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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu LZPR nr 9/26/2022 z dnia 26 września 2022 r.  

 

 

TABELA RYCZAŁTÓW SĘDZIOWSKICH LZPR 
W ROZGRYWKACH WOJEWÓDZKICH 

 
 
 

1. MECZE ROZGRYWANE W KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA. 

Sędzia na boisku 
Sekretarz / 

Mierzący czas 

Ilość meczów 
rozliczonych na jednej 

delegacji 
1 2 3 4 5 1 

brutto 100,00  2*100=200 3*100=300 4*100=400 5*100=500 40,00 zł 

uzysk -  60 80 100 - 

podatek 12,00 24 29 38 48 5,00 zł 

netto 88,00  176 271 362 452 35 

Stawka obowiązuje za każdy sędziowany mecz i dotyczy rozgrywek w ramach kategorii młodzik, 
junior młodszy, junior, dzieci. Stawki ryczałtów nie uwzględniają zwrotu kosztów podróży. 

 
W kategorii dzieci sędziowie sędziują pojedynczo. Istnieje możliwość prowadzenia meczu przez 
dwóch sędziów po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej LZPR. W takiej sytuacji 
wysokość jednego ryczałtu sędziowskiego należy podzielić na dwóch sędziów.  
W przypadku, gdy na zawody zostanie wyznaczona para sędziów spoza miejsca rozgrywania zawodów 
– zwrot kosztów podróży przysługuje jednemu sędziemu. Stawki ryczałtów nie uwzględniają zwrotu 
kosztów podróży. 

 
2. INFORMACJA NA TEMAT RYCZAŁTÓW ZA DOJAZD. 

Sędzia na boisku 
Stawka za km 0,70 zł 

Zwrot kosztów / ryczałt za dojazd liczony jest według najkrótszej trasy drogowej, drogami krajowymi, 
liczone w kilometrach pomiędzy miejscem zamieszkana sędziego, a miejscem rozgrywania zawodów 
w obie strony drogi. Ilość kilometrów powinna być tożsama z ilością jaką wskaże serwis: 
www.google.pl/maps w relacji miasto - miasto. Tabela pomocnicza dostępna na stronie www.lzpr.pl  

 
Dla właściwego obliczenia wynagrodzenia za prowadzone zawody należy zsumować ekwiwalent 
sędziowski oparty na podstawie powyższej tabeli ryczałtów sędziowskich oraz zwrot kosztów podróży. 
Oba powyższe składniki wyczerpują wszystkie należności przysługujące sędziom za pracę podczas 
zawodów. 
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3. TURNIEJE TOWARZYSKIE. 

                 Do 5 godzin 

brutto 120,00 zł 

uzysk - 

podatek 14,00 zł 

netto 106,00 zł 

 Powyżej 5 godzin 

brutto 180,00 zł 

uzysk - 

podatek 22,00 zł 

netto 158,00 zł 

Powyższe ryczałty nie obejmują kosztów przejazdu. Stawka za km: 0,70 zł. 
 

W przypadku organizacji turniejów i meczów towarzyskich, Lubelski Związek Piłki Ręcznej 
dopuszcza możliwość zastosowania stawek ustalonych indywidualnie, za zgodą Sędziego 
prowadzącego. 
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