Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu
żużlowego

Professional speedway contract

□ Kontrakt na podstawie umowy wypożyczenia
□ Kontrakt profesjonalny
□ Kontrakt amatorski
□ Kontrakt „gościa” w DMP/DM I ligi/DM II ligi1

□ Contract based on the hire contract
□ Professional contract
□ Amateur contract
□ “Guest”contract in DMP/DM First
League/DM Second League2

[zaznaczyć właściwe]

[tick as appropriate]

zawarty w dniu [ data: dzień-miesiąc-rok ],w [
miejsce ],
pomiędzy [ nazwa klubu ], z siedzibą w [ adres
siedziby klubu i pozostałe dane, np. numer KRS,
wysokość kapitału zakładowego],

concluded on [ date: day-month-year ], in [
place ],
between [ name of the club ], based in [
address of the club’s headquarters and
other details, e.g. KRS (National Court
Register) No., the amount of share capital ],
represented by:
1. [ name and surname - position ],
2. [ name and surname - position ],
hereinafter referred to in the contract as “the
Club”,

reprezentowanym przez:
1. [ imię i nazwisko - funkcja ],
2. [ imię i nazwisko - funkcja ],
zwanym w treści Kontraktu „Klubem”,
a

And

[ dane zawodnika: imię i nazwisko oraz data
urodzenia ] [ wpisać adres zawodnika ], adres email: [ wpisać adres e-mail ], numer telefonu: [
wpisać numer telefonu ], adres oficjalnej strony
www: [ wpisać adres oficjalnej strony www ], adres
oficjalnego profilu Facebook: [ wpisać adres profilu
Facebook ], adres oficjalnego profilu Twitter: [
wpisać adres profilu Twitter ], adres oficjalnego
profilu Instagram: [ wpisać adres profilu Instagram ].

[ particulars concerning the rider: name and
surname and date of birth ] [ enter the rider’s
address ], e-mail: [ enter e-mail address ],
phone number [ enter phone number ],
official website [ enter official website
address ], official Facebook profile [ enter
Facebook profile address ], official Twitter
profile [ enter Twitter profile address ],
official
Instagram profile [ enter Instagram profile
address ].

zwanym w treści Kontraktu „Zawodnikiem”,
zwanymi łącznie w treści Kontraktu „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Strony zgodnie ustalają, iż w okresie od dnia
zawarcia Kontraktu do dnia 31 października [
rok ] roku Zawodnik zobowiązuje się
reprezentować Klub we współzawodnictwie w
sporcie żużlowym, w zawodach:
1) o [ Drużynowe Mistrzostwo Polski /
Drużynowe Mistrzostwo I Ligi / Drużynowe
Mistrzostwo II Ligi – wpisać właściwą nazwę
1
2

hereinafter referred to in this contract as
“the Rider”,
hereinafter jointly referred to in this contract
as “Parties”;
with the following provisions:
§1
1. The Parties jointly agree that in the
period from the date of concluding the
Contract up to 31 October [ year ] the
Rider undertakes to represent [ enter the
Club name ] in the speedway
competitions:
1) for [ Polish Team Cup (DMP) /I

Niepotrzebne skreślić
Cross off, as necessary
1

rozgrywek / w przypadku kontraktu „gościa”
– wpisać: Drużynowe Mistrzostwo II Ligi ],
2) o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE [w
przypadku kontraktu „gościa ” – wykreślić
pkt 2 ],
3) [ innych, do których zostanie wyznaczony
oraz zgłoszony przez Klub i za jego zgodą /
w przypadku kontraktu „gościa ” – wykreślić
pkt 3 ].

League Cup (DM I League) /IILeague Cup
(DM II League) – enter the proper name of
cups / if the contract concerns the “Guest” fill
in: II
League Cup ],
2) Individual Polish Championships,
PZM and SE Cups [ if the contract
concerns the “Guest” delete this
section 2 ],
3) [ other, for which the rider is assigned
to or registered by the Club upon
rider’s consent / if the contract
concerns the “Guest” delete this
section 3 ].

Integralną częścią Kontraktu są:

2. An integral part of the Contract are:

1) ustalony przez PZM „Zbiór zasad
regulujących stosunki pomiędzy
zawodnikiem i klubem.” („Zbiór Zasad”),

1) the "Set of Rules Governing
Relations Between the Rider and the
Club" (“Set of Rules”),

2) zgoda właściwej federacji macierzystej
Zawodnika obcokrajowca na podpisanie i
starty w zawodach objętych Kontraktem,

2) the agreement of the appropriate
Federation to conclude the contract
and participate in the events
specified thereinafter,

3) Karta Powierzchni Reklamowych Zawodnika
dla rozgrywek DMP oraz o mistrzostwa
Polski
i nagrody PZM / SE.

3) The Rider’s Advertising Space
Charter for Polish Team Cup and
Polish Championships and PZM and
SE Cups.

Strony zobowiązują się do przestrzegania:

3. The Parties undertake to adhere to:

1) obowiązujących przepisów i regulaminów
dla sportu żużlowego, wydanych przez
uprawnione organy państwowe oraz FIM,
FIM Europe, PZM, Ekstraliga Żużlowa sp. z
o.o. („SE”).
2) postanowień Statutu Klubu,
3) regulaminów klubowych i przepisów
wewnętrznych obowiązujących w Klubie,
4) zasad zawartych w Zbiorze Zasad.

1) currently effective regulations for
speedway, issued by the authorised
state bodies and the FIM, FIM
Europe, PZM, Ekstraliga Żużlowa sp.
z o.o. (“SE”),
2) the provisions of the Club's Statute,
3) club rules and internal regulations in
effect at the club,
4) the principles contained in that Set of
Rules.

4.

Zawodnik oświadcza, iż na dzień podpisania
Kontraktu jest [ zdolny/nie zdolny ] do
uprawiania sportu żużlowego w okresie jego
obowiązywania.

4. The rider declares that on the day of
signing of the Contract is [able / not able]
to practice speedway during its validity.

5.

Zawodnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje,
iż jest zobowiązany do udziału w galach
rozpoczynających lub kończących dany sezon
organizowanych przez odpowiedni dla danej
klasy rozgrywek podmiot zarządzający.

5. The Rider hereby accepts and
acknowledges the obligation to
participate in Opening and Closing Gala
for a given season, organized by the
proper organizer for a particular league.

6.

Zawodnik oświadcza, że dla celów
opodatkowania uzyskanych przychodów
podatkiem dochodowym ma*/nie ma* [
niepotrzebne wykreślić ] miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [ dalsze

6. The Rider declares that for the purpose
of income tax taxation, he is/is not* [
delete unnecessary ] domiciled on the
territory of the Republic of Poland, [
further delete if the Rider is resident on

2.

3.
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wykreślić jeżeli zawodnik ma miejsce
zamieszkania na terytoruim Rzeczypospolitej
Polskiej ] na co przedkłada certyfikat rezydencji,
tj. zaświadczenie o miejscu zamieszakania
podatnika dla celów podatkowych wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej
państwa miejsca zamieszkania Zawodnika.
Zawodnik oświadcza, że przychody Zawodnika
z tytułu zawarcia niniejszego Kontraktu
stanowią*/nie stanowią* [ niepotrzebne wykreślić
] przychody w ramach wykonywanej przez
Zawodnika pozarolniczej działalności
gospodarczej: [ jeżeli „stanowią” wpisać dane
firmy zawodnika ].
[ ust. 8 wpisać w przypadku, gdy kontrakt dotyczy
zawodnika DMP w przeciwnym przypadku ustęp
wykreślić ]:
7.

8.

Zawodnik DMP przyjmuje do wiadomości,
wyraża zgodę i akceptuje, iż terminy meczów, o
których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być
wyznaczane w dni treningów do zawodów FIM i
FIM Europe wszelkich szczebli i w takim
przypadku weźmie on udział w meczach, o
których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2.

[ ust. 9 wpisać w przypadku, gdy kontrakt dotyczy
zawodnika DMP w przeciwnym przypadku ustęp
wykreślić ]:
9.

Zawodnik DMP oświadcza, iż będzie startował w
okresie danego sezonu objętego kontraktem
w następujących rozgrywkach ligowych:
1) liga narodowa zawodnika: [ wpisać kraj ligi
dla której zawodnik posiada licencję
krajową FMN / jeżeli FMN nie organizuje
rozgrywek ligowych lub zawodnik nie
startuje w lidze narodowej wpisać POLSKA
], klub zagraniczny [ wpisać nazwę klubu w
lidze narodowej / jeżeli wpisano POLSKA
jako ligę narodową wpisać – „nie dotyczy”]

2) liga drugiego wyboru: [ wpisać POLSKA
jeżeli zawodnik posiada licencję krajową
FMN, która organizuje rozgrywki ligowe / w
pozostałych przypadkach wpisać kraj ligi
drugiego wyboru ], klub zagraniczny [
wpisać nazwę klubu w lidze drugiego
wyboru / jeżeli wpisano POLSKA jako ligę
drugiego wyboru wpisać – „nie dotyczy” ],

the territory of the Republic of Poland ] to
which he submits a certificate of
residence, i.e. a certificate of residence
of the taxpayer for tax purposes issued
by the competent tax administration
authority of the country of residence of
the Rider.
7. The Rider declares that the revenues of
the Rider from the conclusion of this
Contract constitute*/do not constitute* [
delete unnecessary ] revenues within the
framework of non-agricultural economic
activity of the Rider: [ if "constitute" enter
the Rider's company data ].
[ section 8: enter if the contract concerns
the DMP’s rider / otherwise delete this
section ]:
8. The DMP’s Rider hereby accepts and
acknowledges that the dates of matches,
specified in paragraph 1 section 1 point 1
and 2, may be scheduled on the days of
training for FIM and FIM Europe
competitions of all levels and in such a
case the rider shall participate in
matches specified in paragraph 1 section
1 point 1 and 2.
[ section 9: enter if the contract concerns
the DMP’s/ otherwise delete this section]:
9. The DMP’s Rider hereby declares that
he will participate in the following leagues
in a given season covered by the
contract:
1) the Rider’s national league: [ fill in the
country of a league for which the
Rider possesses national licence of
FMN / if FMN does not organise
league competitions or if the rider do
not attend in national league competition –
fill in POLAND ], foreign club [ fill in the
name of the club in the national league / if
POLAND has been filled in as a
country of the national league fill in –
“not applicable” ],
2) league of the second choice: [ fill in
POLAND if the Rider possesses
national licence of FMN, which
organises league competitions / in
other situations fill in the country of
the league of the second choice ],
foreign club [ fill in the name of the
club in the league of the second
choice / if POLAND has been filled in
as a country of the league of the
second choice fill in – “not applicable”],
3) league of the third choice: [ fill in the

3

3) liga trzeciego wyboru: [ wpisać kraj ligi
trzeciego wyboru ], klub zagraniczny [
wpisać nazwę klubu zagranicznego w lidze
trzeciego wyboru ],

country of the league of the third
choice ], foreign club [ fill in the name
of the club in the league of the third
choice ].

4) liga czwartego wyboru: [ wpisać kraj ligi
czwartego wyboru ], klub zagraniczny [
wpisać nazwę klubu zagranicznego w lidze
czwartego wyboru ].
[ ust. 10 wpisać w przypadku, gdy kontrakt dotyczy
zawodnika DMP w przeciwnym przypadku ustęp
wykreślić ]:

4) league of the fourth choice: [ fill in the
country of the league of the fourth choice ],
foreign club [ fill in the name of the club in
the league of the fourth choice ].
[ section 10: enter if the contract
concerns the DMP’s otherwise delete
this section ]:

10. Zawodnik DMP przyjmuje do wiadomości, że
start w większej liczbie rozgrywek ligowych w
danym sezonie, niż w wymienionych w ust. 9
powyżej, stanowi istotny problem dla ustalania
dat meczów w lidze polskiej i w związku z
powyższym w przypadku zakontraktowania
przez Zawodnika dodatkowych startów w
sezonie w innych ligach, niż w wymienionych w
ust. 9 powyżej, jego potwierdzenie do startów w
lidze polskiej zostanie natychmiast cofnięte, co
będzie traktowane jako ciężkie naruszenie
warunków Kontraktu przez Zawodnika, a także
będzie stanowiło podstawę do jego
odpowiedzialności dyscyplinarnej.

10. The DMP’s Rider hereby accepts and
acknowledges that his participation in
more league competitions in a given
season than mentioned in section 9
above constitutes a significant problem
for scheduling dates of matches in the
Polish league and in connection with the
above, in case the Rider enters into
contract concerning participation in a
given season in additional league
competitions, other than mentioned in
section 9 above, the Rider’s confirmation
for participation in the Polish league will
be instantly revoked, which will be
considered as gross infringement of the
Contract’s terms and conditions by the
Rider and will also constitute a basis for
the Rider’s disciplinary liability

11. Zawodnik przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że:
1) podstawowymi dniami rozgrywania
meczów o DMP, zgodnie z system slotów
FIM, są piątki i niedziele oraz
jednocześnie oświadcza, że będzie on
dostępny dla Klubu we wszystkich
datach zawodów kalendarzowych i
przełożonych wyznaczonych na te dni,
2) podstawowymi dniami rozgrywania
meczów o DM I Ligi, zgodnie z system
slotów FIM, są soboty i niedziele oraz
jednocześnie oświadcza, że będzie on
dostępny dla Klubu we wszystkich
datach zawodów kalendarzowych i
przełożonych wyznaczonych na te dni.

11. The Rider acknowledges and accepts
that:
1) basic days for DMP’s matches,
according to FIM’s slot system, are
Fridays and Sundays and at the
same he declares that he will be
available for the Club at all dates of
calendar competitions and postponed
competitions appointed for these days,
2) basic days for DM I League
matches, according to FIM’s slot
system, are Saturdays and
Sundays and at the same he
declares that he will be available
for the Club at all dates of calendar
competitions and postponed
competitions appointed for these
days.

12. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że brak
jego dostępności w dniach w wymienionych
w ust. 11 powyżej uniemożliwia mu
wywiązanie się ze zobowiązań
kontraktowych wobec Klubu i w związku z
powyższym nie zostanie on potwierdzony
jako zawodnik do danej klasy rozgrywek lub
jego potwierdzenie do startów w danej klasie

12. The Rider acknowledges that his
unavailability at dates mentioned in
section 11 above prevents him from
fulfilling contractual obligations
towards the Club and in connection
with that he will not be confirmed as a
rider to a particular league or his
confirmation to start in a particular
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rozgrywkowej zostanie natychmiast cofnięte
w przypadku, gdy niedostępność Zawodnik
w terminach, o których mowa w ust. 11,
wystąpi po podpisaniu Kontraktu i jego
potwierdzeniu, co będzie traktowane jako
ciężkie naruszenie warunków Kontraktu
przez Zawodnika, a także będzie stanowiło
podstawę do jego odpowiedzialności
dyscyplinarnej.

§2
1. Klub zobowiązuje się wypłacać Zawodnikowi
wynagrodzenie na zasadach i w wysokości
określonych w niniejszym paragrafie:

league will be immediately revoked in
case when the Rider’s unavailability at
dates mentioned in section 11 above
occurs after signing the Contract and
its confirmation, which will be
considered as gross infringement of
the Contract’s terms and conditions
by the Rider and will also constitute a
basis for the Rider’s disciplinary
liability.
§2
1. The Club undertakes to pay the Rider
remuneration according to the principles
and at the amounts defined in this
paragraph:

[Uwaga: Gdy zawodnikowi nie przysługuje
wynagrodzenie stałe lub zmienne należy wpisać
wartość zero.]

1) in the season [enter the year] fixed
amount: [enter the amount], variable
amount: [specify the payment
regulations]
2) in the season [enter the year] fixed
amount: [enter the amount], variable
amount: [specify the payment
regulations]
3) in the season [enter the year] fixed
amount: [enter the amount], variable
amount: [specify the payment
regulations]
4) in the season [enter the year] fixed
amount: [enter the amount], variable
amount: [specify the payment
regulations]
5) in the season [enter the year] fixed
amount: [enter the amount], variable
amount: [specify the payment
regulations]
6) in the season [enter the year] fixed
amount: [enter the amount], variable
amount: [specify the payment
regulations]
[Note: If a rider is not entitled to permanent
or variable remuneration, please fill in with
NIL]

Klub DM I lub DM II ligi: ustala się zamiast
wynagrodzenia zmiennego wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ……………….złotych za
każdy mecz, na który zawodnik zostanie
powołany, przybędzie na zawody i jest gotowy
do startu.

DM First League or DM Second League
club: instead of variable remuneration, a
flat-rate remuneration of PLN .................
shall be agreed for each match for which
the rider is called, arrives and is ready to
participate.

Inne dodatkowe stawki wynagrodzenia
ryczałtowego jeśli strony przewidziały różne
stawki:

Other additional flat-rate remuneration if
the parties stipulate different rates:

1) w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać
kwotę ], kwota zmienna: [ określić zasady
wypłacania ]
2) w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać
kwotę ], kwota zmienna: [ określić zasady
wypłacania ]
3) w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać
kwotę ], kwota zmienna: [ określić zasady
wypłacania ]
4) w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać
kwotę ], kwota zmienna: [ określić zasady
wypłacania ]
5) w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać
kwotę ], kwota zmienna: [ określić zasady
wypłacania ]
6) w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać
kwotę ], kwota zmienna: [ określić zasady
wypłacania ]

1………………………

1………………………
2………………………..

2………………………..
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2. Klub oddaje do dyspozycji zawodnika
następujące powierzchnie reklamowe: [ wskazać
numery poszczególnych powierzchni zgodnie z
Kartą Powierzchni Reklamowych Zawodnika ], a
zawodnik zobowiązuje się do zapłaty klubowi z tego
tytułu:
1) w sezonie 2020 kwoty: [ wpisać kwotę ] w
terminie [ wpisać termin zapłaty ]
[ pkt 2 wpisać wyłącznie, jeżeli Kontrakt jest
podpisany także na sezon 2021 ]
2) w sezonie 2021 kwoty: [ wpisać kwotę ] w
terminie [ wpisać termin zapłaty ]
[ pkt 3 wpisać wyłącznie, jeżeli Kontrakt jest
podpisany na więcej niż jeden sezon ]
3) na pozostały/e sezon/y kwota zostanie
ustalona przez Strony po określeniu przez PZM
zasad podziału powierzchni reklamowych na te
sezony.

2. The Club provides the Rider with the
following advertising space: …. [specify
the numbers of particular space pursuant
to The Rider’s Advertising Space Charter]
and the Rider undertakes to pay the Club
hereunder:
1) in the season 2020 amount: [ enter the
amount ] within [specify the payment
date ]
[ enter point 2 only if the Contract is
signed also for season 2021]
2) in the season 2021 amount: [ enter the
amount ] within [specify the payment
date ]
[ enter point 3 only if the Contract is
signed for more than one season ]
3) for the following season/s the amount
will be determined by the Parties after
PZM will decide on principles of dividing
the advertising space in these seasons.

Numer konta bankowego Zawodnika, na które mają
być dokonywane płatności wynikające
z postanowień niniejszego Kontraktu: [ podać numer
konta zawodnika - w przypadku zawodnika
obcokrajowca podać pełne dane konta, tj. numer
iban, sortcode ].

The Rider's bank account number, where
payments resulting from the provisions of
this Contract are to be paid: [ give the rider's
full account number – for foreign riders give
the full details of the account, i.e. iban
number, sort code].

§3
1.
Dodatkowe ustalenia pomiędzy Klubem, a
Zawodnikiem są zawarte w Załączniku nr 1 do
kontraktu.
/
Kontrakt zawiera wszelkie ustalenia pomiędzy
Klubem, a Zawodnikiem.
[ niepotrzebne wykreślić ]
[ ust. 2 wpisać w przypadku, gdy spełnione są
warunki przysługiwania kwoty odstępnego /
w przeciwnym przypadku wpisać: „2. Nie dotyczy.” ]:
2.
W przypadku zgody Stron na zmianę barw
klubowych przez Zawodnika i rozwiązania Kontraktu
przed upływem okresu na jaki został zawarty, kwota
odstępnego wynosi ...................... [ lub: będzie
przedmiotem negocjacji stron ].
[ ust. 3 wpisać w przypadku, gdy spełnione są
warunki przysługiwania kwoty ekwiwalentu za
wyszkolenie / w przeciwnym przypadku wpisać: „3.
Nie dotyczy.” ]

§3
1. Additional arrangements between the
Club and the Rider are included in Annex
1 to the Contract.
/
The contract contains any arrangements
between the Club and the Rider.
[ delete as appropriate ]
[section 2: enter if the conditions
regarding the compensation fee are met /
otherwise enter “2. Not applicable.”]
2. If the Parties consent to change the club
colors by the Rider, and termination of the
Contract before the expiry of the period
for which it was concluded, the amount of
compensation is ...................... [or: will be
negotiated by the parties].
[ section 3: enter and/or if the conditions
regarding the amount of compensation
for training are met / otherwise enter “3.
Not applicable.”]

3.
W przypadku zgody Stron na zmianę barw
klubowych przez Zawodnika i rozwiązania Kontraktu
przed upływem okresu na jaki został zawarty oraz
po upływie okresu na jaki Kontrakt został zawarty,
kwota ekwiwalentu za wyszkolenie będzie
przedmiotem uzgodnień z klubem pozyskującym
Zawodnika.

3. If the Parties consent to change the club
colors by the Rider, and termination of the
Contract before the expiry of the period
for which it was concluded, the amount of
compensation for training shall be agreed
upon between the Club acquiring the
Rider.
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§ 3a

§ 3a

1. W związku z sytuacją epidemiczną Zawodnik
wyraża zgodę na:
1) przeprowadzanie mu w całym sezonie
2020 badań w postaci testów
medycznych na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę
COVID-19) na każde żądanie Klubu,
podmiotu zarządzającego lub władz
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej,
a także na udzielanie informacji o
wynikach tych badań/testów i
udostępnienie wyników tych
badań/testów Klubowi, podmiotowi
zarządzającemu, władzom państwowym
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
wskazanym przez nie podmiotom, bądź
innym uprawnionym organom;

1. Due to the epidemic situation, the
Rider agrees to:
1) undergoing tests throughout the
2020 season in the form of
medical tests for the presence of
SARS-CoV-2 coronavirus
(causing COVID-19 disease) at
each request of the Club,
management entity or state
authorities of the Republic of
Poland, as well as the provision of
information on the results of such
tests and sharing the results of
such tests with the Club, the managing
body, the state
authorities of the Republic of
Poland or other entities indicated
by them, or other authorized
bodies;

2) stałe monitorowanie stanu jego zdrowia
w sposób określony w przepisach PZM, a
także na udzielanie związanych z tym
informacji Klubowi, podmiotowi
zarządzającemu, władzom państwowym
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
wskazanym przez nie podmiotom, bądź
innym uprawnionym organom;

2. Zawodnik
zobowiązuje
się
do
bezwzględnego przestrzegania Regulaminu
Sanitarnego
PZM
oraz
zaleceń
epidemicznych wydanych przez PZM, SE lub
władze
państwowe
Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególności Zawodnik przed
przystąpieniem do treningów, a następnie
rozgrywek będzie musiał odbyć 14-dniową
kwarantannę dla zawodników wjeżdżających
do Polski z zagranicy lub 14-dniową izolację
domową dla zawodników przebywających w
kraju. W zakresie klubów DM I ligi i DM II ligi
obowiązek odbywania przez zawodnika
kwarantanny przy przekraczaniu granicy RP
zostaje zniesiony w wypadku gdy aktualne
powszechnie obowiazujące w RP przepisy
prawa i Regulamin Sanitarny PZM nie
nakładają na zawodników takiego obowiązku
lub w wypadku wydania stosownej imiennej
zgody przez właściwego ministra dla
zawodników
przekraczających
granicę
(wniosek w tym zakresie złożony w maju
2020 roku przez PZM).

2) the constant monitoring of his
health in the manner specified in
the PZM regulations, as well as
the provision of related
information to the Club, the
managing body, the state
authorities of the Republic of
Poland or other entities indicated
by them, or other authorized
bodies;
2. The Rider undertakes to strictly
comply with the PZM Sanitary
Regulations and epidemic
recommendations issued by PZM, SE
or the state authorities of the Republic
of Poland, and in particular, the Rider
will be obliged to undergo a 14-day
quarantine for riders entering Poland
from abroad prior to the
commencement of training and
subsequent participation in
competitions, or 14-day home
isolation for riders who stay in the
country.
The clubs of DM First League or DM
Second League:
The obligation for a rider to undergo
quarantine when entering Poland is lifted
if current regulations and the Sanitary
Regulations of the PZM do not impose
such an obligation, or there is an
appropriate personal consent issued by
the relevant ministry for the riders
crossing Polish border (the proper
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application has been sent in May 2020 by
the PZM)
3. Wyjazd Zawodnika z Polski w trakcie
sezonu 2020, skutkujący koniecznością
odbycia po powrocie do Polski
obowiązkowej kwarantanny (bądź
obowiązkowej kwarantanny w miejscu
docelowym w podróży z Polski), stanowi
ciężkie (rażące) naruszenie przez Zawodnika
podstawowych obowiązków zawodniczych
określonych Kontraktem, skutkujące
rozwiązaniem Kontraktu, zawieszeniem
Zawodnika w sezonie 2020 oraz
koniecznością rozliczenia się przez
Zawodnika z klubem z otrzymanych
zaliczek; ponadto taki Zawodnik nie
zostanie potwierdzony do startu także w
sezonie 2021 (stosownie do art. 216 ust. 9
Regulaminu Przynależności Klubowej w
Sporcie Żużlowym; z wyłączeniem sytuacji,
gdyby wyjazd z Polski był uzasadniony
ważnymi sytuacjami życiowymi, np.
nadzwyczajnymi okolicznościami
osobistymi, rodzinnymi).

3 The Rider’s departure from Poland
during the 2020 season, entailing a
need of undergoing a compulsory
quarantine (or compulsory quarantine
at the final destination when travelling
from Poland) after returning to
Poland, constitutes a serious (gross)
violation by the Rider of the basic
rider’s obligations set out in the
Contract, resulting in termination of
the Contract, suspension of the Rider
during the 2020 season and a
necessity for the Rider to settle
accounts with the Club against the
received advances payments; in
addition, such Rider shall not qualify
for participation also in the 2021
season (pursuant to Art. 216 (9) of the
Speedway Club Membership Rules;
except for the situation when the
departure from Poland is justified by
important life situations, e.g.
extraordinary personal or family
circumstances).

4. W związku z wprowadzonymi w dniu
1.05.2020 oraz 5.06.2020 zmianami:
- Regulaminu Przynależności Klubowej w
Sporcie Żużlowym,
- Zbioru Zasad regulującego stosunki pomiędzy
zawodnikiem i klubem,
- wzoru kontraktu o profesjonalne uprawnienie
sportu żużlowego
Kontrakt powinien zostać w terminie 7 dni od
opublikowania takich zmian dostosowany przez
strony co do treści i formy do nowego brzmienia
przepisów. Skan oryginału podpisanego przez
strony aneksu dostosowującego Kontrakt do
zmienionych przepisów musi zostać przesłany
podmiotowi zarządzającemu w ciągu ww. 7dniowego terminu. Wprowadzenie takich zmian
w ww. przepisach jest równoznaczne z
otwarciem przedsezonowego okienka
transferowego, o którym mowa w art. 213 ust. 1
Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie
Żużlowym. W przypadku nie dostosowania do
ww. zmienionych przepisów Kontrakt zostaje
rozwiązany z upływem 14 dni od zakończenia
ww. 7-dniowego terminu na dostosowanie
Kontraktu do aktualnych przepisów, z
koniecznością zwrotu przez Zawodnika
otrzymanych dotąd od klubu zaliczek lub innych
świadczeń. Zawodnik będzie mógł podpisać
nowy kontrakt po upływie okresu na jaki został
zawarty, w podstawowym okienku transferowym
w roku 2019 lub wcześniejszych okienkach
transferowych, jego już rozwiązany w trybie, o

4. In connection with the amendments
introduced on 1 May 2020 to:
- the Speedway Club Membership
Rules,
- Set of Rules governing relations
between the Rider and the Club,
- a draft contract for professional
speedway sport licence
the Contract should be adapted by the
Parties, within 7 days of the
publication of such amendments, to
the new wording of the provisions,
both as to the contents and form. A
scan of the original Annex signed by
the Parties adapting the Contract to
the amended provisions must be sent
to the managing body within the
aforementioned 7 day period. The
introduction of the amendments to the
aforementioned regulations is equal
to the opening of a pre-season
transfer window, as referred to in Art.
213 section 1 of the Speedway Club
Membership Rules. In the event of
non-compliance with the
aforementioned amended provisions,
the Contract shall be terminated after
the lapse of 14 days from the end of
the aforementioned 7-day deadline for
adapting the Contract to the current
regulations, and the Rider shall be
obliged to return the advance
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którym mowa w niniejszym ustępie, Kontrakt i w
tym okresie nie będzie mógł być potwierdzony
jako Zawodnik do jakiekolwiek klubu. Powyższe
przepisy stosuje się odpowiednio do kontraktów
zawartych na podstawie umowy wypożyczenia.
Dla klubów i zawodników DM I ligi termin 7 dni
na dostosowanie kontraktu do zmienionych
przepisów biegnie od dnia 6 czerwca 2020 roku i
upływa w dniu 13 czerwca 2020 roku, a dla
klubów DM II ligi rozpocznie swój bieg od dnia
wydania Komunikatu GKSŻ w tym zakresie lub
zmiany regulaminu. Z dniem 6 czerwca 2020
roku dla klubów DM I ligi otwiera się
przedsezonowe okienko transferowe, o którym
mowa w art. 213 ust 1 niniejszego regulaminu,
do aneksowania kontraktów DM I ligi stosuje się
zasady wskazane w niniejszym ustępie

payments or other benefits received
from the Club until that time. The
Rider will be able to sign a new
contract after the lapse of the term for
which the Contract was concluded,
within the basic transfer window in
2019 or previous transfer windows,
which has already been terminated
according to the procedure referred to
in this section and during this period
he will not be eligible for qualifying as
a Rider in any club. The above
provisions shall apply accordingly to
contracts concluded on the basis of a
loan agreement. For clubs and riders of
DM First League, the deadline of 7 days
for adapting the contract to the amended
regulations shall start to take its course
from 6 June 2020 and shall expire on 13
June 2020, and for clubs of DM Second
League, it shall start its course from the
date of the issue of GKSŻ Communiqué
in this respect, or amendments to the
regulations. As of 6 June 2020, the DM
Pre-season transfer window opens for
DM First League clubs, as referred to in
Art. 213 section 1 of these regulations,
and the rules specified in this section
shall apply to anexess to DM First
League contracts.

§4
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego
zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów
do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia
pod ostatni wskazany adres doręczeń za
skuteczne.
2. Strony określają następujący sposób
powoływania Zawodnika na zawody: [ wpisać
przedmiotowe postanowienia ].

§4
1. The parties undertake to immediately
notify each other of all changes of their
correspondence addresses or else
delivery will be considered as effective if
made to the last correspondence address
specified.
2. The Parties define the following
procedure for calling the Rider to
competition: [ enter the respective
provisions ].

§5
1. Przez zawarcie niniejszego Kontraktu jego
Strony stwierdzają, że zapoznały się z
przepisami Regulaminu Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym wraz z
załącznikami do niego oraz wydanymi na jego
podstawie przepisami oraz innymi
regulaminami sportu żużlowego i że akceptują
ich treść w całości oraz bez zastrzeżeń, a także
przyjmują do wiadomości i akceptują, że każda
zmiana treści Regulaminu Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym 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.

§5
1. By signing this contract the Parties
confirm their familiarity of the provisions
of the Speedway Club Membership
Rules, including the annexed regulations
and related provisions and undertake to
fully adhere to them. Furthermore, they
understand and accept the fact that any
changes introduced to the Speedway
Club Membership Rules or annexed
regulations shall mean that on the day of
their introduction the legal status
determining the relations between the
Parties as bound by the Contract shall be
changed.
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2. Do postanowień Kontraktu oraz innych umów
wskazanych w Kontrakcie stosuje się, według
ważności i pierwszeństwa ich stosowania,
następujące uregulowania:
1) Regulamin Przynależności Klubowej w
Sporcie Żużlowym,
2) załączniki do Regulaminu Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym,
3) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
4) dodatkowe wymogi lub przepisy dotyczące
Kontraktu wydane przez Ekstraliga Żużlowa
sp.
z o.o.,
5) Kontrakt.

2. The following rules shall be applied to the
provisions of the Contract and other
Agreements, according to the order of
priority as mentioned below:
1) The Speedway Club Membership
Rules,
2) The regulations annexed to the
Speedway Club Membership Rules,
3) Other Rules and Regulations
applicable or used in Speedway,
4) Additional provisions or regulations
relating to the Contract and issued by
Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.,
5) Contract.

3. Żaden zapis Kontraktu oraz innych umów
wskazanych w Kontrakcie nie może być
sprzeczny
z uregulowaniami, o
których mowa w ust. 2 pkt 1-4.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami
Kontraktu będą miały zastosowanie przepisy
o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w kolejności
tam wymienionej, a następnie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
oraz dla podmiotu zarządzającego rozgrywkami,
udziału w których dotyczy Kontrakt.
6. Wszelkie spory, nie wyłączając sporów
pozaumownych, jakie wynikły lub mogą
wyniknąć
z niniejszego Kontraktu
lub w związku z jego zawarciem i
wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących
integralną jego część, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu
jako sąd polubowny na podstawie § 42 Statutu
Polskiego Związku Motorowego (zapis na sąd
polubowny).

3. No provisions specified in the Contract or
other Agreements can be contrary to the
Rules mentioned in Section 2, pt. 1-4.
4. The provisions of the Speedway Club
Membership Rules in the order of priority
as mentioned in Section 2, pt. 1-4 and
Civil Code will be applicable in issues not
governed by the provisions of this
Contract and in disputes.
5. This Contract was drawn up in three
counterparts, with one for each party and
one for the managing body.

§6
Kontrakt może zostać rozwiązany przed upływem
okresu określonego w § 1 ust. 1
w przypadkach oraz na zasadach
wyszczególnionych w Regulaminie przyznawania,
odmowy przyznania i pozbawiania licencji
uprawniających do udziału we współzawodnictwie
sportowym
w sporcie żużlowym dla
klubów ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej, Regulaminie
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
oraz w Zbiorze Zasad.

6. Any disputes arising out of or relating to
the Contract or other related acts, shall
be settled in accordance with the
regulations of the Arbitration Board,
acting as the Arbitration Court on the
basis of § 42 of the Statutes of the PZM
(provision for a court of arbitration).

§6
The Contract can be terminated before the
deadline specified in paragraph 1 section 1
in cases and upon circumstances listed in
the Regulations for granting, rejecting and
withdrawal of licenses entitling to particulate
in speedway competition for Ekstraliga clubs
and I and II Speedway League, Club
Membership Regulations for Speedway and
Set of Rules.
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§7
W związku z koniecznością przetwarzania danych
osobowych Zawodnika informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Zawodnika
zawartych w Kontrakcie i załącznikach do
Kontraktu jest ww. Klub.
2) Dane osobowe Zawodnika będą przetwarzane
w celu:
a) realizacji Kontraktu, przez czas jego trwania i
rozliczeń po jego zakończeniu (podstawa
prawna: art. 6. ust. 1 lit. b RODO, tj.
przetwarzanie niezbędne do wykonania
umowy),
b) realizacji obowiązków wynikających z
regulaminu sportu żużlowego (podstawa
prawna: art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze),
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z Kontraktu (podstawa prawna:
art. 6. ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora).

3) Podanie przez Zawodnika danych osobowych
jest niezbędne do zawarcia i wykonywania
Kontraktu, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia
Kontraktu.
4) Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą:
a) spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy w celu
zapewnienia jej możliwości
zarządzania rozgrywkami Ekstraligi
Żużlowej oraz innymi rozgrywkami
żużlowymi, które prowadzi spółka
Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o;
b) Polski Związek Motorowy z siedzibą
w Warszawie w celu zapewniania
mu możliwości prawidłowego
zarządzania i nadzorowania
rozgrywkami polskiego sportu
żużlowego.

§7
Due to the necessary requirement of
processing personal data of the Rider, we
inform you that:
1) The Administrator of the Rider's personal
data included in the Contract, as well as
in the attachments to the Contract, is the
abovementioned Club.
2) The personal data of the Rider will be
processed for the following purposes:
a) for performance of the Contract,
throughout its duration as well as for
making settlements after its finishing
(legal basis: art. 6., para. 1., letter b) of
the GDPR (RODO), i.e. processing
necessary for the performance of the
contract),
b) for implementation of obligations
arising from the regulations on
speedway sports (legal basis: art. 6.,
para. 1., letter c) of the GDPR
(RODO), i.e. processing necessary in
order to fulfill the legal obligation of the
Administrator),
c) for pursuing of any possible claims
arising from the Contract (legal basis:
art. 6, para. 1, letter f) of the GDPR
(RODO), i.e. the legitimate interest of
the Administrator).
3) Providing personal data by the Rider is
necessary for conclusion and
performance of the Contract, and the
consequence of not providing of the
personal data will be the inability to
conclude the Contract.
4) The recipients of the personal data of the
Rider will be:
a) Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.
(LLC),
with its registered office in
Bydgoszcz, in order to ensure its
ability to manage the games of
Ekstraliga Żużlowa and other
speedway games conducted by
Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o;
b) Polski Związek Motorowy (Polish
Motor Association), with its
registered office in Warsaw, in order
to provide it with the possibility of
proper management and
supervision of Polish speedway
sport games.
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5) Klub będzie przechowywać dane osobowe
Zawodnika przez czas trwania Kontraktu, a po
jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu - do upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
Kontraktu, chyba że z przepisów prawa wynikał
będzie obowiązek dłuższego przechowywania
danych, to wówczas dane Zawodnika będą
przechowywane, aż do upływu tego okresu.

5) The Club will store the personal data of
the Rider for the duration of the Contract,
as well as after its termination or
expiration, until the expiration date of the
claims arising under the Contract, unless
a longer retention period is stipulated by
the provisions of the law, in which case
the data of the Rider will be stored until
the expiration of this period.

6) Zawodnikowi przysługuje prawo do:
a) żądania od Klubu dostępu do swoich
danych, ich sprostowania oraz otrzymania
kopii tych danych, jak również otrzymania
pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b) żądania od Klubu usunięcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
c) żądania przenoszenia danych, w tym
otrzymania od Klubu danych w postaci
pliku komputerowego w powszechnie
używanym formacie lub przesłania tego
pliku innemu administratorowi;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, na
przetwarzanie danych osobowych
Zawodnika przez Klub.

6) The Rider has the right to:
a) request the access to his data, its
correction, and receiving of a copy of
these data from the Club, as well as
to receive full information about their
processing;
b) request the deletion of the data or
the limitation of its processing from
the Club, as well as to submit an
objection to their processing;
c) request transferring of the data,
including receiving of the data from
the Club in the form of a computer
file in a commonly used format or
sending this file to another
administrator;
d) lodge a complaint with the President
of the Office for Personal Data
Protection against the processing of the
Rider's personal data by the
Club.
7) Any and all requests, questions and
demands related to the processing of the
personal data of the Rider can be sent to
the following e-mail address: [ please
enter the Club's e-mail address to which
the correspondence regarding the
personal data will be sent. ]

7) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z
przetwarzaniem danych osobowych Zawodnika
mogą być kierowane na adres e-mail: [ wpisać
adres email Klubu, na który będzie wysyłana
korespondencja dotycząca danych osobowych. ]
Przez podpisanie Kontraktu, Zawodnik i Klub
potwierdzają znajomość wszystkich wymienionych w
nim przepisów i zobowiązują się do ich
bezwzględnego przestrzegania.

By signing this Contract, the Rider and the
Club confirm their familiarity of the above
regulations and undertake to fully adhere to
them.
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Klub

Club

Data, podpis i pieczątka przedstawicieli klubu

Date, signature and stamp of the Club representative

Zawodnik

Rider

.......................................................................
.......

.......................................................................
Date and signature of the Rider - legible

Data i podpis zawodnika - czytelny

..............................................................................

.......................................................................

Data i podpis opiekuna prawnego (1) - czytelny

Date and signature of the legal guardian (1) – legible

.............................................................................

.......................................................................

Data i podpis opiekuna prawnego (2)

Date and signature of the legal guardian (2) – legible

- czytelny
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