Uchwała nr 73/2020 z dnia 05.09.2020
Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad rozliczania delegacji sędziowskich.
Na podstawie paragrafu 25 pkt b. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

§1
Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej podejmuje uchwałę w sprawie umożliwienia klubom
sportowym uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Lubuski ZPN, 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 sprawie rozliczania 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 rozliczeń przed organami
skarbowymi. Klub zobowiązany jest do przesłania przedmiotowej deklaracji (załącznik nr 1)
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.
3. Od stycznia 2021 r. wszystkie kluby zrzeszone w Lubuskim Związku Piłki Nożnej zostaną
automatycznie ujęte w projekcie rozliczania delegacji sędziowskich przez biuro Lubuskiego
ZPN.
§3
Na podstawie terminarzy rozgrywek wszystkich drużyn poszczególnych klubów, oraz tabeli
zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów (załącznik nr 2) biuro LZPN wylicza
kwotę ryczałtu do zapłaty przez klub oddzielnie za rundę wiosenną i rundę jesienną.
Po wyliczeniu kwoty ryczałtu biuro LZPN sporządza fakturę do zapłaty przez klub (osobno za
rundę wiosenną oraz rundę jesienną). Termin zapłaty do 14 dni od daty otrzymania faktury.

§4
Po zakończeniu każdej rundy następuje końcowe 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 uregulować
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury końcowej.

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 pokrycia kosztów realizacji rozliczeń delegacji sędziowskich przez
Lubuski Związek Piłki Nożnej, ustala się następujące roczne opłaty ponoszone przez kluby:
- Kluby III ligi, IV ligi i Klasy Okręgowej – 150 zł
- Kluby A Klasy – 100 zł
- Kluby B klasy – 50 zł
- Kluby Młodzieżowe, futsalowe i kobiece – bez opłat
Opłata roczna zostanie uwzględniona w fakturze za rundę wiosenną. Wysokość opłaty
uzależniona jest od poziomu rozgrywek, w którym aktualnie występuje I drużyna klubu.
§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
W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych wobec Lubuskiego ZPN, Biuro Związku
skieruje sprawę do Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN oraz Komisji ds. licencji klubowych
z wnioskiem o wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec klubu.

8
1. Klub uczestniczący w projekcie rozliczania delegacji sędziowskich 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 Dyrektorowi Biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i z tym dniem traci moc dotychczasowa
uchwała Zarządu nr 65/2019 z 24.12.2019 r.
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