
Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2021-2024 

Załącznik do uchwały nr 3/02/2022 

z dnia 20 lutego 2022 r. 

 

Uchwała nr 75/2015 

Zarządu 

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 13 maja 2015 r. 

(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 3/02/2022 Zarządu PZP z dnia 20 lutego 2022 r.) 

 

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: 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

W Polskim Związku Pływackim ustala się stawki ryczałtów sędziowskich dla każdego rodzaju 

sportu pływackiego: pływania, pływania artystycznego, skoków do wody i piłki wodnej w 

wysokości określonej w niniejszej uchwale. 

 

§ 2.  

1. Koszty związane z wypłatą ryczałtów sędziowskich oraz wynagrodzenia za obsługę 

sekretariatu zawodów ponoszone są przez Polski Związek Pływacki lub bezpośredniego 

organizatora zawodów lub meczu w sporcie pływackim.  

2. W przypadku ryczałtów sędziowskich finansowanych z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 

stosuje się stawki określone w aktach prawnych regulujących zasady rozliczania dotacji (jeśli 

stawki ryczałtów zostały w nich określone). 

3. Wszystkie kwoty podane w niniejszej uchwale są kwotami brutto. 

 

PŁYWANIE 

 

§ 3. 

 
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.  oraz uchwałą nr 3/02/2022 Zarządu PZP z dn. 20 lutego 2022 r.  
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1. Stawka ryczałtu sędziowskiego w pływaniu wynosi 200,- zł brutto za dzień zawodów. 

2. Jeżeli zawody w pływaniu podzielone są na poszczególne bloki lub eliminacje i finały  

w jednym dniu, a któryś z bloków lub eliminacji (finału) trwa dłużej niż 4 godziny, wówczas 

stawka ryczałtu sędziowskiego wynosi: 

a) 250,- zł brutto za dzień zawodów jeśli blok lub eliminacje (finał) trwały od 4 do 6 godzin, 

b) 300,- zł brutto za dzień zawodów jeśli blok lub eliminacje (finał) trwały powyżej 6 godzin. 

 

§ 4.  

Sędziowie główni w pływaniu otrzymują dodatkowy ryczałt w wysokości 150,- zł brutto za 

przybycie dzień wcześniej celem sprawdzenia przygotowania pływalni do zawodów oraz 

obowiązkowe uczestniczenie w konferencji technicznej.  

 

§ 5.  

Wynagrodzenie za obsługę sekretariatu zawodów w pływaniu wynosi 100,- zł za dzień zawodów. 

 

§ 6.  

Stawki ryczałtu sędziowskiego, o których mowa w § 3 i 4 oraz wynagrodzenie, o którym mowa w 

§ 5, nie zawierają kosztów dojazdów do miejsca rozgrywania zawodów.  

 

PŁYWANIE ARTYSTYCZNE 

 

§ 7. 

(uchylony) 

 

§ 8. 

(uchylony) 

 

§ 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. 

 

§ 11.  

Stawki ryczałtu sędziowskiego, o których mowa w § 8 oraz wynagrodzenie, o którym mowa  

w § 10, nie zawierają kosztów dojazdów do miejsca rozgrywania zawodów.  



Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2021-2024 

 

SKOKI DO WODY 

 

§ 12. 

Stawka ryczałtu sędziowskiego w skokach do wody wynosi 150,- zł brutto za dzień zawodów. 

 

§ 13.  

Sędziowie główni mogą otrzymać dodatkowy ryczałt w wysokości do 100,- zł brutto za przybycie 

dzień wcześniej celem sprawdzenia przygotowania pływalni do zawodów oraz obowiązkowe 

uczestniczenie w konferencji technicznej. 

 

§ 14. 

Wynagrodzenie za obsługę sekretariatu zawodów w skokach do wody wynosi 150,- zł brutto  

za dzień zawodów. 

 

§ 15.  

Stawki ryczałtu sędziowskiego, o których mowa w § 12 oraz wynagrodzenie, o którym mowa  

w § 13, nie zawierają kosztów dojazdów do miejsca rozgrywania zawodów.  

 

PIŁKA WODNA 

 

§ 16. 

KRAJOWE ROZGRYWKI MISTRZOWSKIE 

1. W piłce wodnej ryczałt sędziowski przysługuje dla delegata wyznaczonego na zawody przez 

Komitet Techniczny Piłki Wodnej oraz sędziów głównych. 

2. Stawka ryczałtu sędziowskiego podczas krajowych rozgrywek mistrzowskich w piłce wodnej 

dla delegatów we wszystkich kategoria wiekowych oraz sędziów głównych zamiejscowych, tzn. 

mieszkających w innym województwie niż miejsce rozgrywania zawodów, zawiera koszt 

dojazdu i pobytu. Stawka ryczałtu sędziowskiego uwzględnia czas przebywania sędziego 

głównego lub delegata na zawodach oraz odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, 

a miejscem rozgrywania  zawodów.  

SENIORZY, MŁODZIEŻOWCY, JUNIORZY I DELEGAT W KAŻDEJ 

KATEGORII WIEKOWEJ 

KM 1 dzień 2 dni 3 dni 

A* B* 

do 200 550,00zł 550,00zł 650,00zł 800,00zł 

200 ÷ 300 600,00zł 600,00zł 700,00zł 850,00zł 

300 ÷ 400 650,00zł 650,00zł 750,00zł 900,00zł 

400 ÷ 500 700,00zł 700,00zł 800,00zł 950,00zł 
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500 ÷ 600 750,00zł 750,00zł 850,00zł 1000,00zł 

600 ÷ 700 800,00zł 800,00zł 900,00zł 1050,00zł 

700 ÷ 800 850,00zł 850,00zł 950,00zł 1100,00zł 

800 ÷ 900 900,00zł 900,00zł 1000,00zł 1150,00zł 

powyżej 900  950,00zł 950,00zł 1050,00zł 1200,00zł 

 

 

JUNIORZY MŁODSI I MŁODZICY 

KM 1 dzień 2 dni 3 dni 

A* B* 

do 200 350,00zł 350,00zł 450,00zł 600,00zł 

200 ÷ 300 400,00zł 400,00zł 500,00zł 650,00zł 

300 ÷ 400 450,00zł 450,00zł 550,00zł 700,00zł 

400 ÷ 500 500,00zł 500,00zł 600,00zł 750,00zł 

500 ÷ 600 550,00zł 550,00zł 650,00zł 800,00zł 

600 ÷ 700 600,00zł 600,00zł 700,00zł 850,00zł 

700 ÷ 800 650,00zł 650,00zł 750,00zł 900,00zł 

800 ÷ 900 700,00zł 700,00zł 800,00zł 950,00zł 

powyżej 900  750,00zł 750,00zł 850,00zł 1000,00zł 

 

A* mecz/e drugiego dnia trwający/e do godz. 14,00 lub rozpoczynające się w pierwszym 

dniu po godz. 16,00 i kończące się drugiego dnia po godz. 14,00. 

B* mecz/e drugiego dnia kończący/e się po godz. 14,00 lub rozpoczynające się w 

pierwszym dniu przed godz. 16,00 i kończące się drugiego dnia po godz. 14,00. 

 

Tabela przykładowych odległości (obowiązuje miejsce zamieszkania sędziego lub delegata, 

najkrótsza trasa wg gogle map) : 

Odległości  

w km 

w obie strony 

Gorzów 

Wlkp. 
Szczecin Łódź Bytom Warszawa Poznań 

Ostrowiec 

Św. 
Gliwice 

 

 

Gdańsk 

 

Pabiani

ce 

Gorzów Wlkp. X 204 704 886 878 264 1066 878 654 806 

Szczecin 204 X 912 1093 1038 472 1274 1086 718 1024 

Łódź 704 912 X 386 278 436 376 410 646 40 

Bytom 886 1093 386 X 568 618 448  ---- 1022 356 

Warszawa 878 1038 278 568 X 608 348 642 678 318 

Poznań 264 472 436 618 608 X 802 618 628 426 

Ostrowiec Św. 1066 1274 376 448 348 802 X 482 1020 386 

Gliwice 878 1086 410 ---- 642 618 482 X 1070 416 

Gdańsk 654 718 646 1022 678 628 1020 1070 x 670 

Pabianice 806 1024 40 356 318 426 386 416 670 x 
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3. Ilościowa obsada sędziowska podczas rozgrywek w zależności od liczby meczy: 

Ilość meczy 

Ilość sędziów 
2-5 meczy 6-10 meczy  11 i więcej meczy 

Sędzia główny  2-3 3-4 5-6 

Delegat  1 1 2 

Sędzia Sekretarz  1 1 1 

Sędzia czasu głównego  1 1 1 

Sędzia czasu rozgrywania 

akcji  

1 1 1 

Sędzia bramkowy*  2 2 2 

Razem  8 -9 9- 10 13 

 

4. Jeżeli sędzia główny sędziuje więcej niż 2 mecze jednego dnia, to za trzeci i kolejne mecze 

danego dnia otrzymuje wynagrodzenie według stawki dla sędziego głównego, miejscowego 

danej kategorii wiekowej. Przepis ten nie dotyczy zawodów kategorii młodzik.  

5. Stawka ryczałtu sędziowskiego w piłce wodnej dla delegatów oraz sędziów głównych 

mieszkających w województwie, w którym rozgrywany jest turniej (sędziowie i delegaci 

miejscowi) wynosi: 

1) sędzia główny – seniorzy Ekstraklasa i turniej finałowy PP – 150,00 zł za mecz, 

2) sędzia główny – seniorzy I Liga, eliminacje PP, mecze barażowe o awans do Ekstraklasy  

i pozostałe rozgrywki seniorów, młodzieżowcy i juniorzy – 120,00  zł za mecz, 

3) sędzia główny – juniorzy młodsi i młodzicy – 75,00 zł za mecz, 

4) pozostali sędziowie (sędzia czasu głównego, sędzia czasu rozgrywania akcji, sędzia 

sekretarz/obsługi systemu Omega, sędzia spiker): 

a) seniorzy młodzieżowcy i juniorzy – 40,00zł za mecz, 

b) juniorzy młodsi i młodzicy – 30,00zł za mecz, 

5) stawka delegat KTPW –150,00zł za dzień turnieju. 

5. Jeżeli w tym samym terminie i miejscu łącznie z meczem/ami wyższej kategorii wiekowej 

odbywają się mecze niższej kategorii wiekowej można do ich prowadzenia wyznaczyć ten sam 

skład sędziów głównych. W taki przypadku, sędziom głównym przysługuje dodatkowo  

75,00 zł ryczałtu za mecz/e w młodszej kategorii wiekowej. 

6. Sędziowie główni wyznaczeni na turniej zobowiązani są w razie potrzeby pełnić funkcję 

również przy stoliku sędziowskim bądź jako sędziowie bramkowi. Nie stanowi to podstawy do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Obowiązek obecności sędziów bramkowych dotyczy rozgrywek mistrzowskich   

w kategoriach: seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych. 

8.  Delegata i sędziów głównych wyznacza Przewodniczący Zespołu Sędziów przy Komitecie 

Technicznym Piłki Wodnej. 

9.  Pozostałych sędziów wyznacza gospodarz zawodów. 
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10. Koszty związane z wypłatą ryczałtów sędziowskich dla delegata i sędziów głównych  

w turniejach ekstraklasy ponosi (wymagana zgoda urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej) ) Polski Związek Pływacki, koszty pozostałych sędziów organizator 

meczu lub turnieju. 

11. Naczelnik zawodów: 

1) Organizator może wyznaczyć naczelnika zawodów; 

2) Naczelnikiem zawodów jest osoba wyznaczona przez Organizatora, która odpowiada  

za przygotowanie zawodów zgodnie z Regulaminem zawodów piłki wodnej; 

3) stawka ryczałtu naczelnika zawodów wynosi 150,00 zł za dzień turnieju. 

§ 17. 

NIEOFICJALNE TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE 

(NIE ZGŁOSZONE DO FINA lub LEN) 

1. Stawki ryczałtów sędziowskich za sędziowanie turniejów międzynarodowych w piłce wodnej 

wynoszą: 

1) turniej seniorów: 

a) Sędzia główny  – 120,00 zł za mecz, 

b) Sędzia arbiter  – 150,00 zł za mecz, 

c) Sędzia czasu, sędzia sekretarz, sędzia spiker – 60,00 zł za mecz, 

d) Sędzia bramkowy  – 40,00 zł za mecz; 

2) turniej juniorów: 

a) Sędzia główny  – 120,00 zł za mecz, 

b) Sędzia arbiter  – 120,00 zł za mecz, 

c) Sędzia czasu, sędzia sekretarz, sędzia spiker – 60,00 zł za mecz. 

d) Sędzia bramkowy  – 40,00 zł za mecz. 

2. Polski Związek Pływacki zapewnia sędziom przyjezdnym zakwaterowanie, wyżywienie oraz 

zwrot kosztów podróży. 

§ 18. 

OFICJALNE TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE  

(ZGŁOSZONE DO FINA LUB LEN)  

 

1. Stawki ryczałtów dla sędziów głównych, sędziów arbitrów, sędziów bramkowych, sędziów 

czasu, sędziów sekretarzy, sędziego spikera i naczelnika zawodów podczas zawodów 

rozgrywanych w Polsce są zgodne ze stawkami ryczałtów określonymi w § 17. 

2. W przypadku zgłoszenia Kadry Narodowej w piłce wodnej do oficjalnych rozgrywek, LEN 

wyznacza polskiego sędziego lub delegata na dany cykl rozgrywek. Zgodnie z wymogami LEN 

(General Event Rules) Polski Związek Pływacki ponosi koszty podróży, zakwaterowania  

i wyżywienia oraz zabezpiecza dietę w wysokości 100 EURO za każdy dzień pobytu, wliczając 

czas podróży.” 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


