Uchwała nr 4/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 11.03.2019 r.
w sprawie przejęcia rozliczania delegacji sędziowskich przez Podkarpacki
Związek Piłki Nożnej z tytułu prowadzenia zawodów sportowych

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
Na podstawie art. 35 § 1 pkt. 3, 6,10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Zarząd
Podkarpackiego ZPN postanawia się co następuje :
§1
1. Z dniem 01lipca 2019 roku Pod. ZPN przejmuje rozliczanie delegacji sędziowskich ( staje
się Płatnikiem w rozumieniu przepisów podatkowych) z tytułu prowadzenia zawodów
sportowych w rozgrywkach prowadzonych przez Podk. ZPN, OZPN Jarosław, Podokręgi
Piłki nożnej w Rzeszowie Dębicy i Stalowej Woli, w stosunku do klubów, które zadeklarują
zgodę na taki sposób rozliczania, na zasadach określonych poniżej.
2. Kluby które nie złożą deklaracji, o której mowa w ust.1 rozliczają delegacje sędziowskie
samodzielnie na dotychczasowych zasadach.
3. Kluby które wyrażą zgodę na rozliczanie delegacji sędziowskich przez Podk. ZPN, będą
zobowiązane zrekompensować Związkowi poniesione z tego tytułu koszty, na zasadach
określonych poniżej.
4. Objęcie klubu zasadami rozliczeń , o których mowa w ust.1 może nastąpić z dniem:
a) 1 lipca danego roku
lub
b)1 stycznia danego roku.
§2
Ustala się następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich:
a) Klub składa pisemną deklarację, której wzór określa załącznik nr 1do niniejszej Uchwały,
do Podk. Związku Piłki Nożnej, w której wyraża wolę rozliczania delegacji sędziowskich
przez Biuro Podk. ZPN. Deklarację można składać nie później niż do:
• 31 maja danego roku, w przypadku terminu określonego w § 1 ust. 4 pkt a,
• 30 listopada roku poprzedzającego , w przypadku terminu określonego w § 1
ust. 4 pkt b.
b) Rekompensata kosztów na rzecz Związku za całą rundę rozgrywkową następuje w
formie przedpłaty zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust 4 niniejszej Uchwały
c) Deklaracja złożona zgodnie z § 2 pkt a jest bezterminowa i obowiązuje do czasu
pisemnego wycofania zgody przez Klub, poprze złożenie Oświadczenia, którego wzór

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, przy zachowaniu zasad reprezentacji
danego Klubu. Wycofanie zgody może nastąpić jedynie z dniem:
• 30 czerwca danego roku,
lub
• 31 grudnia danego roku
i musi zostać złożone w Podk. ZPN z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem, czyli
odpowiednio do dnia 15 czerwca lub do dnia 16 grudnia.
§3
Rozliczanie delegacji sędziowskich oraz związane z tym czynności, w szczególności
naliczenie wysokości opłat dla klubów ( rekompensaty kosztów poniesionych przez Związek),
wypłata należności dla sędziów, rozliczenia podatkowe z organami skarbowymi, realizowane
będą przez Biuro Podk. ZPN.
§4
1. Klub na podstawie złożonej deklaracji otrzymuje z Podk. ZPN notę obciążeniową w
wysokości ustalonej zgodnie z zasadami określonymi poniżej w ust. 2 i 3.
2. Na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w rozgrywkach wszystkich drużyn
danego klubu, oraz tabeli zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów, przyjętej
odrębną uchwałą Zarządu Podk.ZPN, Biuro Związku wylicza kwotę ryczałtu (
rekompensaty kosztów Związku ) obowiązującą klub w danym sezonie rozgrywkowym.
Liczba meczów drużyny lub drużyn klubu w danym okresie rozliczeniowym występującego
w roli gospodarza ustalana jest na podstawie terminarza rozgrywek.
3. Kwota ryczałtu o której mowa wyżej w ust. 2 ulega zwiększeniu o koszty administracyjne
Związku określone niżej w § 6 ust. 2
4. Klub zobowiązany jest do uregulowania należności wynikającej z not obciążeniowych, o
których mowa wyżej w ust. 1 w nieprzekraczalnych terminach :
a) do 15 sierpnia za rundę jesienną,
b) do 31 marca za rundę wiosenną.
§5
1. Po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej
następuje końcowe rozliczenie,
uwzględniające sumę rzeczywistych kosztów poniesionych przez Związek z tytułu
rozliczania delegacji sędziowskich dla Klubu, w ramach wszystkich rozgrywek w których
uczestniczyły drużyny danego Klubu w charakterze gospodarza zawodów.
2. W przypadku niedopłaty klub zostanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy
rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Związek z tytułu rozliczenia delegacji
sędziowskich dla Klubu zwiększonymi o koszty obsługi administracyjnej, a uiszczonymi
przedpłatami. Niedopłata musi zostać uregulowana w terminie 14 dni od otrzymania przez
klub noty obciążeniowej.
3. W przypadku nadpłaty różnica przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
§6
1. Wysokość stawek z tytułu ekwiwalentów sędziowskich, w poszczególnych klasach
rozgrywkowych reguluje odrębna uchwała Zarządu Podk. ZPN.

2. Ustala się stawkę 5,00 zł brutto jako wysokość kosztów administracyjnych Związku za
rozliczenie jednostkowej delegacji jednego sędziego.
§7
Pod. ZPN należności wobec sędziów, wynikające z przeprowadzonych zawodów, regulował
będzie w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, w którym sędzia sędziował
chociażby jedne zawody, przelewem na wskazane konto bankowe.
§8
1. Podk. ZPN zaprzestanie rozliczania delegacji sędziowskich, na zasadach określonych w
niniejszej Uchwale, w przypadku klubu który nie ureguluje w terminie należności
określonych w § 4. Po bezskutecznym upływie terminu 7 dni od dnia wezwania Klubu do
uregulowania zaległych płatności, Związek zaprzestaje z urzędu ( bez konieczności
wydawania odrębnej decyzji) rozliczania delegacji sędziowskich dla danego klubu.
2. Biuro Związku niezwłocznie informuje Kolegium Sędziów Podk. ZPN o zaprzestaniu
rozliczania przez Związek delegacji sędziowskich w odniesieniu do danego klubu.
3. W przypadku określonym w ust. 1 klub zobowiązany jest do samodzielnego rozliczania
należności sędziowskich.
4. Ponowne przejęcie przez Związek rozliczania delegacji sędziowskich w odniesieniu do
Klubu , o którym mowa w ust. 1, może nastąpić od następnej rundy rozgrywkowej, po
złożeniu deklaracji, o której mowa w § 2 pkt a. oraz uregulowaniu wobec Związku zaległych
należności.
5. Poza konsekwencjami określonymi w ust. 1, Klub który będzie zalegał Związkowi z
uregulowaniem należności wynikających z niniejszej Uchwały, i/lub nie wykona właściwie
innych obowiązków wynikających z Uchwały, ponosi odpowiedzialność regulaminową i
dyscyplinarną uregulowaną w odrębnych przepisach.
§9
Klub realizujący przywileje wynikające z niniejszej Uchwały obowiązany jest podać w deklaracji
, o której mowa w § 2 pkt a, adres e-mail, na który dostarczana będzie niezbędna
korespondencja pomiędzy klubem, a Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej. Do skuteczności
przesyłania korespondencji drogą mailową nie jest wymagane potwierdzenie odczytania przez
klub.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Podkarpackiego ZPN.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
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