
 Uchwała nr 6/04/2018 r. 
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez OZPN w

Częstochowie w 2018 r. 

Na podstawie § 32 ust. 4 i 13 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co 
następuje: 

§ 1 
Zarząd  Okręgowego  Związku  Piłki  Nożnej  w  Częstochowie  podejmuje  decyzję
o  umożliwieniu  klubom,  uczestniczącym w rozgrywkach prowadzonych  przez Związek,
rozliczanie  delegacji  sędziowskich  z  tytułu  prowadzenia  zawodów  sportowych,  za
pośrednictwem biura Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie. 

§ 2 
Ustala się następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich: 
1) Klub składa pisemną deklarację (załącznik nr 1) do Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
w której wyraża wolę rozliczania delegacji sędziowskich za pośrednictwem OZPN do dnia
10 marca 2018 r., 
2)  Klub  zobowiązuje  się  do  dokonywania  płatności  w  formie  przedpłaty  zgodnie  z
zasadami zawartymi w niniejszej Uchwale, 
3) Wycofanie się klubu (w trakcie rozgrywek) z rozliczeń delegacji po złożeniu deklaracji o
której mowa w § 2 pkt. 1 powoduje obciążenie klubu opłatą finansową w wysokości 300,00
zł. 

§ 3 
Biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie jest uprawnione do rozliczania
delegacji  sędziowskich, rozgrywek organizowanych przez OZPN na podstawie złożonej
przez klub deklaracji. 

§ 4 
Klub  na  podstawie  złożonej  deklaracji  otrzymuje  z  Okręgowego  Związku  Piłki  Nożnej
w Częstochowie notę obciążeniową: 
1) za obsługę sędziowską w rundzie rozgrywkowej, 
2) za obsługę administracyjną związaną z rozliczaniem delegacji sędziowskich w rundzie
rozgrywkowej, 
3) na wniosek Klubu istnieje możliwość wystawienia jednej noty obciążeniowej (za obsługę
sędziowską i administracyjną łącznie). 

§ 5 
1) Nota obciążeniowa za obsługę sędziowską opiewa na kwotę stanowiącą sumę kosztów
rozliczeń  za  każdego  sędziego,  który  prowadzi  dane  zawody  klubowi  (gospodarzowi
meczu)  w  odniesieniu  do  1  (jednego)  meczu  uznanego  za  rozegrany  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  w  ramach  wszystkich  rozgrywek  w  których  uczestniczą
drużyny  tego  klubu,  zgodnie  z  zatwierdzoną  tabelą  ekwiwalentów  sędziowskich
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Nota jest płatna do 15 kwietnia 2018 r. za
rundę wiosenną oraz do 30 sierpnia 2018 r. za rundę jesienną. 
2)  W  przypadku  nie  rozegrania  zawodów (z  różnych  względów),  przybyłym  sędziom,
przysługuje 50 % kwoty zgodnie z zatwierdzoną tabelą ekwiwalentów sędziowskich. 
3) W przypadku rozgrywania niedokończonych (z różnych względów) zawodów, sędziom
(jeżeli  jest  to  ta  sama trójka)  przysługuje  50  % kwoty  zgodnie  z  zatwierdzoną  tabelą



ekwiwalentów sędziowskich. 
4)  Nota  obciążeniowa za  obsługę  administracyjną  opiewa na  kwotę  stanowiącą  sumę
delegacji jakie otrzymałby klub (gospodarz meczu) w odniesieniu do meczy uznanych za
rozegrane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  ramach  wszystkich  rozgrywek,  w
których uczestniczą drużyny tego klubu pomnożoną przez kwotę stanowiącą koszt obsługi
administracyjnej 1 szt. delegacji określoną w § 6 pkt. 2 niniejszej uchwały. Nota jest płatna
do 15 kwietnia 2018 r. za rundę wiosenną oraz do 30 sierpnia 2018 r. za rundę jesienną. 
5) Nadpłata lub niedopłata za obsługę sędziowską i obsługę administracyjną rozliczana
jest na zakończenie każdej rundy rozgrywkowej. 
6) W przypadku niedopłaty klub zostanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy
wartością delegacji,  które obciążają klub w rzeczywistości, a uiszczonymi przedpłatami.
Niedopłata za rundę wiosenną może zostać doliczona do noty za rundę jesienną, a na
żądanie klubu może zostać wystawiona odrębna nota obciążeniowa. Niedopłata za rundę
jesienną musi zostać uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klub noty
obciążeniowej. 
7)  W  przypadku  nadpłaty  za  rundę  wiosenną  różnica  przechodzi  na  kolejny  okres
rozliczeniowy i pomniejsza notę obciążeniową za rundę jesienną lub na pisemny wniosek
klubu nadpłata podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy klubu. W przypadku
nadpłaty za rundę jesienną podlega ona zwrotowi na wskazany rachunek bankowy klubu. 
8)  W  przypadku  uczestniczenia  drużyny  w  rozgrywkach  o  Puchar  Polski  za  obsługę
sędziowską oraz koszty administracyjne zostanie wystawiona odrębna nota obciążeniowa
do 30 czerwca 2018 r. za rundę wiosenną i do 15 listopada 2018 r. za rundę jesienną,
płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klub noty obciążeniowej. 
9)  Ekwiwalent  sędziowski  dla  meczy  o  Puchar  Polski  ustala  się  w  wysokości
odpowiadającej klasie rozgrywkowej gospodarza meczu, zgodnie z zatwierdzoną tabelą
ekwiwalentów sędziowskich. 
10) W przypadku rozgrywania meczy sparingowych (towarzyskich) możliwość rozliczenia
obsługi sędziowskiej w ramach programu będzie możliwa tylko w przypadku zgłoszenia
meczu do OZPN w Częstochowie  i  wyznaczeniu obsady sędziowskiej  przez Kolegium
Sędziów OZPN w Częstochowie. 
11)  Dla  meczy  sparingowych  (towarzyskich)  za  obsługę  sędziowską  oraz  koszty
administracyjne zostanie wystawiona odrębna nota w terminie 14 dni od dnia rozegrania
meczu. 
12) Ekwiwalent sędziowski dla meczy sparingowych (towarzyskich) ustala się zgodnie z
zatwierdzoną tabelą ekwiwalentów sędziowskich. 
13)  Mecze  sparingowe  (towarzyskie),  dla  których  klub  zgłosi  zapotrzebowanie  na
wydelegowanie obsługi sędziowskiej muszą być rozgrywane na zasadach określonych w
regulaminie  rozgrywek  (protokoły,  zabezpieczenie  medyczne  itp.).  W  przypadku
stwierdzenia przez oddelegowanego sędziego nieprawidłowości regulaminowych, sędzia
odstępuje  od  prowadzenia  zawodów,  a  klub  gospodarza  jest  obciążany  za  obsługę
sędziowską w wysokości 50% należnego ekwiwalentu. 
14) Płatność za noty obciążeniowe następuje w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany w notach obciążeniowych lub gotówką w kasie OZPN w Częstochowie. 

§ 6 
1)  Wysokość  stawek  z  tytułu  ekwiwalentów  sędziowskich  w  poszczególnych  klasach
rozgrywkowych reguluje odrębna uchwała Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Tabela
przedstawiająca wysokość ww. stawek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
2)  Ustala  się  kwotę  5  zł  słownie:  pięć  złotych,  jako  wysokość  kosztu  obsługi
administracyjnej rozliczeń za 1 szt. delegacji każdego sędziego, który prowadzi zawody
klubowi (gospodarzowi meczu). 



§ 7 
Liczba meczów drużyny lub drużyn klubu w danym okresie rozliczeniowym występującego
w roli gospodarza ustalana jest na podstawie terminarza rozgrywek. 

§ 8 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Częstochowie wypłaca sędziemu ekwiwalent z tytułu
przeprowadzonych  w  danym  miesiącu  zawodów  do  15  dnia  następnego  miesiąca,  a
należna kwota przelewana jest na wskazane konto bankowe. 

§ 9 
1) Klub może utracić prawo do rozliczania się w formie ustalonej w niniejszej uchwale w
przypadku, gdy naruszy przepisy określone Regulaminem Rozgrywek, Statutem OZPN w
Częstochowie lub innymi przepisami Śląskiego lub Polskiego ZPN i  zostanie wszczęte
wobec  niego  postępowanie  wyjaśniające.  W  takim  przypadku  Zarząd  OZPN  w
Częstochowie  może  zawiesić  lub  pozbawić  klub  prawa  do  rozliczania  się  w  formie
ustalonej  w  niniejszej  uchwale,  powodując  tym  samym  konieczność  samodzielnego
rozliczania  się  z  sędziami  i  organami  skarbowymi.  O  takim  fakcie  klub  musi  zostać
powiadomiony. 
2) W przypadku, gdy klub zalega (przez okres co najmniej 1 miesiąca) z należnościami
wobec OZPN w Częstochowie, Prezes OZPN w Częstochowie składa wniosek do Komisji
ds. Licencji Klubowych o nałożenie sankcji regulaminowych przewidzianych w przepisach
licencyjnych. 
3) W przypadku, gdy klub utraci na podstawie § 9 ust. 1 prawo do rozliczania się w formie
ustalonej w niniejszej uchwale, zobowiązany jest opłacić i rozliczyć podatkowo delegacje
sędziowskie indywidualnie, o czym ma obowiązek poinformować z końcem miesięcznego
okresu  rozliczeniowego  Kolegium  Sędziów  OZPN  w  Częstochowie  oraz  OZPN  w
Częstochowie. 

§ 10 
1) Klub realizujący przywileje wynikające z niniejszej Uchwały musi posiadać adres e-mail,
podany  w  deklaracji  (załącznik  nr  1),  na  który  dostarczana  będzie  korespondencja
pomiędzy Klubem, a Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Częstochowie, przy czym nie
jest wymagane potwierdzenie odczytania przez klub wysłanej korespondencji. 
2) Za termin otrzymania korespondencji traktowana jest data jej wysłania na adres e-mail
klubu. 

§ 11 
Kluby nie biorące udziału w programie rozliczania delegacji sędziowskich przez OZPN w
Częstochowie są zobowiązane do stosowania się do zatwierdzonej tabeli ekwiwalentów
sędziowskich stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 12 
Ostateczna  interpretacja  treści  niniejszej  uchwały  przysługuje  Zarządowi  OZPN  w
Częstochowie. 

§ 13 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi OZPN w Częstochowie. 

§ 14 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Wiceprezes ds. finansowych
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie 
Grzegorz Derek


