
Rozliczenia za prowadzenie zawodów                                               
Podkarpackiego Związku Koszykówki                                                      

od sezonu 2022/23. 
 
 
 
 

Ekwiwalenty sędziowskie w sezonie 2022/23 

Kategoria Boisko Stolik 

Mini-Koszykówka dziewcząt                        
i chłopców 

55,00 zł 35,00 zł 

Młodzicy młodsi (U12) 
Młodziczki młodsze (U12) 

60,00 zł 40,00 zł 

Młodzicy i Młodziczki (U13) 60,00 zł 40,00 zł 

Kadeci młodsi (U14) kadetki 
młodsze (U14) 

75,00 zł 45,00 zł 

Kadeci (U15) Kadetki 
(U15) 

90,00 zł 
90,00 zł 

50,00 zł 
50,00 zł 

Juniorzy i Juniorki (U17) 100,00 zł 60,00 zł 

Juniorzy starsi (U19) Juniorki 
Starsze (U19) 

120,00 zł 60,00 zł 

II Liga Kobiet - Południe 145,00 zł 65,00 zł 

III Liga Męska-Podkarpacka 170,00 zł 65,00 zł 

 

Rozliczenie kosztów dla sędziów, składa się z dwóch elementów:                                                             
Kwoty ekwiwalentu sędziowskiego oraz kwoty dojazdu do miejsca zawodów i powrotu. 
1. Każdorazowo sędzia wypełnia druk — ryczałtu sędziowskiego i druk — ewidencji przebiegu pojazdu. 
2. Kwota ekwiwalentu sędziowskiego stanowi "wynagrodzenie sędziowskie brutto". 

a) klub jako płatnik, zobowiązany jest do potrącenia z kwoty ekwiwalentu, należnych zaliczek na podatek 
dochodowy, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zaliczki nie są potrącane od kwot stanowiących zwrot kosztów dojazdu. 

b) klub nie jest zobowiązany do potrącenia zaliczki, w przypadku gdy sędzia przedstawi rachunek                          
lub fakturę wraz z pisemnym oświadczeniem, iż należne mu wynagrodzenie dotyczy czynności 
wchodzących w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

3. Kwota dojazdu - "zwrot kosztów dojazdu": 
    Sędziemu przysługuje zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu najkrótszą trasą                                                                                                         
według określonych poniżej zasad: 
4.1 W przypadku podróży środkami komunikacji publicznej: 

a) za przedstawieniem oryginału biletu, na trasie od miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania 
zawodów: 
⮚ Do 200 km —     I klasa pospiesznego pociągu  lub komunikacji autobusowej. 
⮚ Pow. 200 km — I klasa dowolnego pociągu lub komunikacji autobusowej. 

b) w przypadku prowadzenia przez sędziego działalności gospodarczej, istnieje możliwość wystawienia 
płatnikowi refaktury związanej z poniesionymi kosztami zakupu biletu PKP lub PKS.                                        
W takich przypadkach, wysokość brutto refaktury nie może przekroczyć ceny biletu,                                                  
a jego kopia musi być dołączona do refaktury. 

 



c) w przypadku braku przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu księgowego dotyczącego kosztów 
poniesionych w związku z podróżą na, oraz z meczu — płatnik zobowiązany będzie do zwrotu 
równowartości biletu PKP 2 klasy pociągu pośpiesznego na trasie od miejsca zamieszkania sędziego 
do miejsca rozgrywania zawodów. 

 
4.2 W przypadku podróży samochodem prywatnym: 

a) Koszty obliczane są biorąc pod uwagę odległości drogowe od miejsca zamieszkania do miejsca 
zawodów. Odległość (najkrótsza trasa zaproponowana przez system i bez wpisywania w Opcjach  
trasy punktów pośrednich) podana na stronie internetowej:    http//:mapy.google.pl , 
 

b) Wskaźnik przeliczeniowy we wszystkich rozgrywkach wynosi 0,8358 zł za kilometr. 
 

4.3 Kwoty wskazane w niniejszych przepisach są kwotami brutto i stanowią maksymalną wysokość     
obciążeń ponoszonych przez klub z tytułu opłat na rzecz sędziów.  
Powyższe kwoty zawierają wszystkie należne podatki i opłaty przewidziane przez przepisy prawa 
powszechnego. 

 
UWAGA: 
Plan podróży sędziów na zawody należy ustalić tak, aby płatnik ponosił faktyczne koszty przejazdu.  
Dla przykładu: 
     Jeżeli mecz jest rozgrywany w Krośnie a obsługują go sędziowie ze Stalowej Woli i Rzeszowa                        

to wówczas sędzia  jadący samochodem ze Stalowej Woli ma obowiązek zabrać sędziego z Rzeszowa                   
( lub przesiąść się do jego samochodu). Może on również dojechać ze Stalowej Woli pociągiem lub 
autobusem a następnie kontynuować podróż do Krosna samochodem wraz z drugim sędzią. 

 
 
                                                                      ZARZĄD PZK: 
                      



równowartości biletu PKP 2 klasy pociągu pospiesznego na trasie od miejsca zamieszkania 
           do miejsca rozgrywania zawodów oraz drogi powrotnej. 

4.4 W przypadku podróży samochodem prywatnym: 
a) koszty obliczane są biorąc pod uwagę odległości drogowe od miejsca zamieszkania do miejsca 

zawodów. Odległość (najkrótsza trasa zaproponowana przez system i bez wpisywania w Opcjach trasy punktów 
pośrednich) podana na stronie internetowej: http//mapy.google.pl 

b) wskaźnik przeliczeniowy we wszystkich rozgrywkach wynosi 0,8358 zł za kilometr. 
4. Koszty wskazane w niniejszych przepisach są kwotami brutto i stanowią maksymalną wysokość obciążeń 

ponoszonych przez klub z tytułu opłat na rzecz sędziów. Powyższe kwoty zawierają wszystkie należne podatki    
i opłaty przewidziane przez przepisy prawa powszechnego. 

 
UWAGA! 
Plan podróży na zawody należy ustalić tak, aby płatnik ponosił faktyczne koszty przejazdu.                    
Dla przykładu: 
Jeśli mecz jest rozgrywany w Krośnie, a obsługują go sędziowie ze Stalowej Woli i Rzeszowa, wówczas arbiter 
jadący autem ze Stalowej Woli, ma obowiązek zabrać sędziego z Rzeszowa 
(lub przesiąść się do jego samochodu).                                                                                                                  
Może on również dojechać pociągiem ze Stalowej Woli, a następnie kontynuować podróż                      
do Krosna, samochodem wraz z drugim sędzią. 


