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SZCZEBEL CENTRALNY: Obsada pomocnicza – sędziowie liniowi i sekretarze 
(KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONIE 
2022/2023) 

 

ROZGRYWKI  STAWKA ZA POJEDYNCZY MECZ  

Plusliga, zawody o udział w Pluslidze, 
seniorskie MŚ i ME,  
Liga Narodów Kobiet i Mężczyzn, turnieje 
kwalifikacyjne do IO, puchary europejskie, 
mecze ¼, ½ i finał Pucharu Polski kobiet i 
mężczyzn, zawody międzynarodowe 
reprezentacji seniorskich  

7,4% podstawy (220 zł)  

TAURON Liga, TAURON 1. Liga, zawody o 
udział w TAURON Lidze i TAURON 1. Lidze  

6,2% podstawy (190 zł)  

I liga kobiet, II liga kobiet i mężczyzn, turnieje 
półfinałowe i finałowe mistrzów II ligi kobiet i 
mężczyzn, rundy wstępne Pucharu Polski kobiet 
i mężczyzn, pozostałe zawody międzynarodowe 
organizowane przez PZPS/WZPS, pozostałe 
zawody szczebla centralnego, w tym turnieje i 
baraże o I i II ligę kobiet i mężczyzn  

5,3% podstawy (160 zł)  

W przypadku turnieju, tj. gdy sędzia pracuje w co najmniej dwóch meczach jednego dnia, 
stawka za każdy dzień wynosi 150% stawki za pojedynczy mecz. 
 
 
Ryczałty i delegacje sędziowskie w rozgrywkach młodzieżowych szczebla 
centralnego, na które nominacje sędziowskie ustala PZPS.  
 
W rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego, tj. od półfinału mistrzostw Polski oraz w 
turniejach TNO i OOM stosuje się do rozliczeń z sędziami głównymi oraz I i II zasady określone 
w „Katalogu kosztów” stanowiącym załącznik do „Programu dofinansowania zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Pozostali sędziowie rozliczani są według stawek wojewódzkich.  
 
1. Sędziom zamiejscowym przyznaje się:  
a) Zwrot kosztów przejazdu,  
b) Wyżywienie i zakwaterowanie,  
c) Ryczałt sędziowski:  
- 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,  
- 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,  
- 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.  
 
2. Sędziom miejscowym przyznaje się:  
a) Ryczałt sędziowski:  
- 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,  
- 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,  
- 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.  
b) Wyżywienie.  
 
3. Sędziemu głównemu zamiejscowemu przyznaje się:  
a) Zwrot kosztów przejazdu,  
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b) Wyżywienie i zakwaterowanie,  
c) Ryczałt sędziowski:  
- 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,  
- 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,  
- 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.  
 
4. Sędziemu głównemu miejscowemu przyznaje się:  
a) Ryczałt sędziowski:  
- 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,  
- 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,  
- 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.  
b) Wyżywienie.  
 
5. Postanowienia dodatkowe:  
 
a) sędziowie pracujący powyżej 5 godzin dziennie mają prawo do dodatkowego posiłku na 
zasadach określonych przez organizatora;  
 
b) liczbę sędziów zamiejscowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum;  
 
c) W przypadku podróży środkiem publicznego transportu zbiorowego wysokość kwoty zwrotu 
kosztów przejazdu powinna być udokumentowana biletami, rachunkami lub fakturami (w klasie 
II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), analogicznie do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowe j 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. poz. 167).  
W przypadku podróży sędziów samochodem prywatnym wysokość kwoty zwrotu kosztów 
przejazdu określana jest na następujących zasadach:  
- do rozliczenia stosuje się stawkę 83,58 gr/km;  
- podstawą rozliczenia jest najkrótsza trasa (z pominięciem dróg płatnych) między miejscem 
zamieszkania sędziego a miejscem zawodów (tam i z powrotem);  
- w przypadku wspólnej podróży dwóch lub więcej sędziów zwrot kosztów dotyczy tylko 
kierowcy.  
 
d) Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami. 


