
Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2021-2024 

 

Uchwała nr 3/02/2022 

Zarządu 

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 20 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 75/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtów 

sędziów sportowych i innych osób z tytułu prowadzenia zawodów sportowych1 

 

Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Pływackiego, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale nr 75/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtów sędziów sportowych 

i innych osób z tytułu prowadzenia zawodów sportowych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) w ust. 1 kwota „150,- zł brutto” zostaje zmieniona na kwotę „200,- zł brutto”, 

b) w ust. 2 w lit. a) kwota „200,- zł brutto” zostaje zmieniona na kwotę „250,- zł brutto”, a w 

lit. b) kwota „250,- zł brutto” zostaje zmieniona na kwotę „300,- zł brutto”; 

2) w § 4 kwota „100,- zł brutto” zostaje zmieniona na kwotę „150,- zł brutto”; 

3) § 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„§ 9. Stawka ryczałtu sędziowskiego w pływaniu artystycznym wynosi do 200,- zł brutto za 

dzień zawodów.  

§ 10. Wynagrodzenie za obsługę sekretariatu zawodów w pływaniu artystycznym wynosi do 

200,- zł brutto za dzień zawodów.”; 

4) w § 12 i 13 kwota „100,- zł brutto” zostaje zmieniona na kwotę „150,- zł brutto”; 

5) w całej uchwale słowo „synchronicznego” i jego odmiany zastępuje się użytym 

w odpowiedniej formie słowem „artystycznego”. 

 

§ 2. 

 
1 zmienionej uchwałą nr 137/2016 Zarządu PZP z dn. 2 czerwca 2016 r., uchwałą nr 136/2018 Zarządu PZP z dn. 21 

grudnia 2018 r., uchwałą nr 168/2019 Zarządu PZP z dn. 18 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 119/E/2020 Zarządu PZP z 

dn. 21 października 2020 r. 
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Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 75/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia 

ryczałtów sędziów sportowych i innych osób z tytułu prowadzenia zawodów sportowych 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.02.2022 r.  

 

 

Załącznik: tekst jednolity uchwały nr 75/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtów 

sędziów sportowych i innych osób z tytułu prowadzenia zawodów sportowych 
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