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I Opłata członkowska.
1. Składka członkowska za sezon 2022/2023 winna być wpłacona przez Kluby do dnia 31
stycznia 2023 roku na rachunek bankowy Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, oddzielnie dla
kobiet
i mężczyzn:
LIGA

OPŁATA

Kluby szczebla centralnego

Zgodnie z komunikatem
organizacyjnym PZPS

Pozostałe kluby

300 zł

II Opłata certyfikacyjna.
1. Opłata certyfikacyjna na sezon 2022/2023 w wysokości 100 zł winna być wpłacona przez
Kluby do dnia 31 sierpnia 2022 na rachunek bankowy Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

III Zgłoszenia do rozgrywek.
LIGA
I liga śląska kobiet
i mężczyzn
I liga śląska kobiet
i mężczyzn pozyskanie
II liga śląska kobiet
i mężczyzn
III liga śląska kobiet
i mężczyzn
Juniorki i juniorzy
Juniorki młodsze
i juniorzy młodsi

OPŁATA

TERMIN ZGŁOSZENIA

TERMIN WPŁATY

400 zł

Do dnia 30 czerwca 2022

Do dnia 31 sierpnia 2021

2 000 zł + Startowe

Do dnia 30 czerwca 2022

Do dnia 30 czerwca 2022

300 zł

Do dnia 31 sierpnia 2022
(K) i 31 grudnia 2022 (M)

Do dnia 31 sierpnia 2022
(K) i 31 grudnia 2022 (M)

300 zł

Do dnia 31 grudnia 2022

Do dnia 31 grudnia 2022

150 zł

Do dnia 31 sierpnia 2022

Do dnia 30 września 2022

150 zł

Do dnia 31 sierpnia 2022

Do dnia 30 września 2022

Do dnia 31 sierpnia 2022

Do dnia 30 września 2022

80 zł (w tej kategorii
Młodziczki i młodzicy
UKS nie płacą
startowego)
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IV Wycofanie drużyny.
1. Z rozgrywek I ligi śląskiej kobiet i mężczyzn po zgłoszeniu się:
a) 30 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek

b) Mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek

c) W trakcie trwania rozgrywek

500 zł i degradacja
drużyny do rozgrywek
najniższej ligi
wojewódzkiej
1 000 zł i degradacja
drużyny do najniższej ligi
wojewódzkiej
2 000 zł i degradacja
drużyny do najniższej ligi
wojewódzkiej

2. Z rozgrywek II i III ligi śląskiej kobiet i mężczyzn po zgłoszeniu się:
a) 14 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek

b) Mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek

c) W trakcie trwania rozgrywek

200 zł i degradacja
drużyny do rozgrywek
najniższej ligi
wojewódzkiej
500 zł i degradacja
drużyny do najniższej ligi
wojewódzkiej
2 000 zł i degradacja
drużyny do najniższej ligi
wojewódzkiej

3. Z rozgrywek młodzieżowych po zgłoszeniu drużyny:
a) 14 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek

200 zł

b) Mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek

300 zł

c) W trakcie trwania rozgrywek

500 zł

V Opłaty za licencje zawodnicze.
a) I liga śląska kobiet i mężczyzn

50 zł

b) II i III liga śląska kobiet i mężczyzn

50 zł

c) Juniorki i juniorzy

25 zł

d) Juniorki młodsze i juniorzy młodsi

25 zł

e) Młodziczki i młodzicy

10 zł
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VI Opłaty za licencje trenerskie.
a)

Osoby przebywające na ławce rezerwowych podczas meczów
ligowych: trenerzy, fizjoterapeuta, lekarz mają obowiązek posiadać
licencje (zgłoszenie w F-02)
b)
Trenerzy, którzy prowadzą zespół jedynie w rozgrywkach mini
siatkówki
c)

Opłata za wydanie licencji dla trenerów, którzy nie uczestniczyli
w wymaganych kursokonferencjach.

150 zł
50 zł

300 zł

Licencje trenerskie:
1. Prawo do prowadzenia zespołu w systemie rozgrywek WZPS posiadają wszyscy trenerzy klasy II, I,
M, (drugiej, pierwszej, mistrzowskiej), którzy uzyskali tytuł trenerski przed datą 23 sierpnia 2013 roku
(data wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów) oraz wszystkie osoby, które uzyskały wyżej wymienione tytuły po
zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą (tj. przed 23.08.2013).
2. Osoby posiadające tytuł instruktora sportu z piłki siatkowej oraz osoby, które rozpoczęły
kształcenie i uzyskały tytuł trenerski po 23.08.2013 r. wyrażający chęć pracy w systemie rozgrywek
PZPS są zobligowanimają bezwzględny obowiązek podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do
tytułu „Trenera Piłki Siatkowej PZPS”. Brak takich uprawnień będzie skutkował bezwarunkowo
brakiem licencji, a co za tym idzie brakiem możliwości prowadzenia zespołu we wszystkich
rozgrywkach PZPS (II liga K i M, I liga K) i PLS (PlusLiga, TAURON Liga i TAURON 1.Liga) w sezonie
2022/23 i następnych. Wyjątek stanowić mogą tylko te osoby, które uzyskały uprawnienia w
podmiotach, które w okresie 23.08.2013 – 15.02.2016 dostały zgodę PZPS na realizacje kursu
trenerskiego II klasy wg „Programu kształcenia na stopień trenera II klasy z piłki siatkowej”.
3. Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej mogą
pracować dalej z tytułem instruktora bez wymogu podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki
siatkowej PZPS”, ale za licencję płacą do WZPS dodatkową opłatę w kwocie 150 zł za sezon, do chwili
podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Opłata ta ustaje z chwilą
podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” lub tytułu „Trenera piłki siatkowej II
kl” (PRK5), gdy wejdzie w życie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
4. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPS nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, PZPS wydaje
uprawnienia do prowadzenia zespołów w systemie rozgrywek PZPS osobom, które zdały pozytywnie
egzamin trenerski PZPS i uzyskały tytuł „Trenera Piłki Siatkowej PZPS”.
5. Spełnienie opisanych warunków stanowi podstawę do corocznego występowania o wydanie
licencji trenerskiej.
6. Każdy zespół zgłaszający trenera do F-02 ma obowiązek dołączyć do profilu w Ogólnopolskim
Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników ww. użytkownika skan posiadanych uprawnień.
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Licencje fizjoterapeuty i lekarza:
1. Każdy zespół zgłaszający fizjoterapeutę i/lub lekarza do F-02 ma obowiązek dołączyć do profilu
w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników ww. użytkownika skan uprawnień do
wykonywania zawodu.

VII Opłaty administracyjne do ŚZPS za potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po
zmianie barw klubowych.
1. W ramach województwa śląskiego
Liga

Zmiana barw klubowych
(wypożyczenie lub transfer
definitywny)

1.

I liga śląska kobiet i mężczyzn

55 zł + licencja zaw.

2.

II i III liga śląska kobiet i mężczyzn

55 zł + licencja zaw.

3.

Juniorki i juniorzy

35 zł + licencja zaw.

4.

Juniorki młodsze i juniorzy młodsi

35 zł + licencja zaw.

5.

Młodziczki i młodzicy

20 zł + licencja zaw.

2. Do klubu seniorskiego do pozostałych województw
Liga

Zmiana barw klubowych
(wypożyczenie lub transfer
definitywny)

1. Z PlusLigi i LSK

500 zł

2. Z 1 ligi Kobiet i Mężczyzn

400 zł

3. Z II ligi Kobiet i Mężczyzn

300 zł

4. Z ligi wojewódzkich oraz klubów młodzieżowych

200 zł

5. Młodziczki i młodzicy

125 zł

Przy potwierdzaniu ważności licencji dla zawodników/czek objętych
w sezonie 2020/2021 i 2021/2022 szkoleniem w Kadrach
Wojewódzkich

500 zł przy transferze
definitywnym
250 zł przy czasowej zmianie
barw klubowych

VIII Certyfikat sędziego Śląskiego Związku Piłki Siatkowej
Certyfikat sędziego

150 zł
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IX Piłki.
MOLTEN V5M 5000
Rozgrywki I ligi śląskiej kobiet i mężczyzn, II ligi śląskiej kobiet W przypadku braku wskazanego modelu
i mężczyzn, III ligi śląskiej kobiet i mężczyzn, juniorek i juniorów, piłki, mecze muszą być rozgrywane
juniorek młodszych i juniorów młodszych, młodziczek najlepszą dostępną piłką. Ostateczną
i młodzików.
decyzję podejmuje Sędzia Pierwszy
Obowiązek zabezpieczenia piłek do gry i do rozgrzewki ma Organizator zawodów.

X Opłaty regulaminowe
1.

Rozgrywki seniorskie
1. Oddanie 1 meczu walkowerem
2. Kaucja przy wniesieniu do ŚZPS protestu lub odwołania od
decyzji
3. Brak apteczki z min. określonym w komunikacie
rozgrywek wyposażeniem

I liga – 500 zł
II liga, III liga – 400 zł
300 zł
100 zł

4. Inne uchybienia dotyczące organizacji zawodów

50 zł za każdy wpis do protokołu

5. Gra zawodnika nieuprawnionego lub wpisanie do
protokołu zawodnika nieuprawnionego

100 zł za każdego zawodnika +
walkower dla zespołu przeciwnego

6. Zmiana terminu meczu (nie przełożonego z urzędu lub
zwolnionego z opłat). Zmiana terminu z soboty na piątek,
niedzielę (w obrębie jednego weekendu) oraz w święta
państwowe nie podlega opłacie. Jeżeli zmiana terminu
meczu (w trakcie trwania sezonu) wynika z decyzji ŚZPS, to
inny termin, proponowany przez klub, nie podlega opłacie.
7. Czwarta i każda kolejna zmiana przez Klub godziny
rozpoczęcia meczu na nieregulaminową
(godziny regulaminowe dla pojedynczych meczów: dni
robocze 18-20, soboty 16-20, niedziele i święta 11-18;
godziny regulaminowe dla turniejów: dni robocze 16-17,
soboty 15-17, niedziele 11-16)
8. Zmiana terminu meczu bez zgody WR ŚZPS
9. Brak powiadomienia WR ŚZPS, obsady sędziowskiej lub
brak powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu lub
godzinie meczu na co najmniej 10 dni przed terminem
meczu
10.
Zmiana wyznaczonego terminu lub godziny
rozgrywania meczu na mniej niż 10 dni przed rozegraniem
meczu
11.
Niewysłanie protokołu meczowego do ŚZPS w
ciągu 30 dni

I liga – 50 zł
II liga, III liga – 50 zł

100 zł

500 zł + walkower

100 zł

100 zł

50 zł
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12.

Rozegranie spotkania na niezweryfikowanej Sali

13.

Niewypłacenie ryczałtu sędziemu

50 zł
Trzykrotna wartość ryczałtu

14.
Zmiana nazwy zespołu, pod którą występuje Klub,
w trakcie trwania sezonu
2.

100 zł

Rozgrywki młodzieżowe

1. Oddanie meczu walkowerem

2. Kaucja przy wniesieniu do ŚZPS
protestu lub odwołania od decyzji
3. Brak apteczki z min. określonym w
komunikacie rozgrywek wyposażeniem
4. Inne uchybienia dotyczące organizacji
zawodów
5. Gra zawodnika nieuprawnionego lub
wpisanie do protokołu zawodnika
nieuprawnionego
6. Zmiana terminu meczu
7. Czwarta i każda kolejna zmiana przez
Klub godziny rozpoczęcia meczu na
nieregulaminową
(godziny regulaminowe dla pojedynczych
meczów: dni robocze i soboty 16-19,
niedziele i święta 11-18;
godziny regulaminowe turniejów
młodzików: dni robocze 16-17.30; soboty,
niedziele i święta 9-12; godziny
regulaminowe dla pozostałych turniejów
młodzieżowych w ramach rozgrywek
ŚZPS: dni robocze i soboty 15-17;
niedziele i święta 10-17)
8. Zmiana terminu meczu bez zgody WR
ŚZPS
9. Brak powiadomienia WR ŚZPS, obsady
sędziowskiej lub brak powiadomienia
przeciwnika o terminie, miejscu lub
godzinie meczu na co najmniej 10 dni
przed terminem meczu
10.
Zmiana wyznaczonego terminu
lub godziny rozgrywania meczu na mniej
niż 10 dni przed rozegraniem meczu

Juniorki, juniorzy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi – 500 zł
Młodziczki, młodzicy:
- dwa mecze w jednym turnieju - 300 zł
- jeden mecz w jednym turnieju - 200 zł
200 zł
100 zł
50 zł za każdy wpis do protokołu
100 zł za każdego zawodnika + walkower dla zespołu
przeciwnego
30 zł

100 zł

300 zł + walkower

100 zł

100 zł
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11.
Niewysłanie protokołu
meczowego do ŚZPS w ciągu 30 dni
12.
Rozegranie spotkania na
niezweryfikowanej sali
13.
Niewypłacenie ryczałtu
sędziemu
14.
Brak zapewnienia sekretarza na
zawodach
15.
Zmiana nazwy zespołu, pod
którą występuje Klub, w trakcie trwania
sezonu

30 zł
50 zł
Trzykrotna wartość ryczałtu
100 zł

100 zł

XI Regulaminowe godziny rozgrywania meczów i turniejów

A. Rozgrywki młodzieżowe
1. Rozpoczęcie meczu w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się:
1) w dni robocze pomiędzy godz. 16.30 a 19.00,
2) w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz. 10.00 a 18.00,
2. Rozpoczęcie pierwszego meczu w turniejach powinno odbywać się:
1) w dni robocze pomiędzy godz. 16.00 a 17.00,
2) w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz. 10.00 a 16.00 – nie dotyczy rozgrywek
młodziczek/młodzików
3) w rozgrywkach młodziczek i młodzików w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz. 10.00 a
13.00
B. Rozgrywki seniorskie
1. Rozpoczęcie meczu w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się:
1) w dni robocze pomiędzy godz. 18.00 a 20.00,
2) w soboty pomiędzy godz. 16.00 a 20.00
3) w niedziele i święta pomiędzy godz. 11.00 a 18.00,
2. Rozpoczęcie pierwszego meczu w turniejach powinno odbywać się:
1) w dni robocze pomiędzy godz. 16.00 a 17.00,
2) w soboty pomiędzy godz. 15.00 a 17.00,
3) w niedziele i święta pomiędzy godz. 11.00 a 16.00
Rozpoczęcie spotkania w godzinach innych niż wskazane w punktach A i B wymaga zgody WR.
Godzina rozpoczęcia spotkania może być zmieniona z urzędu przez WR.
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XII Obsada sędziowska w rozgrywkach, osoby prowadzące zespół
Obsada w rozgrywkach:
I liga śląska kobiet i mężczyzn
II i III śląska liga kobiet i mężczyzn
Rozgrywki juniorek i juniorów
Rozgrywki juniorek młodszych
i juniorów młodszych
Rozgrywki młodziczek i młodzików

sędzia I, sędzia II, sędzia sekretarz wyznaczeni przez WZPS
sędzia I, sędzia II, sędzia sekretarz wyznaczeni przez WZPS
sędzia I, sędzia II, sekretarz (do fazy ¼ MŚ włącznie
zapewnia klub)
sędzia I, sędzia II, sekretarz (do fazy ¼ MŚ włącznie
zapewnia klub)
sędzia główny, sędzia I + II. W finałach wojewódzkich
sekretarza zapewnia Klub z sędziów WZPS.

Osoby prowadzące zespół (maksymalny skład):
• trener
• dwóch asystentów trenera
• fizjoterapeuta
• lekarz

XIII Stawki sędziowskie w rozgrywkach ŚZPS
Stawki sędziowskie - siatkówka halowa
A. Stawki meczowe – do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Stawka meczowa
Rozgrywki

Przychód

K.u.p.
(20%)

Podstawa
pod.

Podatek
(12%)

Do
wypłaty

I LŚ

180zł

0zł (36zł)

180zł (144zł)

22zł (17zł)

158zł (163zł)

II LŚ

160zł

0zł (32zł)

160zł (128zł)

19zł (15zł)

141zł (145zł)

I LŚ

100zł

0zł (20zł)

100zł (80zł)

12zł(10zł)

88zł (90zł)

II LŚ

90zł

0zł (18zł)

90zł (72zł)

11zł(9zł)

79zł (81zł)

Sędzia Główny

130zł

0zł (26zł)

130zł (104zł)

16zł (12zł)

114zł (118zł)

Sędzia I/II

110zł

0zł (22zł)

110zł (88zł)

13zł (11zł)

97zł (99zł)

Sekretarz, Liniowy

70zł

0zł (14zł)

70zł (56zł)

8zł (7zł)

62zł (63zł)

Sędzia Główny

90zł

0zł (18zł)

90zł (72zł)

11zł (9zł)

79zł (81zł)

Funkcja

Liga

Sędzia I/II
Zawody
wojewódzkie
seniorów

Wojewódzkie
rozgrywki
młodzieżowe

Sekretarz,
Liniowy
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B. Stawki meczowe – od dnia 1 stycznia 2023 roku.
Podstawą do wyliczenia stawek sędziowskich na rozpoczynający się sezon jest wynagrodzenie
minimalne za pracę, określane rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązujące na 1 stycznia danego
roku, zaokrąglone do 10 zł. W nawiasach wartości stawek na sezon 2022/2023.

Rozgrywki

Funkcja

Liga

Sędzia I/II
Zawody wojewódzkie seniorów

Wojewódzkie rozgrywki młodzieżowe

Sekretarz, Liniowy

Stawka meczowa

I LŚ

7,4% podstawy (220 zł)

II LŚ

6,6% podstawy (200 zł)

I LŚ

4,1% podstawy (120 zł)

II LŚ

3,7% podstawy (110 zł)

Sędzia Główny

5,4% podstawy (160 zł)

Sędzia I/II

4,5% podstawy (140 zł)

Sekretarz, Liniowy

2,9% podstawy (90 zł)

Sędzia Główny

3,7% podstawy (110 zł)

C. Stawki turniejowe – do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Stawka turniejowa (min 2 mecze w dniu)
Rozgrywki
Zawody
wojewódzkie
seniorów
Wojewódzkie
rozgrywki
młodzieżowe
–poza
zawodami
młodziczek/m
łodzików
Wojewódzkie
rozgrywki
młodzieżowe

Przychód

K.u.p.
(20%)

Podstawa
pod.

Podatek
(12%)

Do
wypłaty

Sędzia I/II

250zł

50zł

200zł

24zł

226zł

Sekretarz, Liniowy

150zł

0zł (30zł)

150zł (120zł)

18zł (14zł)

132zł (136zł)

Sędzia Główny

170zł

0zł (34zł)

170zł (136zł)

20zł (16zł)

150zł (154zł)

Sędzia I/II

165zł

0zł (33zł)

165zł (132zł)

20zł (16zł)

145zł (149zł)

Sekretarz, Liniowy

105zł

0zł (21zł)

105zł (84zł)

13zł (10zł)

92zł (95zł)

Sędzia Główny

135zł

0zł (27zł)

135zł (108zł)

16zł (13zł)

119zł (122zł)

Sędzia I/II

140zł

0zł (28zł)

140zł (112zł)

17zł (13zł)

123zł (127zł)

Sekretarz, Liniowy

90zł

0zł (18zł)

90zł (72zł)

11zł (9zł)

79zł (81zł)

Sędzia Główny

135zł

0zł (27zł)

135zł (108zł)

16zł (13zł)

119zł (122zł)

Funkcja
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D. Stawki turniejowe – od dnia 1 stycznia 2023 roku.
Rozgrywki
Zawody wojewódzkie seniorów

Wojewódzkie rozgrywki młodzieżowe –
poza zawodami młodziczek/młodzików

Wojewódzkie rozgrywki młodzieżowe

Funkcja

Stawka turniejowa (min 2 mecze w dniu)

Sędzia I/II

10,3% podstawy (310 zł)

Sekretarz, Liniowy

6,2% podstawy (190 zł)

Sędzia Główny

7% podstawy (210 zł)

Sędzia I/II

6,8% podstawy (200 zł)

Sekretarz, Liniowy

4,3% podstawy (130 zł)

Sędzia Główny

5,6% podstawy (170 zł)

Sędzia I/II

5,8% podstawy (170 zł)

Sekretarz, Liniowy

3,7% podstawy (110 zł)

Sędzia Główny

5,6% podstawy (170 zł)

Wszystkie stawki sędziowskie są kwotami brutto w rozumieniu przepisów o podatku VAT.
W przypadku ustalenia godziny rozpoczęcia zawodów poza terminami regulaminowymi, wszystkie
stawki sędziowskie ulegają zwiększeniu o 50%.

XIV Stawki sędziowskie obsady pomocniczej w rozgrywkach PZPS – sędziowie liniowi
i sekretarze:

Podstawą do wyliczenia stawek sędziowskich na rozpoczynający się sezon jest
wynagrodzenie minimalne za pracę, określane rozporządzeniem Rady Ministrów,
obowiązujące na 1 stycznia danego roku, zaokrąglone do 10 zł. W nawiasach wartości stawek
na sezon 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
TAURON Liga, TAURON 1. Liga, zawody o udział w
TAURON Lidze i TAURON 1. Lidze

7,4% podstawy (220 zł)

6,2% podstawy (190 zł)
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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.
• Wszystkie stawki sędziowskie są kwotami netto w rozumieniu przepisów o podatku VAT,
chyba że płatnik faktury VAT za sędziowanie (nabywca) nie ma możliwości odliczenia
podatku VAT wskazanego na fakturze, wówczas stawka sędziowska jest kwotą brutto w
rozumieniu przepisów o podatku VAT.
XV 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:
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a) Zwrot kosztów przejazdu,
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.

XVI Numer rachunku bankowego ŚZPS
Getin Bank 59 1560 1108 0000 9060 0004 5493
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