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1.
Informujemy, że Zarząd ZPRP na swoim posiedzeniu w dniu 19.12.2012, na wniosek Kolegium
Sędziów, zaakceptował zmodyfikowaną Tabelę Ryczałtów Sędziowskich wraz z osobistym ryczałtem
sędziowskim stanowiącym załącznik do delegacji sędziowskich.

Nowa Tabela obowiązuje od 01.01.2013 roku.

W dotychczas obowiązującej tabeli, jako podstawę naliczania odległości pomiędzy miejscem
zamieszkania sędziów/delegatów a miejscem rozgrywania meczu oraz zwrotu kosztów podróży,
przyjęte były odległości kolejowe. Od czasu kiedy, koleje znacznie zmniejszyły ilość połączeń oraz
zrezygnowały całkowicie z obsługiwania wielu tras, wiele miejscowości jest całkowicie odciętych od
połączeń kolejowych. W tym samym czasie znacząco rozszerzyła się sieć dróg, zaś posiadanie
samochodu stało się rzeczą powszechną i bardzo naturalną.
Obecnie obowiązująca tabela ryczałtów skomasowała opłatę sędziowska, dietę i zwrot kosztów
podróży w jednej, zryczałtowanej kwocie brutto. Spowodowało to opodatkowanie także kosztów
podróży.
Kolegium Sędziów ZPRP zaproponowało nowy, znacznie bardziej przejrzysty sposób naliczania
ryczałtu sędziowskiego. Nowa propozycja naliczania ryczałtu sędziowskiego składa się z dwóch
składowych.
W pierwszej zawarto opłatę sędziowską, dietę, ekwiwalent za nocleg (przy dojeździe powyżej 300
kilometrów) - kwota brutto. Ww. składowe zostały podane w nowej Tabeli Ryczałtów Sędziowskich
 Przedział kilometrowy podany w proponowanej Tabeli Ryczałtów Sędziowskich dotyczy
przejazdu w jedną stronę (obejmuje opłatę sędziowską, dietę i ewentualnie ekwiwalent za
nocleg).
 Tabela Ryczałtów Sędziowskich nie obejmuje zwrotu kosztów podróży (przejazd
samochodem).
Druga obejmuje zwrot kosztów przejazdu samochodem, wg niżej opisanych zasad:
 Przejście z odległości kolejowych na drogowe, według najkrótszej trasy pomiędzy miejscem
zamieszkania sędziego/delegata a miejscem rozgrywania zawodów. Stawka wynosi 0,50 zł
za kilometr. Odległość została wyliczona według atlasu www.maps.google.pl w relacji

miasto-miasto bez podawania dodatkowych danych adresowych.

 Tabela odległości została opracowana przez Kolegium Sędziów (wg. powyższego algorytmu),
zaś rozliczający nie ma możliwości ingerowania w nią.
 Wyłączenie z kwoty podlegającej opodatkowaniu zwrotu kosztów podróży, co jest zgodne
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Dla właściwego obliczenia wynagrodzenia za prowadzone zawody należy zsumować ekwiwalent
sędziowski oparty na podstawie Tabeli Ryczałtów Sędziowskich oraz zwrot kosztów podróży.
W terminie późniejszym każdy z sędziów i delegatów otrzyma osobiste wzory rachunków: SL i I L,
oraz II L.
System rozliczenia sędziów i delegatów będzie polegał na:
 Sędziowie prowadzący zawody SL i I L, delegaci obserwujący zawody SL, IL i IIL
- należy wypełnić osobisty wzór rachunku za dany mecz i przesłać drogą elektroniczną do
Aleksandra Madejaka i Tomasza Pisarka. Opłata za prowadzone zawody zostanie przesłana
tak jak dotychczas na konto osobiste zainteresowanego.
 Sędziowie prowadzący zawody IIL i rozgrywki młodzieżowe prowadzone na

szczeblu centralnym oraz sędziowie główni obsługujący rozgrywki młodzieżowe
prowadzone na szczeblu centralnym - należy przed wyjazdem na mecz wypełnić

i wydrukować osobisty rachunek sędziowski dot. prowadzonych zawodów. Przed
rozpoczęciem meczu (turnieju) należy przedłożyć gospodarzowi zawodów do rozliczenia:
odpowiednio wypełnioną delegację sędziowską oraz jako załącznik wydrukowany osobisty
rachunek sędziowski dot. prowadzonych zawodów. Z wydrukowanego załącznika do

delegacji wpisujemy kwoty dot: ekwiwalentu sędziowskiego brutto, kosztów uzyskania,
podatku, kosztów przejazdu, ekwiwalentu sędziowskiego netto. Pozycja "Ekwiwalent
sędziowski netto" stanowi różnicę pomiędzy "Ekwiwalentem sędziowskim brutto",
a "Podatkiem". Pozycja "Razem" stanowi sumę kwot zawartych w "Ekwiwalencie
sędziowskim netto" oraz "Kosztów przejazdu". Nie wypełniamy pozycji "Dieta" i "Ryczałt za
dojazdy". Oczywiście oprócz ww. danych mamy obowiązek wypełnienia tak jak dotychczas
I i II stronę delegacji sędziowskiej. Zgodnie z regulaminem rozgrywek ww. rachunek
powinien być rozliczony przez organizatora przed rozpoczęciem zawodów.
W przypadku braku załącznika organizator zawodów może odmówić rozliczenia delegacji
sędziowskich. W przypadku problemów z wydrukiem osobistego rachunku sędziowskiego
prosimy o kontakt z Kolegom Tomaszem Pisarkiem. Tabela odległości drogowych zostanie
przesłana do Koleżanek i Kolegów w późniejszym terminie.
2.
Kolegium Sędziów przypomina o komunikacie KL z dnia 20.12.2012 oraz o Uchwale
Prezydium Zarządu ZPRP z dnia 02.12.2012 dotyczącej obowiązku kontroli przez delegatów,
a w razie ich nieobecności przez sędziów prowadzącym zawody aktualnych kart zdrowia
zawodniczek lub zawodników biorących udział w zawodach. Obowiązek posiadania przez
zawodniczki i zawodników aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania piłki ręcznej zgodnych
z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 14.04.2011 (DZ.U.2011/88/502 seniorzy,
DZ.U.2011/88/500 - dzieci i młodzież) obowiązuje na wszystkich szczeblach rozgrywek
prowadzonych przez ZPRP.

Zawodniczki i zawodnicy którzy nie posiadają orzeczenia spełniającego warunki
określone w ww. Dzienniku Ustaw i w komunikacie KL/109/12/13 nie mogą być
dopuszczeni do udziału w zawodach, ze wszystkimi skutkami wynikającymi
z regulaminów odpowiednich rozgrywek.

Kolegium Sędziów ma świadomość, że zdaniem wielu sędziów i delegatów dopełnienie obowiązku
posiadania odpowiednich badań lekarskich zawodniczek i zawodników powinno spoczywać na
zainteresowanych klubach. Jednakże część klubów zatrudnia zawodników na podstawie umowy
o pracę co powoduje, że obowiązuje ich kodeks pracy, a co za tym idzie obowiązek badań u lekarzy
o specjalności medycyna pracy. Ww. sytuacja jest niedopuszczalna ponieważ ustawodawca
jednoznacznie określił odpowiedzialność organizatora rozgrywek (zawodów) czyli ZPRP
do dopuszczania do zawodów tylko zawodniczek lub zawodników, którzy posiadają aktualne
orzeczenia o zdolności do uprawiania piłki ręcznej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 14.04.2011. W związku z powyższym delegaci i sędziowie zobowiązani są od 01.01.2013 do
sprawdzania aktualnych kart zdrowia zawodniczek lub zawodników przed każdymi zawodami
rozgrywanymi w ramach rozgrywek prowadzonych przez ZPRP.
3.
Kolegium Sędziów bardzo dziękuje Koledze Tomkowi Pisarkowi za koncepcję i realizację
nowego podejścia do ryczałtów sędziowskich - ogromna praca, kilkanaście wersji i jasne
przedstawienie Zarządowi ZPRP naszej propozycji. TOMKU WIELKIE DZIĘKI!!!!!
Załącznikami do komunikatu są:
 Tabela Ryczałtów Sędziowskich
 Obliczenia do tabeli
 DZ.U.2011/88/502 – skan dokumentu
 DZ.U.2011/88/500 – skan dokumentu
 KL/109/12/13
 Uchwała nr 1/12 Prezydium Zarządu ZPRP
 Załącznik do regulaminu rozgrywek

Przewodniczący KS ZPRP
/-/ Mirosław Baum

