
 
Tabela obowiązująca od 01.01.2015 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/187 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 

Tabela ekwiwalentów dla sędziów, sędziów asystentów, obserwatorów i delegatów III ligi 
i niższych klas rozgrywkowych  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
*- stawki na podstawie Uchwały nr XII/188 Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku 
 
 
 
 
 
 

I. Ekwiwalent za przeprowadzone zawody 
Lp Nazwa zawodów Sędzia 

główny 
Sędzia 
asystent 

Obserwator  
delegat 

1 III liga 335 235 235 

2 IV liga seniorów 180 135 110 

3 Liga okręgowa seniorów 135 100 90 

4 A klasa seniorów 100 80 65 

5 Klasa B seniorów 85 60 45 

6 III liga kobiet 50 40 40 

7 

Zawody sparingowe i kontrolne seniorów  
- Ekstraklasa * 
- I liga  * 
- II liga  * 
- III liga 
- IV liga 
- pozostałe klasy rozgrywkowe w tym drużyny kobiece 

(seniorzy) 

240 
180 
120 
85 
55 
45 

180 
120 
90 
55 
45 
35 

- 

8 Wojewódzka Liga Juniorów starszych 110 90 - 

9 Wojewódzka Liga Juniorów młodszych 90 75 - 

10 I klasa juniorów starszych 85 60 - 

11 I klasa juniorów młodszych 65 60 - 

12 II klasa juniorów 60 45 - 

13 Wojewódzka Liga Trampkarzy 60 45 - 

14 Trampkarze i młodzicy 45 35 - 

15 Zawody sparingowe i kontrolne zespołów juniorskich 45 35 - 

16 Rozgrywki Pucharu Deyny oraz Pucharu Górskiego na 
szczeblu międzyzwiązkowym 75 55 - 

17 Rozgrywki Pucharu Smolarka na szczeblu 
międzyzwiązkowym 65 50 - 

18  
- turniej - za każdą godzinę 

 
  30 

 
  30  



 
a) poz. 16-17 - ekwiwalent za Rozgrywki Pucharów wypłacają ZPN-y. 
b) poz. 14 tabeli - sędziowie prowadzą zawody nieodpłatnie w miejscu zamieszkania zgodnie z Uchwałą 

Prezydium Zarządu PZPN nr 2/13 z 09.02.2001 roku (ilość zawodów do przeprowadzenia uzależniona 
jest od posiadanej klasy uprawnień jako sędzia główny). 

c) Zawody Pucharu Polski edycji związkowej rozliczamy wg stawek ekwiwalentu tej klasy jaką reprezentuje 
„Gospodarz spotkania". 

d) Zawody sparingowe i kontrolne rozliczamy wg stawek ekwiwalentu tej klasy jaką reprezentuje drużyna 
zgłaszająca zapotrzebowanie i opłacająca zespół sędziowski. 

e) W przypadku nie odbycia się zawodów (z różnych przyczyn) sędziowie, obserwatorzy i delegaci otrzymają 
zwrot kosztów przejazdu oraz 50% ekwiwalentu zgodnie z niniejszą tabelą. 

II. Zasady rozliczania ekwiwalentu i kosztów dojazdu 

1. Zgodnie z otrzymaną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21.06.2011 roku należy 
od kwoty ekwiwalentu odliczyć koszty uzyskania przychodu (w wysokości 20%) i od tak otrzymanej kwoty 
naliczyć należny podatek w wysokości 18% (zaokrąglony do pełnych złotych). 

2. Koszty przejazdu, dojazdu nalicza się wg odrębnych tabel odpowiednio dla III ligi oraz dla lig i klas 
pozostałych 

3. Od kosztów przejazdu, dojazdu nie nalicza się podatków. 
4. Sędzia, obserwator, delegat ma obowiązek pozostawić w klubie swoje dane niezbędne do prawidłowego 

rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Formularz PIT powinien zostać przez klub przesłany do sędziego 
(obserwatora) oraz do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania (nie 
zameldowania). 

5. Należność za przeprowadzone zawody nalicza się dodając kwoty z pkt I i pkt II p.2 po uwzględnieniu 
obowiązujących odliczeń podatkowych. 

III. Postanowienia końcowe: 

1. Należności za przeprowadzone zawody będą wypłacane przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej 
w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (dotyczy klubów, które rozliczają 
należności sędziom poprzez biuro ZZPN). 

2. Klub, który nie rozlicza należności sędziom poprzez biuro ZZPN zobowiązany jest uregulować je po 
zakończeniu zawodów. W przypadku ich nie uregulowania sędziowie zobowiązani są razem ze 
sprawozdaniem przesłać do biura ZZPN rachunki (z opisem przyczyn nie wypłacenia należności). 

3. Niniejsza tabela należności została zatwierdzona Uchwałą Zarządu PZPN nr XII/187 z dnia 12.12.2014 
roku i uchwałą Zarządu PZPN nr VII/127 z 22.07.2014 roku zm. Uchwałą nr XII/188 Zarządu PZPN z 
12.12.2014 roku oraz Uchwałą Prezydium Zarządu Zachodniopomorskiego ZPN z dnia 22.12.2014 roku. 

4. Niniejsza tabela obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku. 
5. Jednocześnie anuluje się dotychczasowe tabele należności dla sędziów, delegatów oraz obserwatorów 

Zachodniopomorskiego ZPN. 


