
 

 

 

Tabela ekwiwalentów Sędziów i Komisarzy w rozgrywkach organizowanych na terenie KPZKosz. 

 
Wszystkie kwoty brutto (w polskich złotych). 
 

Rozgrywki 

Sędziowie boiskowi Sędziowie stolikowi 

Mecze ligowe 
Mecze towarzyskie 

Mecze ligowe 
Mecze towarzyskie 

A B A B 

3LM 120,00 150,00 90,00 40,00 55,00 30,00 

2LKa 110,00 140,00 82,00 40,00 55,00 30,00 

U22K 

U20M 
90,00 120,00 67,00 35,00 50,00 30,00 

U18M 80,00 110,00 60,00 35,00 50,00 30,00 

U18K 

U16M 
70,00 100,00 52,00 35,00 50,00 30,00 

U16K 

U15 
60,00 90,00 45,00 35,00 50,00 30,00 

U14 

U13 
50,00 80,00 37,00 35,00 50,00 30,00 

U12 

U11 
35,00 50,00 35,00 28,00 40,00 25,00 

Turniej 3x3 

100,00 za dzień turniejowy (do 3 h) 
150,00 za dzień turniejowy (do 6 h) 

200,00 za dzień turniejowy (powyżej 6 h) 

60,00 za dzień turniejowy (do 3 h) 
90,00 za dzień turniejowy (do 6 h) 

120,00 za dzień turniejowy (powyżej 6 h) 

 
Stawki komisarskie wynoszą 75% stawki sędziego boiskowego. 
 

                                                 
a Stawki w przypadku organizowania rozgrywek przez KPZKosz. 



 

 

Wyjaśnienie: 

Wyłącznie w rozgrywkach ligowych organizowanych przez KPZKosz.: 
Sędzia A – sędzia miejscowy (zamieszkały w tej samej miejscowości, co miejsce rozegrania zawodówb) 
oraz zamiejscowy (zamieszkały w innej miejscowości, niż miejsce rozegrania zawodów) rozliczający 
koszty dojazdu; 
Sędzia B – sędzia zamiejscowy nierozliczający kosztów dojazdu (pasażer). 
 
W przypadku turniejów w ramach rozgrywek KPZKosz. w kategoriach U11 i U12, jeśli sędzia został 
wyznaczony na więcej niż 1 mecz, możliwość rozliczenia jako sędzia B (zgodnie z powyższym 
wyjaśnieniem) przysługuje tylko za 1 mecz. 
 
Szczegółowe zasady rozliczania sędziów boiskowych, stolikowych i komisarzy: 

 
1. Na mecze obsadzane poprzez system ESOR obowiązują wyłącznie druki rozliczeń sędziowskich 

lub komisarskich wygenerowane w tym systemie (rachunek i ew. ewidencja przebiegu pojazdu). 
 
2. Rozliczenie kosztów dla sędziów/komisarzy składa się z dwóch elementów: kwoty ekwiwalentu 

sędziowskiego/komisarskiego i kwoty dojazdu. 
 

3. Organizacje (kluby lub inni organizatorzy zawodów) rozliczające wynagrodzenia sędziowskie, jako 
płatnicy, zobowiązane są do potrącenia z kwoty ekwiwalentu należnych zaliczek na podatek 
dochodowy, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

 
Powyższe zobowiązanie nie jest wiążące, jeśli sędzia lub komisarz przedstawi rachunek lub fakturę 
wraz z pisemnym oświadczeniem, iż należne mu wynagrodzenie dotyczy czynności wchodzących 
w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Rachunek/faktura muszą być 
wystawione na kwotę brutto zgodną z podanymi w Tabeli ekwiwalentów stawkami. 
 

4. Zaliczki na podatek dochodowy nie są potrącane od kwot stanowiących zwrot kosztów dojazdu. 
 

                                                 
b Jeśli odległość od miejsca zamieszkania sędziego do miejsca rozegrania zawodów (w granicach tej samej miejscowości) 
jest równa lub większa niż 10 km (najkrótsza trasa drogowa, zaproponowana przez stronę internetową 
http://mapy.google.pl/), ekwiwalent sędziego A powiększony zostaje o 7,00 zł brutto. W przypadku turniejów, w ramach 
których sędzia jest wyznaczony na więcej niż 1 mecz, zasada ta odnosi się tylko do 1 meczu. 



 

 

5. Każdemu sędziemu/komisarzowi zamieszkałemu w miejscowości innej niż miejsce rozegrania 
zawodów przysługuje zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu według określonych 
poniżej zasad. 

 
a. Środkami komunikacji publicznej: 

i. za przedstawieniem oryginału biletu, na trasie od miejsca zamieszkania do 
miejsca rozgrywania zawodów (II klasa dowolnego pociągu lub komunikacja 
autobusowa), 

ii. w przypadku prowadzenia przez sędziego/komisarza działalności gospodarczej 
istnieje możliwość wystawienia płatnikowi refaktury związanej z poniesionymi 
kosztami zakupu biletu środka komunikacji publicznej – wówczas wysokość 
brutto refaktury nie może przekroczyć ceny biletu, a jego kopia musi być 
podłączona do refaktury, 

iii. w przypadku nieprzedstawienia jakiegokolwiek dokumentu księgowego 
dotyczącego kosztów poniesionych w związku z podróżą na oraz  
z meczu płatnik zobowiązany będzie do zwrotu równowartości biletu 
normalnego najtańszego środka komunikacji publicznej od miejsca 
zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów (w obie strony). 

b. Samochodem prywatnym: 
i. koszty obliczane są biorąc pod uwagę odległości drogowe od miejsca 

zamieszkania sędziego/komisarza do miejsca rozgrywania zawodów; 
odległość (najkrótsza trasa drogowa zaproponowana przez system i bez 
wpisywania w Opcjach trasy punktów pośrednich) podana na stronie 
internetowej: http://mapy.google.pl/, z zastrzeżeniem zawartym w p. iii. poniżej, 

ii. jeśli sędziowie dojeżdżają z tej samej miejscowości, tylko jeden z nich jest 
uprawniony do rozliczania zwrotu kosztów podróży, drugi z sędziów rozlicza 
delegację jako sędzia B – w takim przypadku sędzia główny jest uprawniony do 
podjęcia decyzji odnośnie szczegółów organizacji podróży, 

iii. jeśli sędziowie dojeżdżają z różnych miejscowości – gdy jest to uzasadnione 
kosztowo (obniża łączną kwotę delegacji sędziowskich), sędzia z miasta 
bardziej oddalonego od miejsca rozegrania spotkania jest zobowiązany do 
wyznaczenia trasy podróży w taki sposób, by po drodze zabrać drugiego  
z sędziów, 

iv. wskaźnik przeliczeniowy we wszystkich rozgrywkach wynosi 0,70 zł za kilometr, 
v. koszty przejazdu drogami płatnymi nie będą zwracane. 

 
6. Kwoty wskazane w niniejszych przepisach są kwotami brutto i stanowią maksymalną wysokość 

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



 

 

7. Stawki na mecze towarzyskie (w tym w ramach turniejów) drużyn uczestniczących  

w rozgrywkach szczebla centralnego będą ustalane przez Dyrektora Wydziału Sędziowskiego 
KPZKosz. każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu – w wysokości nieprzekraczającej kwot 
ustalonych w Tabeli wysokości ekwiwalentów PZKosz. Stawki te będą dotyczyć wyłącznie meczów 
obsadzanych przez Wydział Sędziowski KPZKosz. za pośrednictwem systemu ESOR, po 
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez organizatorów. 

 
Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r. 


