Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego
□ Kontrakt na podstawie umowy wypożyczenia
□ Kontrakt profesjonalny
□ Kontrakt amatorski
□ Kontrakt „gościa” w DMP/DM I ligi/DM II ligi1
[zaznaczyć właściwe]
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],
reprezentowanym przez:
1. [ imię i nazwisko - funkcja ], 2. [ imię i nazwisko - funkcja ],
zwanym w treści Kontraktu „Klubem”,
a
[ dane zawodnika: imię i nazwisko oraz data urodzenia ] [ wpisać adres zawodnika ], adres e-mail: [ 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 ].
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 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 ].
2. Integralną częścią Kontraktu są:
1) ustalony przez PZM „Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem.” („Zbiór
Zasad”),
2) zgoda właściwej federacji macierzystej Zawodnika obcokrajowca na podpisanie i starty w zawodach
objętych Kontraktem,
3) Karta Powierzchni Reklamowych Zawodnika dla rozgrywek DMP oraz o mistrzostwa Polski i nagrody
PZM / SE.
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania:
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.
4. Zawodnik oświadcza, iż na dzień podpisania Kontraktu jest [ zdolny/nie zdolny ] do uprawiania sportu
żużlowego w okresie jego obowiązywania.
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.
6. Zawodnik oświadcza, że dla celów opodatkowania uzyskanych przychodów podatkiem dochodowym
ma*/nie ma* [ niepotrzebne wykreślić ] miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
[ dalsze 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.
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Niepotrzebne skreślić
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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
]:
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” ],
3) liga trzeciego wyboru: [ wpisać kraj ligi trzeciego wyboru ], klub zagraniczny [ wpisać nazwę klubu
zagranicznego w lidze trzeciego wyboru ],
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
]:
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.
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.
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 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.
7.

§2
1. Klub zobowiązuje się wypłacać Zawodnikowi wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych
w niniejszym paragrafie:
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 ]
[Uwaga: Gdy zawodnikowi nie przysługuje wynagrodzenie stałe lub zmienne należy wpisać wartość zero.]
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.
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Inne dodatkowe stawki wynagrodzenia ryczałtowego jeśli strony przewidziały różne stawki:
1………………………
2………………………..
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.
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 ].
§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. 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.
§ 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;
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,
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
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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).
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. 7-dniowego 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 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
§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 ].
§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.
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.
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).
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§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.
§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.
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.
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.
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.

Klub

..............................................................................
Data, podpis i pieczątka przedstawicieli klubu

Zawodnik

..............................................................................
Data i podpis zawodnika - czytelny

..............................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego (1) - czytelny

.............................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego (2) - czytelny
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