t.j. U. 79/2018 z 31.08.2018 r.
zm. U. 93/2019 z 13.12.2019 r.
zm. U. 41/2020 z 24.06.2020 r.
zm. U. 15/2021 z 11.03.2021 r.
Uchwała 79/2018
Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 31 sierpnia 2018
w sprawie zasad rozliczania delegacji sędziowskich

Na podstawie § 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd OZPN postanawia się
co następuje:
§1
Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej podejmuje decyzje o umożliwieniu klubom uczestniczącym w
rozgrywkach prowadzonych przez OZPN, rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia
zawodów sportowych, za pośrednictwem biura Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
Ustala się następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich:
a) klub składa pisemną deklarację (załącznik nr 1) do Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
w której wyraża wolę rozliczania delegacji sędziowskich za pośrednictwem biura OZPN, która
jednocześnie stanowi umowę – zlecenia na wykonanie usług płacowych, w tym rozliczenia
z organami skarbowymi, nie wcześniej niż 45 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danej rundy
(jesiennej lub wiosennej) i nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem tych rund;
b) dopuszcza się dokonanie płatności za całą rundę rozgrywkową w formie przedpłaty lub
w formie rozbicia płatności na raty zgodnie z zasadami zawartymi w § 7 ust. 3 niniejszej Uchwały.
c) klub, który złożył deklarację zgodnie z lit. a zwolniony jest z obowiązku złożenia nowej deklaracji
przed rozpoczęciem nowych rozgrywek.
§3
Biuro Opolskiego Związku Piłki Nożnej jest uprawnione w imieniu klubu do rozliczania delegacji
sędziowskich, rozgrywek organizowanych przez OZPN na podstawie złożonej przez klub deklaracji
(załącznik nr 1).
§4
Klub na podstawie złożonej deklaracji otrzymuje z Opolskiego Związku Piłki Nożnej:
1) notę obciążeniową oraz fakturę w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami określonymi
w § 6 i § 7 niniejszej Uchwały do dnia:
a) 31 sierpnia każdego roku za rundę jesienną;
b) 10 kwietnia każdego roku za rundę wiosenną.

2) Nota obciążeniowa 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 treścią załącznika nr 2.
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3) Faktura opiewa na kwotę stanowiącą sumę rzeczywistych kosztów usługi rozliczenia delegacji
sędziowskich w ramach wszystkich rozgrywek w których uczestniczą drużyny danego klubu.

§5
1. Nadpłata lub niedopłata rozliczana jest na zakończenie każdej rundy rozgrywkowej.
2. W przypadku niedopłaty klub zostanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy wartością
delegacji, które obciążają klub w rzeczywistości, a uiszczonymi przedpłatami. Niedopłata musi zostać
uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klub noty obciążeniowej.
3. W przypadku nadpłaty różnica przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy lub na pisemny wniosek
klubu nadpłata podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy klubu.
§6
1. Wysokość stawek z tytułu ekwiwalentów sędziowskich w poszczególnych klasach rozgrywkowych
reguluje odrębna uchwała Zarządu OZPN.
Tabela przedstawiająca wysokość ww. stawek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się następującą wysokość kosztów rozliczeń za każdego sędziego, który prowadzi zawody
klubowi (gospodarzowi meczu) w odniesieniu do 1 (jednego) meczu, uznanego za rozegrany zgodnie
z obowiązującym przepisami.

POZIOM ROZGRYWKOWY DRUŻYNY

(netto)

(brutto)

7,50 zł

+ 23% VAT
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STAWKA ZA
1-GO
SĘDZIEGO

6,10 zł

3 LIGA
4 LIGA
KLASA OKRĘGOWA
KLASA „A”
KLASA „B”
PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM
PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU TERYTORIALNYM
OPOLSKA LIGA JUNIORÓW
1 i 2 LIGA JUNIORÓW
OPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
1 i 2 LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
OPOLSKA LIGA TRAMPKARZY
1 i 2 LIGA TRAMPKARZY
LIGA MŁODZIKÓW
3 LIGA KOBIET
TURNIEJE

STAWKA ZA
1-GO
SĘDZIEGO

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

2. Klub jest zobowiązany do dokonania wpłaty na zasadzie przedpłaty w danym okresie
rozliczeniowym na pokrycie określonych w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej Uchwały kosztów z tytułu
delegacji sędziowskich, według stawek wynikających z załącznika nr 2 oraz z tytułu usługi
rozliczenia tych delegacji sędziowskich przez biuro OZPN, według stawek ujętych w § 6 ust. 2
niniejszej Uchwały w terminie określonym w nocie obciążeniowej oraz fakturze.
3. Zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Uchwale, kwota opisana w ust. 2 może zostać
podzielona na pisemny wniosek klubu maksymalnie na 3 raty za daną rundę rozgrywkową po
uprzedniej akceptacji ze strony Prezesa OZPN oraz Wiceprezesa OZPN ds. organizacyjnych.
4. Rozłożeniu na raty nie podlega faktura zawierająca sumę kosztów za rozliczenie każdego
sędziego prowadzącego zawody klubowi (gospodarzowi meczu) w odniesieniu do 1 (jednego)
meczu, według stawek przedstawionych w § 6 ust. 2.
§8
Opolski Związek Piłki Nożnej wypłaca sędziemu ekwiwalent z tytułu przeprowadzonych
w danym miesiącu zawodów do 15 dnia każdego 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, tj. za
pośrednictwem biura Opolskiego Związku Piłki Nożnej, w przypadku, gdy klub złamie
przepisy określone Regulaminem Rozgrywek, Statutem OZPN czy innymi przepisami OZPN
lub PZPN i zostanie wobec niego wszczęte postępowanie wyjaśniające.
W takim przypadku Zarząd OZPN może zawiesić lub pozbawić klub prawa do rozliczania się w
formie ustalonej w niniejszej Uchwale, tj. za pośrednictwem biura Opolskiego Związku Piłki
Nożnej, powodując tym samym konieczność samodzielnego rozliczania się z sędziami i
organami skarbowymi. O takim fakcie klub musi zostać powiadomiony.
2. Prezes OZPN oraz Wiceprezes OZPN ds. organizacyjnych składają wniosek do Komisji ds.
Licencji Klubowej o podjęcie działań dyscyplinarnych, w przypadku, gdy klub zalega
przewlekle, tj. przez okres co najmniej 2 miesięcy, z należnościami wobec Opolskiego
Związku Piłki Nożnej wynikającymi z niniejszej Uchwały, a zakreślony w wezwaniu do zapłaty
termin nie zostanie przez klub dotrzymany.
§ 10
W przypadku, gdy klub utraci na podstawie § 9 prawo do rozliczania się w formie ustalonej
w niniejszej Uchwale, tj. za pośrednictwem biura Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
zobowiązany jest opłacić i rozliczyć podatkowo delegacje sędziowskie indywidualnie, o czym
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ma obowiązek poinformować z końcem miesięcznego okresu rozliczeniowego Kolegium
Sędziów OZPN oraz Pion Finansowy OZPN.

§ 11
1. Klub realizujący przywileje wynikające z niniejszej Uchwały musi posiadać adres e-mail,
podany w deklaracji (załącznik nr 1) na który dostarczana będzie podstawowa
korespondencja pomiędzy klubem, a Opolskim Związkiem Piłki Nożnej, przy czym nie jest
wymagane potwierdzenie odczytania przez klub wysłanej korespondencji.
2. Korespondencja o charakterze sądowym i podatkowym odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującą normą prawną jak i za pomocą ww. adresu e-mail.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wiceprezesowi OZPN ds. organizacyjnych

§ 13
Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała 21/2017 Zarządu OZPN z dnia
4.02.2017

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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