
netto
(do wypłaty)

A
Sędzia na boisku 

(miejscowy)
na terenie miasta 66 zł      -  zł   11 zł      55 zł        

B
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd do 20 km 90 zł      -  zł   15 zł      75 zł        

C
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 21÷40 km 102 zł   -  zł   17 zł      85 zł        

D
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 41÷60 km 115 zł   -  zł   20 zł      95 zł        

E
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 61÷80 km 127 zł   -  zł   22 zł      105 zł      

F
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 81÷100 km 139 zł   -  zł   24 zł      115 zł      

G
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)

dojazd powyżej 

100km
151 zł   -  zł   26 zł      125 zł      

A Sekr./m. czas (miejscowy) na terenie miasta 35 zł      -  zł   6 zł        29 zł        

B
Sekr./m. czas 

(zamiejscowy)
dojazd do 20 km 60 zł      -  zł   10 zł      50 zł        

C
Sekr./m. czas 

(zamiejscowy)
dojazd 21÷40 km 72 zł      -  zł   12 zł      60 zł        

D
Sekr./m. czas 

(zamiejscowy)
dojazd 41÷60 km 84 zł      -  zł   14 zł      70 zł        

E
Sekr./m. czas 

(zamiejscowy)
dojazd 61÷80 km 96 zł      -  zł   16 zł      80 zł        

F
Sekr./m. czas 

(zamiejscowy)
dojazd 81÷100 km 109 zł   -  zł   19 zł      90 zł        

G
Sekr./m. czas 

(zamiejscowy)

dojazd powyżej 

100km
121 zł   -  zł   21 zł      100 zł      

1.

2.

Tabela ryczałtów sędziowskich obowiązująca na 

terenie Śląskiego Związku Piłki Ręcznej *)

obowiązuje od dnia 01.10.2019r.

Tabela zatwierdzona przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Recznej w Katowicach 

uchwałą nr 56/19

część I - rozgrywki okręgowe

brutto uzysk podatek



Tabela ryczałtów sędziowskich obowiązująca na 

terenie Śląskiego Związku Piłki Ręcznej *)

obowiązuje od dnia 01.10.2019r.

Tabela zatwierdzona przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Recznej w Katowicach 

uchwałą nr 56/19

A
Sędzia na boisku 

(miejscowy)
na terenie miasta 90 zł      -  zł   15 zł      75 zł        

B
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd do 20 km 102 zł   -  zł   17 zł      85 zł        

C
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 21÷40 km 115 zł   -  zł   20 zł      95 zł        

D
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 41÷60 km 127 zł   -  zł   22 zł      105 zł      

E
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 61÷80 km 139 zł   -  zł   24 zł      115 zł      

F
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)
dojazd 81÷100 km 151 zł   -  zł   26 zł      125 zł      

G
Sędzia na boisku 

(zamiejscowy)

dojazd powyżej 

100km
163 zł   -  zł   28 zł      135 zł      

4.

90 zł      -  zł   15 zł      75 zł        

85 zł      -  zł   14 zł      71 zł        

55 zł      -  zł   9 zł        46 zł        

45 zł      -  zł   8 zł        37 zł        

5. Sekretarz/m.czas 

I liga; baraże o I ligę; baraże V-ce mistrzów grup; mecze międzypaństwowe (młodzieżowe i 

juniorzy); mecze międzynarodowe (seniorzy); Puchar Polski (1/4, 1/8 i 1/16)

część II - rozgrywki centralne

Superliga PGNiG;  Puchar Polski (1/2 i finał);  mecze międzypaństwowe

 (seniorzy);  baraże o Superligę PGNiG

cd. części I - III liga

3.

Sekr./m. czas - dla III ligi zgodnie nn. tabelą pkt. 2

*) Tabela ryczałtów jest integralną częścią załączonej tabeli odległości. Zastosowanie odpowiedniej stawki 

ryczałtu związane jest z określoną liczbą kilometrów w załączonej tabeli odległości, biorąc pod uwagę miejsce 

zamieszkanie sędziego i miejsce rozgrywania zawodów. W rozgrywkach centralnych na wypłatę składają się 

kwota netto oraz ilość km (wg załączonej tabeli) na trasie miejscowość zamieszkania sędziego - miejscowość 

zawodów - miejscowość zamieszkania sędziego przemnożona przez kwotę 50 groszy.

7. Sekretarz/m.czas 

6.

8. Sekretarz/m.czas 

Sekretarz/m.czas

II liga; baraże V-ce mistrzów grup

Liga międzywojewódzka;  Puchar WZPR


