
 

 

                                                        Uchwała nr 34/2018 z dnia 07.09.2018 

                                                      Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 

                                              w sprawie określenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich. 

 

Na podstawie paragrafu 25 pkt.b.  Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze postanawia sie co następuje: 

                      

                                                                          §1 

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej podejmuje uchwałę  w sprawie umożliwienia klubom 

sportowym uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez LZPN w Zielonej Górze i OZPN w 

Gorzowie Wielkopolskim rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów 

sportowych, za pośrednictwem biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

                                                                          §2 

Ustala się następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich: 

1. Klub składa pisemną deklarację (załącznik nr.1) do biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, w której 

wyraża wolę realizowania rozliczeo w imieniu klubu, delegacji sędziowskich za pośrednictwem biura 

LZPN. 

2. Niniejsza deklaracja traktowana jest jednocześnie przez strony, jako dokument  umowy - zlecenia, 

dotyczący usług płacowych, w tym upoważnienie do rozliczeo przed organami skarbowymi. 

3. Klub zobowiązany jest do przesłania przedmiotowej deklaracji każdorazowo przed nowym 

sezonem rozgrywkowym. 

 

                                                                  

                                                                          §3 

 Na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w rozgrywkach wszystkich drużyn poszczególnych 

klubów, oraz tabeli zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów  (załącznik nr 2) biuro związku  

wylicza  kwotę ryczałtu obowiązującą klub w danym sezonie rozgrywkowym . Ustala się, że kwota 

wynikające z wyliczeo  regulowana  będzie przez kluby dwóch równych ratach,  w następujących 

terminach: 



1. Ryczałt dotyczący rundy jesiennej do  10 sierpnia. 

2. Ryczałt dotyczący rundy wiosennej do 31 marca. 

 

                                                                                §4 

Po zakooczeniu każdego sezonu następuje koocowe rozliczenie uwzględniające sumę rzeczywistych 

kosztów usługi  wynikającej z rozliczenia delegacji sędziowskich w ramach wszystkich rozgrywek 

/także pucharowych/ w których uczestniczyły drużyny danego klubu.  

1. W przypadku wystąpienia niedopłaty klub zostanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy 

wartością delegacji sędziowskich dotyczących klub  a uiszczoną przedpłatą ryczałtową.  Zobowiązanie 

wynikające z niedopłaty klub zobowiązany jest uregulowad w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

faktury koocowej. 

2. W przypadku wystąpienia  nadpłaty różnica księgowana jest na poczet kolejnego okres 

rozliczeniowego lub też na pisemny wniosek klubu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek 

bankowy klubu. 

 

                                                                              §5 

Tytułem  częściowego pokrycie kosztów realizacji rozliczeo delegacji sędziowskich przez Lubuski 

Związek Piłki Nożnej, ustala się następujący podział kosztów: 

1. Roczna opłata w wysokości 150 zł brutto -  ponoszona przez  kluby 

2. Stała opłata pobierana od każdej delegacji sędziowskiej w wysokości 2 zł brutto -  ponoszona przez 

sędziów. 

 

                                                                             §6 

Lubuski Związek Piłki Nożnej  zobowiązania wobec sędziów wynikające z prowadzonych zawodów 

regulował będzie  w  terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, przelewem na wskazane  konto 

bankowe. 

 

                                                                           §7 

Klub może utracid prawo do rozliczania się w formie ustalonej w niniejszej uchwale, tj. za 

pośrednictwem biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, w przypadku wystąpienia zaległości 

płatniczych wobec  LZPN. W takim przypadku klub zobowiązany jest realizowad rozliczenia wobec 

sędziów i organów skarbowych samodzielnie. W sprawie zawieszenia uprawnieo decyzję podejmuje 

Prezes Zarządu. 



 

                                                                         

                                                                          8 

1. Klub realizując przywileje wynikające z niniejszej uchwały wskazuje  w deklaracji  adres e-mail, 

(załącznik nr. 1) na który dostarczana będzie niezbędna korespondencja pomiędzy klubem  a 

Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej w tym również  deklaracja (załącznik nr.1) w kolejnych latach. Do 

skuteczności przesyłania korespondencji  nie jest wymagane potwierdzenie odczytania przez klub.  

 

                                                                        §9 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi  Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

                                                                        §10  

Uchwała wchodzi  w życie z dniem 01.01.2019r. 

 

   Prezes LZPN 

Robert Skowron 




