
EKWIWALENTY  SĘDZIOWSKIE  W  KOLARSTWIE  -  K-PZKol                                  

W  oparciu  o  Decyzję  Nr 2 Ministra Sportu  z  dnia  8.01.2020 r.   ( Dz. Urz. MS poz. 2) , stawki  
ekwiwalentów  sędziowskich  wyścigów  dla  dzieci  i  młodzieży , organizowanych   w   regionie  
kujawsko-pomorskim , w  roku  2021  wynoszą: 

1. Sędzia  główny  wyścigu:
 140,00 zł    -  przy zawodach do 5 godzin
 180,00 zł    -  przy zawodach od 5 do 8 godzin
 200,00 zł    -  przy zawodach powyżej 8 godzin

2. Sędziowie  funkcyjni  wyścigu:
 100,00 zł   -  przy zawodach do 5 godzin
 130,00 zł   -  przy zawodach od 5 do 8 godzin
 150,00 zł   -  przy zawodach powyżej 8 godzin

Wyliczenia podatku, podlegającego odprowadzeniu przez organizatora do Urzędu Skarbowego, od poszczególnych 
kwot  ekwiwalentów  przedstawia  poniższa  tabelka:

Lp. Stawka 
ekwiwalentu

Podatek
17%

Do wypłaty

1. 100,00 17,00 83,00
2. 130,00 22,00 108,00
3. 140,00 24,00 116,00
4. 150,00 26,00 124,00
5. 180,00 31,00 149,00
6. 200,00 34,00 166,00

Powyższe  stawki  obowiązują  na  wyścigach  kolarskich  LIGI  UKS  organizowanych  dla  kategorii  żak, żakini, 
młodzik, młodziczka - finansowanych  ze  środków  budżetowych  Gmin, Miast, Powiatów  i  Województwa  oraz  
środków  specjalnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
  
Na  wyścigach  kolarskich  zgodnie  z  kalendarzem  PZKol , w  kategoriach -  junior  młodszy, juniorka  młodsza, 
junior, juniorka,  młodzieżowiec  i  elita mężczyzn  oraz  kobiet  open, organizowanych  na  terenie  całego  kraju, 
od  dnia 1 maja 2021  do  dnia  30 kwietnia 2022 r.  obowiązują  stawki  PZKol , które  wynoszą  brutto: 

R0  - 425,00 zł ,                R1  -   283,00 zł ,               R2   -   212,00 zł,           -         za jeden dzień wyścigu. 

Stosownie  do  obowiązujących  przepisów , sędziom  zamiejscowym , przysługuje  zwrot  poniesionych  kosztów  
podróży / załączone bilety, kilometrówka lub wg załączonej tabeli zryczałtowanych stawek przejazdu PKP-PKS /.

Jednocześnie  na  rok  2021,  dla  Ligi  UKS,  ustala  się  następujące  stawki  dla  Obsługi  Technicznej :
-  obsługa  Komputerowa   -  180,00 zł
-  obsługa  Fotofiniszu   -  180,00 zł
-  obsługa  Elektronicznego  Pomiaru  Czasu   -  150,00 zł  

Zabezpieczenie  obsługi  technicznej  wyścigu  w  zależności  od  potrzeb  / komputer, fotofinisz  lub 
elektroniczny pomiar czasu /, pozostawia  się  do  decyzji  bezpośrednich  organizatorów.
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