnika nominowanego do startu w Indywidualnych
Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi do przybycia w dniu zawodów nie
później niż do g. 10.00 do miejsca odbywania zawodów lub innego wskazanego
miejsca w mieście odbywania się zawodów w celu uczestniczenia w działaniach
promocyjnych Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi.
§ 11a [Puchar 1. Ligi Żużlowej]
1. Zawodnik posiadający kontrakt z klubem 1. Ligi Żużlowej jest zobowiązany do
uczestniczenia w zawodach o Puchar 1. Ligi Żużlowej organizowanego przez
PZM, jeżeli otrzyma nominację od PZM na te zawody.
2. Zawodnik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo
w zawodach o Puchar 1. Ligi Żużlowej według następujących zasad:
1) I miejsce
– 5000 zł netto,
2) II miejsce
– 4500 zł netto,
3) III miejsce
– 4000 zł netto,
4) IV miejsce
– 3500 zł netto,
5) V miejsce
– 3200 zł netto,
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6) VI miejsce
– 3000 zł netto,
7) VII miejsce
– 2800 zł netto,
8) VIII miejsce
– 2800 zł netto,
9) IX miejsce
– 2600 zł netto,
10) X miejsce
– 2500 zł netto,
11) XI miejsce
– 2300 zł netto,
12) XII miejsce
– 2200 zł netto,
13) XIII miejsce
– 2200 zł netto,
14) XIII miejsce
– 2200 zł netto,
15) XIII miejsce
– 2200 zł netto,
16) XIII miejsce
– 2000 zł netto,
17) XVII miejsce
– 500 zł netto,
18) XVIII miejsce
– 500 zł netto.
Powyższe stawki obejmują całkowite wynagrodzenie, w tym wszelkie koszty
związane z udziałem w zawodach (dojazd, przygotowanie motocykli, itd.) z tytułu
uczestnictwa w zawodach o Puchar 1. Ligi Żużlowej.
Prawa i obowiązki reklamowe Zawodnika startującego w Pucharze 1. Ligi
Żużlowej określa regulamin tych zawodów przyjęty przez PZM.
Zawodnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zawodach o Puchar 1.
Ligi Żużlowej wyłącznie poprzez dostarczenie do PZM zwolnienia lekarskiego.
W zakresie wymogów dla zwolnień lekarskich i ustalania długości absencji
zawodnika w innych zawodach objętych kontraktem stosuje się odpowiednio
przepisy regulaminu DM I ligi dla zawodników zastępowanych.
Zawodnik zapłaci PZM karę umowną w wysokości 50.000 zł w przypadku
nieobecności na zawodach nieusprawiedliwionej w sposób, o którym mowa
w ust. 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej
Zawodnika określonej w Regulaminie Dyscyplinarnym PZM oraz Przepisach
Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego oraz w Przepisach dyscyplinarnych sportu
żużlowego.
PZM może zobowiązać zawodnika nominowanego do startu Pucharze 1. Ligi
Żużlowej do przybycia w dniu zawodów nie później niż do g. 10.00 do miejsca
odbywania zawodów lub innego wskazanego miejsca w mieście odbywania się
zawodów w celu uczestniczenia w działaniach promocyjnych Pucharu 1. Ligi
Żużlowej.

§ 12 [FIM Speedway World League]
1. Zawodnik posiadający Kontrakt z klubem Ekstraligi jest zobowiązany do uczestniczenia w cyklu zawodów FIM Speedway World League organizowanego
przez FIM reprezentując barwy tego klubu.
2. Zawodnik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo
w każdym meczu cyklu zawodów FIM Speedway World League wyłącznie
według stawek określonych w kontrakcie, a nadto dopuszcza się wypłatę
zawodnikowi ryczałtowych kosztów przejazdu na zawody za granicą w wysokości: 2 osoby x 3000 zł netto na jednego zawodnika.
3. Prawa i obowiązki reklamowe Zawodnika określa regulamin FIM Speedway
World League oraz przepisy SE.
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4. Zawodnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zawodach FIM Speedway
World League wyłącznie poprzez dostarczenie do SE zwolnienia lekarskiego.
W zakresie wymogów dla zwolnień lekarskich i ustalania długości absencji
zawodnika w innych zawodach objętych kontraktem stosuje się odpowiednio
przepisy regulaminu DMP dla zawodników zastępowanych.
5. Zawodnik zapłaci SE karę umowną w wysokości 100.000 zł w przypadku
nieobecności na zawodach nieusprawiedliwionej w sposób, o którym mowa
w ust. 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej
Zawodnika określonej w Regulaminie Dyscyplinarnym PZM oraz w Przepisach
dyscyplinarnych sportu żużlowego.
§ 12a [Superpuchar Ligi]
1. Zawodnik posiadający Kontrakt z klubem Ekstraligi lub klubem DM I ligi jest
zobowiązany do uczestniczenia w zawodach drużynowych o Superpuchar Ligi
organizowanych przez SE reprezentując barwy tego klubu.
2. Zawodnik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo
w każdym meczu zawodów drużynowych o Superpuchar Ligi wyłącznie według
stawek określonych w kontrakcie, z zastrzeżeniem, że stawka wynagrodzenia
wypłacana zawodnikowi startującemu w zawodach o Superpuchar Ligi jako
kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach wynosi
25% tego rodzaju stawki określonej w kontrakcie.
3. Prawa i obowiązki reklamowe zawodnika w związku z zawodami drużynowymi
o Superpuchar Ligi określają przepisy SE.
4. Zawodnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zawodach drużynowych
o Superpuchar Ligi wyłącznie poprzez dostarczenie do SE zwolnienia
lekarskiego. W zakresie wymogów dla zwolnień lekarskich i ustalania długości
absencji zawodnika w innych zawodach objętych kontraktem stosuje się
odpowiednio przepisy regulaminu DMP dla zawodników zastępowanych.
5. Zawodnik zapłaci SE karę umowną w wysokości 100.000 zł w przypadku
nieobecności na zawodach drużynowych o Superpuchar Ligi nieusprawiedliwionej w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Zapłata kary umownej nie
wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej Zawodnika określonej w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZM oraz w Przepisach dyscyplinarnych sportu żużlowego.
6. SE może zobowiązać zawodnika nominowanego do startu w IMME do
przybycia w dniu zawodów nie później niż do g. 10.00 do miejsca odbywania
zawodów lub innego wskazanego miejsca w mieście odbywania się zawodów
w celu uczestniczenia w działaniach promocyjnych IMME.
§ 13 [Odstępne]
W sytuacji, gdy strony w kontrakcie ustaliły wysokość kwoty odstępnego w przypadku
zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, kontrakt ulega
rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku zapłacenia klubowi przez klub
pozyskujący tej kwoty.
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DZIAŁ V - WYNAGRODZENIE ZAWODNIKA
§ 14 [Wypłata wynagrodzenia]
1. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o pracę następuje miesięcznie z dołu najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca.
2. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilno-prawnej
może nastąpić z góry za cały rok lub część sezonu.
3. W przypadku ukarania zawodnika przez organ prowadzący rozgrywki karą
co najmniej 3 miesięcy zawieszenia, klub posiada uprawnienie do zmiany w okresie obowiązywania zawieszenia - wysokości wynagrodzenia określonego
w kontrakcie.
4. Klub ma prawo do jednostronnego potrącenia z przysługującego zawodnikowi
wynagrodzenia kwot kar dyscyplinarnych prawomocnie nałożonych przez organ
prowadzący rozgrywki na zawodnika i ich przekazania do tego organu.
5. SE / PZM ma prawo do jednostronnego potrącenia z wynagrodzenia należnego
Klubowi z tytułu wykonania umów reklamowych zawartych przez Klub z SE /
PZM wymagalnych należności Klubu w stosunku do zawodnika i ich przekazania
zawodnikowi.
7. Całość wynagrodzenia wynikającego z kontraktu powinna być wypłacona
w drodze przelewu na rachunek bankowy zawodnika.
§ 15 [Świadczenia przysługujące zawodnikowi w okresie kontuzji lub choroby]
1. W przypadku kontuzji lub choroby, uniemożliwiającej występowanie zawodnika
w rozgrywkach, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zasady wypłaty
wynagrodzenia zawodnikowi każdorazowo określają postanowienia kontraktu.
2. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika
w rozgrywkach przez okres dłuższy niż 9 (dziewięć) miesięcy, stwierdzonej
zaświadczeniem lekarskim, klub po tym terminie może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie kontraktu.
§ 16 [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników
startujących w rozgrywkach o DMP]
1. W ramach kontraktu zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP ustala się
następujące składniki wynagrodzenia zawodnika w danym sezonie:
1) kwota stała - wynagrodzenie przeznaczone na wykonanie kontraktu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3,
2) kwota zmienna - wynagrodzenie za zdobyte punkty i bonusy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3.
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP
w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu
w rozgrywkach o DMP jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym
sezonie nie może być wyższa niż 150.000 zł netto,
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2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 5 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia
wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP jako kwota
zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być
wyższa niż 4000 zł netto.
3) w przypadku przerwania meczu i konieczności jego powtórzenia stawka
wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi jako kwota zmienna za pojedynczy
zdobyty punkt lub bonus w przerwanych zawodach wynosi 0 zł;
4) w przypadku, gdy dany bieg w meczu zakończy się wynikiem 5:1 lub 1:5
zawodnikowi, który zajął w danym biegu 3 miejsce przysługuje
wynagrodzenie odpowiadające 25 % stawki za zdobyty punkt wskazanej
w treści kontraktu;
5) w przypadku meczów barażowych zawodnikowi klubu Ekstraligi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 25 % stawki za zdobyty punkt lub bonus
wskazanej w treści kontraktu
6) w przypadku zawodnika rezerwowego, który nie wyjechał w danym
meczu do żadnego biegu lub zdobył w danym meczu 0 punktów
przyjmuje się, że może on otrzymać wynagrodzenie zmienne za ten
mecz o wartości nie większej niż równowartość za 1 zdobyty punkt
według stawki określonej w pkt 2.
W przypadku posiadania przez klub kontraktów wieloletnich podpisanych przed
wejściem w życie niniejszego regulaminu, Limit wydatków na zawodnika
startującego w rozgrywkach o DMP nie obowiązuje do czasu ich wygaśnięcia.
Niedozwolone jest przedłużanie kontraktów wieloletnich na kolejne sezony,
a podstawą określenia długości ich trwania będzie treść kontraktu na dzień
31.10.2013 roku.
Zabrania się ustalania w kontrakcie zawodnika startującego w rozgrywkach
o DMP jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych lub rzeczowych przysługujących zawodnikowi.
Zabrania się ustalania w kontrakcie zawodnika startującego w rozgrywkach
o DMP jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z innych tytułów niż ustalone w ust. 2
oraz § 14 ust. 6, a w szczególności, z tytułu wynagrodzenia lub zwrotu kosztów
przejazdu za mecz odwołany, wykonywanych usług marketingowych, premii
oraz nagród pieniężnych.
W zawodach młodzieżowych, zawodach Ligi Juniorów oraz Indywidualnych
Mistrzostw Ligi Juniorów oraz wszelkich innych zawodów młodzieżowych
w których podmiotem zarządzającym jest PZM zabrania się ustalania
w kontraktach ustanawiania jakiegokolwiek innego wynagrodzenia dla zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP poza wynagrodzeniem za zdobywane
punkty. Przedmiotowe wynagrodzenie nie może być wyższe niż 150 zł brutto
za punkt z zastrzeżeniem przepisów o kontrakcie amatorskim.
Do kwoty Limitu wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP
ligi dolicza się w całości wynagrodzenie, które zawodnik ten otrzymał od klubu
wypożyczającego oraz startując jako „gość” w rozumieniu Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym przed wypożyczeniem, jak i po nim.
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8. Za wydatki wliczane do Limitu wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP będą uznane także wszelkie wydatki w postaci świadczeń
finansowych i niefinansowych poniesionych przez klub także w stosunku
do bliskich zawodnika. Wydatki te będą doliczone do faktycznych wydatków
poniesionych przez klub bezpośrednio na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP.
9. Do Limitu wydatków na zawodnika, klubu w którym zawodnik stratuje w rozgrywkach o DMP, będą doliczane także wszelkie przychody pieniężne lub niepieniężne uzyskane przez zawodnika z tytułu startów w ramach umowy wypożyczenia, o której mowa w Regulaminie Przynależności Klubowej w Sporcie
Żużlowym.
10. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że przekroczenie Limitu wydatków
na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP, określonego w ust. 1 i 2
powyżej, nie stanowi naruszenia przepisów Regulaminu Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym i niniejszego Zbioru Zasad w przypadkach, gdy
w niniejszym Zbiorze Zasad przewidziano możliwość podwyższenia
należnego zawodnikowi wynagrodzenia (§ 14 ust. 6, § 18 ust. 2).
§ 16a [Zasady ustalania wynagrodzenia w zawodach młodzieżowych zarządzanych
przez PZM]
W zawodach młodzieżowych, zawodach Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw
Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, rozgrywek o Srebrny
i Brązowy Kask oraz wszelkich innych zawodach młodzieżowych, w których podmiotem
zarządzającym jest PZM zabrania się ustalania w kontraktach ustanawiania
jakiegokolwiek innego wynagrodzenia dla zawodnika startującego w rozgrywkach
o DM I i II ligi poza wynagrodzeniem za zdobywane punkty. Przedmiotowe wynagrodzenie nie może być wyższe niż 150 zł brutto za punkt.
§ 16b [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników
startujących w rozgrywkach o DM I ligi]
1. W ramach kontraktu zawodnika startującego w rozgrywkach o DM I ligi ustala
się następujące składniki wynagrodzenia zawodnika w danym sezonie:
1) kwota stała - wynagrodzenie przeznaczone na wykonanie kontraktu, z
zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3,
2) kwota zmienna - wynagrodzenie za zdobyte punkty i bonusy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3.
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM I ligi
w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu
w rozgrywkach o DM I ligi jako kwota stała za wykonanie kontraktu
w jedynym sezonie nie może być wyższa niż 60.000 zł netto,
2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia
wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DM I ligi jako kwota
zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być
wyższa niż 1100 zł netto,
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3.

4.

5.

6.

7.

3) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu
w rozgrywkach o DM I ligi występującemu jako rezerwa taktyczna lub
rezerwa zastępująca jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub
bonus w zawodach nie może być wyższa w danym sezonie niż 50% stawki
określonej w pkt § 16 b ust. 1 pkt 2;
4) w przypadku przerwania meczu i konieczności jego powtórzenia stawka
wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi jako kwota zmienna za pojedynczy
zdobyty punkt lub bonus w przerwanych zawodach wynosi 0 zł.
5) w przypadku, gdy dany bieg w meczu zakończy się wynikiem 5:1 lub 1:5
zawodnikowi, który zajął w danym biegu 3 miejsce przysługuje
wynagrodzenie odpowiadające 25 % stawki za zdobyty punkt wskazanej
w treści kontraktu.
W przypadku posiadania przez klub kontraktów wieloletnich podpisanych przed
wejściem w życie niniejszego regulaminu, Limit wydatków na zawodnika
startującego w rozgrywkach o DM I ligi nie obowiązuje do czasu ich
wygaśnięcia. Niedozwolone jest przedłużanie kontraktów wieloletnich na kolejne
sezony, a podstawą określenia długości ich trwania będzie treść kontraktu na
dzień 31.10.2015 roku. W przypadku zawarcia kontaktu wieloletniego i ustalenia w
nim stawek wynagrodzenia na wszystkie sezony dozwolone jest stosowanie
stawek maksymalnych wynagrodzenia właściwych dla sezonu zawarcia
kontraktu.
Zabrania się ustalania w kontrakcie zawodnika startującego w rozgrywkach
o DM I ligi jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych lub rzeczowych przysługujących zawodnikowi.
Zabrania się ustalania w kontrakcie zawodnika startującego w rozgrywkach
o DM I ligi jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z innych tytułów niż ustalone
w § 16 b ust. 1 oraz § 14 ust. 6, a w szczególności, z tytułu wynagrodzenia lub
zwrotu kosztów przejazdu za mecz odwołany, wykonywanych usług
marketingowych, premii oraz nagród pieniężnych.
We wszelkich zawodach, których podmiotem zarządzających jest PZM, a które
nie są zawodami młodzieżowymi lub ligowymi zabrania się ustalania w kontraktach jakiegokolwiek innego wynagrodzenia dla zawodnika startującego
w rozgrywkach o DM I ligi poza wynagrodzeniem za zdobywane punkty.
Przedmiotowe wynagrodzenie nie może być wyższe niż 150 zł brutto za punkt
z zastrzeżeniem przepisów o kontrakcie amatorskim. Ustanawia się zakaz
wypłat za udział zawodnika seniora w zawodach indywidualnych o Mistrzostwo
Polski i Nagrody PZM.
Do kwoty Limitu wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM I
ligi dolicza się w całości wynagrodzenie, które zawodnik ten otrzymał od klubu
wypożyczającego oraz startując jako „gość” w rozumieniu Regulaminu
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym przed wypożyczeniem, jak i po
nim.

25

Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym

8. Za wydatki wliczane do Limitu wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM I ligi będą uznane także wszelkie wydatki w postaci świadczeń
finansowych i niefinansowych poniesionych przez klub także w stosunku
do bliskich zawodnika. Wydatki te będą doliczone do faktycznych wydatków
poniesionych przez klub bezpośrednio na zawodnika startującego w rozgrywkach
o DM I ligi
9. Do Limitu wydatków na zawodnika, klubu w którym zawodnik stratuje w rozgrywkach o DM I ligi, będą doliczane także wszelkie przychody pieniężne lub
niepieniężne uzyskane przez zawodnika z tytułu startów w ramach umowy
wypożyczenia, o której mowa w Regulaminie Przynależności Klubowej
w Sporcie Żużlowym.
10. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że przekroczenie Limitu wydatków
na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM I ligi, określonego w ust. 1 i 2
powyżej, nie stanowi naruszenia przepisów Regulaminu Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym i niniejszego Zbioru Zasad w przypadkach, gdy
w niniejszym Zbiorze Zasad przewidziano możliwość podwyższenia należnego
zawodnikowi wynagrodzenia (§ 14 ust. 6, § 18 ust. 2).
§ 16c [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników
startujących w rozgrywkach o DM II ligi]
1. W ramach kontraktu zawodnika startującego w rozgrywkach o DM II ligi ustala
się następujące składniki wynagrodzenia zawodnika w danym sezonie:
1) kwota stała - wynagrodzenie przeznaczone na wykonanie kontraktu,
z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów
ust. 3,
2) kwota zmienna - wynagrodzenie za zdobyte punkty i bonusy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3.
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM II
ligi w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu
w rozgrywkach o DM II ligi jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym
sezonie nie może być wyższa niż 20.000 zł netto,
2) z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia
wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DM II ligi jako kwota
zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być
wyższa niż 650 zł netto,
3) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu
w rozgrywkach o DM II ligi występującemu jako rezerwa taktyczna lub
rezerwa zastępująca jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub
bonus w zawodach nie może być wyższa w danym sezonie niż 50% stawki
określonej w pkt § 16 c ust. 1 pkt 2;
4) w przypadku przerwania meczu i konieczności jego powtórzenia stawka
wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi jako kwota zmienna za pojedynczy
zdobyty punkt lub bonus w przerwanych zawodach wynosi 0 zł,
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5) w przypadku, gdy dany bieg w meczu zakończy się wynikiem 5:1 lub 1:5
zawodnikowi, który zajął w danym biegu 3 miejsce przysługuje wynagrodzenie odpowiadające 25 % stawki za zdobyty punkt wskazanej w treści
kontraktu.
3. W przypadku posiadania przez klub kontraktów wieloletnich podpisanych przed
wejściem w życie niniejszego regulaminu, Limit wydatków na zawodnika
startującego w rozgrywkach o DM II ligi nie obowiązuje do czasu ich
wygaśnięcia. Niedozwolone jest przedłużanie kontraktów wieloletnich na
kolejne sezony, a podstawą określenia długości ich trwania będzie treść
kontraktu na dzień 31.10.2015 roku.
4. Zabrania się ustalania w kontrakcie zawodnika startującego w rozgrywkach
o DM II ligi jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych lub rzeczowych przysługujących
zawodnikowi.
5. Zabrania się ustalania w kontrakcie zawodnika startującego w rozgrywkach
o DM II igi jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z innych tytułów niż ustalone
w § 16 c ust. 1 oraz § 14 ust. 6, a w szczególności, z tytułu wynagrodzenia lub
zwrotu kosztów przejazdu za mecz odwołany, wykonywanych usług
marketingowych, premii oraz nagród pieniężnych.
6. We wszelkich zawodach, których podmiotem zarządzających jest PZM, a które
nie są zawodami młodzieżowymi lub ligowymi w zabrania się ustalania w kontraktach jakiegokolwiek innego wynagrodzenia dla zawodnika startującego w
rozgrywkach o DM II ligi poza wynagrodzeniem za zdobywane punkty.
Przedmiotowe wynagrodzenie nie może być wyższe niż 150 zł brutto za punkt
z zastrzeżeniem przepisów o kontrakcie amatorskim. Ustanawia się zakaz
wypłat za udział zawodnika seniora w zawodach indywidualnych o Mistrzostwo
Polski
i Nagrody PZM.
7. Do kwoty Limitu wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM II
ligi dolicza się w całości wynagrodzenie, które zawodnik ten otrzymał od klubu
wypożyczającego oraz startując jako „gość” w rozumieniu Regulaminu
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym przed wypożyczeniem, jak i po nim.
8. Za wydatki wliczane do Limitu wydatków na zawodnika startującego
w rozgrywkach o DM II ligi będą uznane także wszelkie wydatki w postaci
świadczeń finansowych i niefinansowych poniesionych przez klub także
w stosunku do bliskich zawodnika. Wydatki te będą doliczone do faktycznych
wydatków poniesionych przez klub bezpośrednio na zawodnika startującego
w rozgrywkach o DM II ligi.
9. Do Limitu wydatków na zawodnika, klubu w którym zawodnik stratuje
w rozgrywkach o DM II ligi, będą doliczane także wszelkie przychody pieniężne
lub niepieniężne uzyskane przez zawodnika z tytułu startów w ramach umowy
wypożyczenia, o której mowa w Regulaminie Przynależności Klubowej
w Sporcie Żużlowym.
10. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że przekroczenie Limitu wydatków
na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM II ligi, określonego w ust. 1 i 2
powyżej, nie stanowi naruszenia przepisów Regulaminu Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym i niniejszego Zbioru Zasad w przypadkach, gdy
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w niniejszym Zbiorze Zasad przewidziano możliwość podwyższenia należnego
zawodnikowi wynagrodzenia (§ 14 ust. 6, § 18 ust. 2).
11. W zakresie przepisów dotyczących wynagrodzeń zawodników drugiej
drużyny (rezerwowej) klubu startującego w rozgrywkach DMP biorącej
udział w DM II ligi podlegają Limitowi wydatków dedykowanemu dla tych
rozgrywek, przy czym zawodnicy drugiej drużyny (rezerwowej), którzy
mogą startować w pierwszej drużynie podlegają Limitowi wydatków
właściwemu dla rozgrywek DMP.
§ 17 [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach amatorskich]
1. Klub może zawrzeć z krajowym zawodnikiem młodzieżowym do lat 21 kontrakt
amatorski, który będzie przewidywał, iż klub ten ponosi wszelkie wydatki związane
ze szkoleniem, startami i utrzymaniem zawodnika w danym sezonie. W takim
przypadku całe wyposażenie użyczane zawodnikowi pozostaje własnością
klubu, bez możliwości jego przekazywania zawodnikowi na własność.
2. W przypadku zawarcia kontraktu amatorskiego, klub ponosi wszelkie koszty
utrzymania zawodnika i może wyłącznie ustalić mu zamiennie:
1) miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 1000 złotych brutto
miesięcznie
lub
2) wynagrodzenie za zdobyty punkt lub bonus w wysokości nie większej niż
150 złotych brutto
oraz w przypadku przejazdów na zawodu kwotę brutto zawierającą:
1) dietę,
2) zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie samochodem osobowym w wysokości 100% stawki za 1 km podanej w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.),
3) zwrot kosztu noclegu do 150 zł brutto (według rachunku).
§ 18 [Potrącenia]
1. W przypadku niezdolności do startu Zawodnika z jakiegokolwiek innego
powodu niż kontuzja odniesiona w zawodach w ramach ligi polskiej, zawody
o Mistrzostwa Polski i nagrody PZM / SE oraz zawody o Drużynowy Puchar
Świata, test mecze reprezentacji Polski – w stosunku do reprezentantów Polski,
z zastrzeżeniem ust. 2, Klub potrąca Zawodnikowi za każdą nieobecność w
meczu ligi polskiej kwotę obliczoną według następującego wzoru: kwota stała
wynagrodzenia podzielona przez łączną liczbę meczów w jakich uczestniczyła
drużyna Zawodnika w danym sezonie pomnożona przez liczbę meczów
w jakich nie wystartował Zawodnik.
2. W przypadku kontuzji zawodnika odniesionej w test meczu reprezentacji Polski
organizowanym przez podmiot trzeci – promotora skutkującej nieobecnością
zawodnika w co najmniej jednym meczu ligi polskiej, klub może dokonać
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potrącenia w wysokości 2,5% należnego zawodnikowi wynagrodzenia (stałego
i zmiennego) za dany sezon.
3. W przypadku startu Zawodnika w terminie ligi polskiej w zawodach FIM
(z wyłączeniem zawodów DMŚJ), FIM Europa (z wyłączeniem zawodów DMEJ)
lub ligowych innego kraju Klub potrąca Zawodnikowi za każdą nieobecność
w meczu ligi polskiej kwotę obliczoną według następującego wzoru: kwota stała
wynagrodzenia podzielona przez łączną liczbę meczów w jakich uczestniczyła
drużyna Zawodnika w danym sezonie pomnożona przez liczbę meczów
w jakich nie wystartował Zawodnik.
4. Klub ma prawo do stosunkowego obniżenia lub podwyższenia ogólnej kwoty
wynagrodzenia (kwoty stałej i zmiennej) przysługującego Zawodnikowi z kontraktu na dany sezon według zasady, że odpowiednio obniżenie lub podwyższenie
wynagrodzenia o 1% będzie miało miejsce w przypadku odpowiednio obniżenia
lub podwyższenia o 1 miejsce pozycji zajmowanej przez Zawodnika w klasyfikacji średniej biegopunktowej publikowanej przez odpowiedni dla danych
rozgrywek podmiot zarządzający na koniec danego sezonu w stosunku do miejsca
zajmowanego przez Zawodnika w tejże klasyfikacji w sezonie poprzednim
w ten sposób, że na przykład:
a) spadek lub awans o 5 miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub
zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 5%,
b) spadek lub awans o 10 miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub
zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 10%,
c) spadek lub awans o 15 miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub
zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 15%,
d) spadek lub awans o 20 miejsc i więcej miejsc spowoduje odpowiednio
zmniejszenie lub zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia
o 20%.
Stosunkowe obniżenie lub podwyższenia ogólnej kwoty wynagrodzenia nie
może być wyższe niż 20%.
5. W ciągu 14 dni od daty zakończenia odpowiednio rozgrywek o DMP, DM I Ligi
i DM II ligi właściwy dla danych rozgrywek podmiot zarządzający sporządza
klasyfikację średniej biegopunktowej za dany rok. Klasyfikacja ta jest podstawą
do modyfikacji wynagrodzenia zawodnika.
§ 19 [Rozliczenie kwoty stałej wynagrodzenia]
Przysługująca Zawodnikowi kwota stała wynagrodzenia może być wypłacana
ratach miesięcznych i winna być wydatkowana przez niego wyłącznie na przygotowanie
do sezonu i zawodów. Na żądanie Klubu Zawodnik jest zobowiązany
do przedstawienia rozliczenia dokumentującego wydatki poniesione na przygotowanie do sezonu i zawodów w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania w tej sprawie. W przypadku nie przedstawienia rozliczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Klub ma prawo do wstrzymania wypłaty z tego tytułu.
W przypadku nie przedstawienia rozliczenia w terminie 21 dni od daty otrzymania
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pisemnego wezwania w tej sprawie Klub ma prawo do obniżenia przysługującego Zawodnikowi z tego tytułu wynagrodzenia o 0,5% za każdy dzień
zwłoki w przeka-zaniu przedmiotowego rozliczenia.
DZIAŁ VI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODNIKA
§ 20 [Kary]
1. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może
wnioskować do podmiotu zarządzającego o nałożenie na zawodnika kar
dyscyplinarnych na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZM oraz
Przepisów Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego.
2. Postępowanie dyscyplinarne reguluje Statut PZM, Regulamin Dyscyplinarny
PZM, Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego oraz inne przepisy SE / PZM.
3. W przypadku naruszenia przez zawodnika postanowień kontraktu klub może
nałożyć na niego kary umowne określone w treści kontraktu. Nałożenie kary
winno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji
o naruszeniu skutkującym nałożenie kary. W przypadku nie nałożenia kary
w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, iż klub odstąpił
od jej nałożenia.
4. W przypadku niestawienia się przez Zawodnika w terminie i miejscu
wskazanym przez SE albo PZM w celu uczestnictwa w akcji lub działaniu,
o którym mowa w § 6 ust. 1 i § 11 ust. 6, Zawodnik zapłaci SE/PZM karę
umowną w wysokości 50.000 zł netto w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do jej uiszczenia.
5. Klub odpowiada solidarnie z zawodnikiem za kary umowne naliczane przez SE
/ PZM na podstawie niniejszych przepisów.
§ 21 [Kary umowne i inne konsekwencje naruszeń kontraktu]
1. Klub ma prawo nałożyć na zawodnika następujące kary umowne:
1) za niestawienie się na zawody mimo prawidłowo otrzymanego powołania 50.000 zł netto,
2) za udokumentowane prowadzenie niesportowego trybu życia - 50.000 zł
netto, (20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi),
3) za naruszenie dobrego imienia i wizerunku Klubu - 50000 zł netto (20.000 zł
w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi),
4) za używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe w stosunku
do działaczy Klubu, podmiotu zarządzającego, Zawodników lub Sędziów 50000 zł netto (20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu
II ligi),
5) za ujawnienie informacji dotyczących realizacji kontraktu - 50000 zł netto,
(20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi), a nadto
zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne na podstawie Regulaminu
Dyscyplinarnego PZM,
6) za niewykonywanie obowiązków marketingowych i promocyjnych - 50000 zł
netto, (20.000 zł w wypadku klubu DM I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu DM
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II ligi), a nadto zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne na podstawie
Regulaminu Dyscyplinarnego PZM,
7) za naruszenie przepisów antydopingowych – do 500000 zł netto,
2. Klub i zawodnik mają prawo do ustanowienia dodatkowych kar umownych.
3. Zawodnik, który nie zgadza się z nałożoną przez klub karą umowną winien
powiadomić o tym klub oraz SE / PZM w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nałożeniu kary. W takim wypadku mają zastosowanie
odpowiednie przepisy „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji
uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie
żużlowym dla klubów I i II ligi żużlowej” zobowiązujące klub do poddania
sporu pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku.
§ 22 [Odpowiedzialność zawodnika za osoby trzecie]
Zawodnik odpowiada dyscyplinarnie i finansowo za zachowanie i ewentualne szkody
powstałe podczas zawodów, treningów oraz na terenie obiektów klubu wyrządzone
przez osoby z zespołu zawodnika oraz osoby przez niego zaproszone. Zawodnik
ma obowiązek podać klubowi imienny wykaz osób przez niego zatrudnionych.
Osoby te powinny być ubezpieczone przez zawodnika od NW.
DZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23 [Przepisy przejściowe]
1. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.
2. Wszelkie aneksy do kontraktów i umów zawartych przed dniem wejścia w życie
niniejszych przepisów, a zawierane po wejściu ich w życie, muszą być pod rygorem nieważności sporządzone w formie obowiązującego kontraktu wzorcowego.
3. Spory wynikające na tle realizacji kontraktów, wszczęte do dnia wejścia w życie
niniejszych przepisów rozstrzygane będą na podstawie przepisów dotychczasowych.
4. W przypadku kontraktów zawartych w formie umowy o pracę, jeśli wystąpi
kolizja zapisów niniejszego regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa pracy pierwszeństwo stosowania przypada powszechnie obowiązującym
przepisom prawa pracy.
§ 24 [Doręczenia]
1. Na żądanie, klub przekazuje podmiotowi zarządzającemu dane kontaktowe
zawodników kadry klubu.
2. Jeżeli w kontrakcie nie ustalono inaczej, adresem właściwym dla doręczeń pism
kierowanych z podmiotu zarządzającego do zawodnika jest adres klubu - strony
kontraktu.
§ 25 [Interpretacja]
Prawo interpretacji niniejszych zasad oraz treści kontraktu przysługuje podmiotowi
zarządzającemu.
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