Załącznik do Uchwały Zarządu ŚZPN Kielce nr 85/05/V/2017
z dnia 27.02.2017
REGULAMIN PROGRAMU ROZLICZANIA EKWIWALENTÓW
SĘDZIOWSKICH W 2017 ROKU
1. Program rozliczania ekwiwalentów i dojazdów sędziowskich jest opracowany w
zgodzie z odpowiednimi przepisami PZPN oraz ŚZPN.
2. Poniższe zasady i tryb programu rozliczania ekwiwalentów sędziowskich obowiązują
od rundy wiosennej sezonu 2016/17 i dotyczą:
1. Klubów zrzeszonych w Świętokrzyskim ZPN, które złożyły zobowiązanie do
uczestnictwa w programie
2. Sędziów piłkarskich – członków Wydziału Sędziowskiego w ŚZPN Kielce
3. Rozgrywek prowadzonych przez ŚZPN.
4. Kluby uczestniczące w programie wpłacają na konto ŚZPN kwotę rozliczenia
ryczałtów sędziowskich w rundzie wiosennej za mecze we wszystkich klasach
rozgrywkowych, w których klub zgłosił swoje uczestnictwo do rozgrywek
prowadzonych przez ŚZPN. Przyjmuje się, że ostateczną datą wpłacenia
ekwiwalentu jest termin rozpoczęcia rozgrywek. Zobowiązanie klubu do
uczestnictwa w programie obejmuje rundę wiosenną sezonu 2016/17 i będzie
automatycznie przedłużone na rundę jesienną sezonu 2017/18 pod warunkiem,
że klub nie zgłosi do dnia ogłoszenia przez ŚZPN terminarzy na rundę
wiosenną 2016/17 pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w programie.
5. Kwota, którą klub zobowiązany jest wpłacić zostanie podana klubowi po
wyliczeniu jej przez ŚZPN wg następujących zasad:
1. Na podstawie terminarza rozgrywek opublikowanego przez ŚZPN
2. Ilości meczów, w których klub pełni rolę gospodarza
3. Kosztów ekwiwalentów sędziowskich brutto zgodnie z przepisami
PZPN i ŚZPN
4. Kosztów obsługi rozliczeń delegacji i ich wypłat
5. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej zastrzega sobie prawo do zmian wymienionych
w pkt. 4 stawek w przypadku zmian w odpowiednich przepisach wprowadzonych
przez PZPN i ŚZPN.
6. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej zapewnia obsługę rozliczania ryczałtów
sędziowskich w stosunku do klubów, które zobowiązały się do uczestnictwa w
programie rozliczania delegacji sędziowskich.
7. Rozliczenie rzeczywistych kosztów sędziowskich ŚZPN dokona po zakończeniu
rundy rozgrywkowej przesyłając klubom informację o różnicy kosztów rzeczywistych
w stosunku do wpłaconej przez klub przed rundą kwoty.
8. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej rozlicza sędziów według następujących zasad:
1. Sędziowie są członkami ŚZPN Kielce
2. Sędziowie prowadzili zawody, w których gospodarzami były kluby
uczestniczące w programie
3. Sędziowie byli wyznaczeni do prowadzenia zawodów przez Referenta Obsady
ŚZPN/ Sekretarza KS ŚZPN Kielce na podstawie obsady sędziowskiej
zamieszczonej w systemie Extranet lub na stronie Związku
4. Sędziowie złożą do ŚZPN rachunek wg wzoru stanowiącego załącznik do n/n
Uchwały w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zawodów

5. Na podstawie złożonych przez sędziów rachunków następuje rozliczenie
sędziów wg odpowiednich przepisów prawa oraz przepisów PZPN oraz ŚZPN
i dokonanie wypłat gotówkowych lub przelewów na wskazane przez sędziów
w oświadczeniu rachunki bankowe
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyczyn mających wpływ na kwotę
rozliczenia programu (wycofania lub zgłoszenia klubu lub drużyny z/do
rozgrywek, meczów nieodbytych itp.) ŚZPN zastrzega sobie prawo korekty
wyliczonej dla klubu kwoty uczestnictwa w programie z obowiązkiem
powiadomienia klubu o zaistniałej sytuacji.
7. Wszelkie rozbieżności oraz kwestie związane z rozliczeniami programu,
zarówno w odniesieniu do klubów jak i sędziów rozpatrywane będą przez
ŚZPN po wniesieniu przez zainteresowane strony pisma. Zgłoszone
wątpliwości zostaną rozpatrzone przez ŚZPN najpóźniej do rozpoczęcia
następnej rundy rozgrywkowej.
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