TABELA RYCZAŁTÓW SĘDZIOWSKICH
TABELA
Rodzaj zawodów
dojazd
pow. 300 km

Sędzia ZPRP
Liga Zawodowa;
Superliga PGNiG
/mężczyzni/;
Puchar Polski
Mężczyzn /udział
drużyn PGNiG SL
jako gospodarz/

dojazd
pow. 100
do 300 km

sędzia zamiejscowy

dojazd
do 100 km

sędzia miejscowy
(na terenie miasta)
Jw. następny dzień organizator zawodów
zapewnia nocleg

sędzia zamiejscowy

TABELA
Funkcja
dojazd
pow. 300 km

Delegat ZPRP
Liga Zawodowa;
Superliga PGNiG
/mężczyzni/;
Puchar Polski
Mężczyzn /udział
drużyn PGNiG SL
jako gospodarz/

delegat zamiejscowy

dojazd
pow. 100
do 300 km
dojazd
do 100 km

delegat miejscowy
(na terenie miasta)
Jw. następny dzień organizator zapewnia nocleg
(delegat zamiejscowy)

delegat zamiejscowy -

(dotyczy zawodów wielodniowych, mnożna w
zależności od ilości dni zawodów )

A

sędzia na
sob., niedz., święta
brutto 1 095,00 zł
uzysk* 219,00 zł
podatek 149,00 zł
netto 946,00 zł
brutto 960,00 zł
uzysk* 192,00 zł
podatek 131,00 zł
netto 829,00 zł
brutto 920,00 zł
uzysk* 184,00 zł
podatek 125,00 zł
netto 795,00 zł
brutto 920,00 zł
uzysk* 184,00 zł
podatek 125,00 zł
netto 795,00 zł
brutto 960,00 zł
uzysk* 192,00 zł
podatek 131,00 zł
netto 829,00 zł

boisku
dni robocze
1 205,00 zł
241,00 zł
164,00 zł
netto 1 041,00 zł
brutto 1 070,00 zł
uzysk* 214,00 zł
podatek 146,00 zł
netto 924,00 zł
brutto 1 030,00 zł
uzysk* 206,00 zł
podatek 140,00 zł
netto 890,00 zł
brutto 1 030,00 zł
uzysk* 206,00 zł
podatek 140,00 zł
netto 890,00 zł
brutto 1 070,00 zł
uzysk* 214,00 zł
podatek 146,00 zł
netto 924,00 zł
brutto uzysk* podatek -

B
sob., niedz., święta
635,00 zł
127,00 zł
86,00 zł
netto 549,00 zł
brutto 500,00 zł
uzysk* 100,00 zł
podatek 68,00 zł
netto 432,00 zł
brutto 460,00 zł
uzysk* 92,00 zł
podatek 63,00 zł
netto 397,00 zł
brutto 460,00 zł
uzysk* 92,00 zł
podatek 63,00 zł
netto 397,00 zł
brutto 500,00 zł
uzysk* 100,00 zł
podatek 68,00 zł
netto 432,00 zł
brutto uzysk* podatek -

dni robocze
795,00 zł
159,00 zł
108,00 zł
netto 687,00 zł
brutto 660,00 zł
uzysk* 132,00 zł
podatek 90,00 zł
netto 570,00 zł
brutto 620,00 zł
uzysk* 124,00 zł
podatek 84,00 zł
netto 536,00 zł
brutto 620,00 zł
uzysk* 124,00 zł
podatek 84,00 zł
netto 536,00 zł
brutto 660,00 zł
uzysk* 132,00 zł
podatek 90,00 zł
netto 570,00 zł
brutto uzysk* podatek -

(uzysk*) - dotyczy kosztów uzyskania przychodu
Tabela Ryczałtów Sędziowskich nie uwzględnia zwrotu kosztów podróży. Zwrot kosztów podroży liczony jest wg następującej
reguły. Najkrótsza trasa drogowa w km, drogami krajowymi pomiędzy zadeklarowanym miejscem pobytu sędziego/delegata,
a miejscem rozgrywania zawodów. Stawka wynosi 50 gr za km. Odległość ma być wyliczona wg. atlasu www.maps.google.pl w
relacji miasto-miasto bez podawania dodatkowych danych adresowych.
Dla właściwego obliczenia wynagrodzenia za prowadzone zawody, należy zsumować ekwiwalent sędziowski oparty na podstawie
Tabeli Ryczałtów Sędziowskich oraz zwrot kosztów podróży.
Przedział kilometrowy podany w powyższej Tabeli odnosi się do przejazdu w jedną stronę.

Tabela ryczałtów sędziowskich została zmodyfikowana na podstawie zmiany oprocentowania podatku
z 18% na 17%.
Tabela została zatwierdzona przez Zarząd ZPRP - uchwała nr. 37/19 z dnia 26-09-2019 roku.
Tabela obowiązuje od dnia 01.10.2019 roku i dotyczy TYLKO Ligi Zawodowej - PGNiG Superligi Mężczyzn.

