
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI

Lublin, dnia 1 października 2019 r.

TABELA EKWIWALENTÓW SĘDZIOWSKICH NA SEZON 2019/2020

zatwierdzona przez Zarząd Lubelskiego Związku Koszykówki w dniu 12 września 2019 r.

1 3 LM 140 50

50 % stawki sędziego
stolikowego danej kategorii

2 2 LK 130 50

3 U 22 K 120 45

4 U 20 M 120 45

5 U 18 100 40

6 U 16 80 40

7 U 14 60 40

8 U 13 50 35

9 U 12 40 25

10 U 10 Według ustaleń Przewodniczącego WS LZKosz
z organizatorami rozgrywek

1. Podane kwoty brutto są kwotami maksymalnymi.

2. Rozliczenie kosztów sędziów składa się z dwóch elementów: kwoty ekwiwalentu sędziowskiego i kwoty dojazdu.

3. Sędziowie wypełniają druk ryczałtu sędziowskiego i ewidencji przebiegu pojazdu (generowane przez system ESOR).

4. Od kwoty ekwiwalentu brutto odlicza się koszt uzyskania przychodu (20%) i potrąca się podatek (17%) w zaokrągleniu do
pełnego złotego, zgodnie z zasadami zawartymi na druku delegacji sędziowskiej.

5. 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

6. Każdemu sędziemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu z zastrzeżeniem, że w  przypadku delegowania na zawody sędziów
z jednej miejscowości ekwiwalent z dojazdem na zawody rozlicza tylko jeden sędzia (w przypadku podróży jednym pojazdem)
lub w  przypadku sędziów z różnych miejscowości (gdy jeden sędzia dosiada się do pojazdu drugiego sędziego „po drodze”)
to  drugiemu sędziemu przysługuje  zwrot  kosztów dojazdu  za  przejechany  odcinek  z  miejsca  zamieszkania  do  miejsca
przesiadki.

7. W przypadku podróży:
- samochodem prywatnym – koszty obliczane są na podstawie odległości drogowych od miejsca zamieszkania do miejsca
rozegrania  zawodów  według  trasy  (bez  punktów  pośrednich)  zaproponowanej  przez  stronę  https://www.google.pl/maps.
Wskaźnik przeliczeniowy dla wszystkich rozgrywek wyniki 0,8358 zł za kilometr.
- komunikacją publiczną (PKS, PKP, bus) – zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się na podstawie okazanego oryginału biletu od
miejsca zamieszkania do miejsca rozegrania zawodów.

8. Wprowadzono możliwość rozliczania sędziów przez kluby za pośrednictwem przelewów. Klub chcący dokonywać płatności
przelewem ma obowiązek zgłosić ten fakt Wydziałowi Sędziowskiemu. Wydział Sędziowski przekaże sędziom listę klubów
dokonujących  płatności  przelewem.  Przelew powinien  zostać  zrealizowany  nie  później  niż  3  dni  po  rozegraniu  meczu.
W przypadku powtarzającego się braku wpływu środków na konto sędziego, Wydział Sędziowski dokona anulowania obsady
sędziowskiej na najbliższy mecz rozgrywany w charakterze gospodarza.

9. Ekwiwalent  Obserwatora pokrywa klub występujący lub LZKosz jeśli  Obserwator  jest  wyznaczony z  urzędu (ekwiwalent
sędziego funkcyjnego).

10. Stawki na rozgrywki nie ujęte w powyższym zestawieniu każdorazowo ustala Przewodniczący WS LZKosz.
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