
  
Wynagrodzenia sędziów 

 

4.1   W dniu 01.06.2019 weszła w życie Nowa Uchwała Zarządu PZN U/08/Z/07/19 

zatwierdzająca wysokość wynagrodzeń za pracę sędziów narciarskich we wszystkich 

zawodach narciarskich.  

4.1.1 Polski DT FIS, zastępujący na zlecenie FIS wcześniej wyznaczonego przez FIS 

sędziego zagranicznego, otrzymuje wynagrodzenie jak sędzia zagraniczny FIS za jeden 

dzień pobytu oraz nocleg i wyżywienie, natomiast przejazd samochodem - według 

krajowych stawek.  

4.1.2 Pozostałe przepisy są nadal aktualne.  

4.1.3 Organizator może podwyższyć stawki wynagrodzeń sędziowskich.  

Sędziowie dojeżdżający na zawody otrzymują pokrycie kosztów przejazdu wyliczonym 

na podstawie dostarczonego biletu komunikacji zorganizowanej lub zgodnie z ilością 

przejechanych kilometrów i stawką 0,65 gr/km (ryczałt za dojazd).  

O przyznanym ryczałcie decyduje organizator zawodów. Organizator zawodów może 

dodatkowo zawierać umowy cywilno-prawne za pełnienie dodatkowych funkcji 

organizacyjnych i sędziowskich, za które także odlicza się podatek.  

Wynagrodzenie wypłacane sędziom podczas zawodów sportowych stanowi 
ich przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 Ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Wynagrodzenie to nie stanowi podstawy do ubezpieczenia społecznego i 
zdrowotnego.  

4.2 Dla przychodu powyżej 200,- zł podatek oblicza się następująco: 4.2.1 Od kwoty 

odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu.  

4.2.2 Od dochodu (przychód minus koszty) oblicza się podatek w wysokości 17 %.  

4.3 Zwrot kosztów dla sędziów orzekających i delegatów technicznych oraz 

asystentów DT zagranicznych na zawodach FIS – patrz ICR/NRS art. 304, 405.3, 602.5, 

2005.6, 2003.  

4.4   Wynagrodzenia sędziowskie wypłaca jedynie komitet organizacyjny zawodów.  

4.5 Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży wypłat wynagrodzeń sędziów i osób 

funkcyjnych dokonuje organizator zawodów wg. stawek obowiązujących na zawodach 

OOMŁ. Stawki sędziowskie wypłacane są w formie ryczałtu i szczegółowo opisane są 

w katalogu kosztów związanych z organizacją zawodów finałowych OOMŁ.  

4.6 Zaleca się, aby na zawodach ilość sędziów zamiejscowych ograniczać do 

niezbędnego minimum.  

4.7 W przypadku odwołania zawodów sędziom należny jest zwrot kosztów dojazdu 

na zawody lub wypłata 30% wynagrodzenia za dzień zawodów.  

Wszyscy muszą posiadać ważną licencję FIS..  
 

 



 

TABELA WYNAGRODZEŃ 
 

Uwaga osoby wypłacające wynagrodzenia i sędziowie główni. 
 

Obecnie stawki wynagrodzeń sędziowskich przestawiają się następująco: 
 

Funkcja 
kwota [zł netto] za dzień 

zawodów 
dodatek 

 Zawody krajowe 
Zawody FiS 

w kraju 
 

Sędzia 100,00 150,00 
sędzia ‘O’ na zawodach FIS w kraju 

+ nocleg, wyżywienie i dojazd 

komunikacją zorganizowaną. 

Sędzia główny 125,00 187,50  

Kierownik 
zawodów 

125,00 187,50  

Sekretarz zawodów 125,00 187,50  

Sędzia techniczny  125,00 187,50 
dojazd samochodem lub 

komunikacją zorganizowaną + 

nocleg i wyżywienie  

Sędzia rozjemca  125,00 187,50  

Asystent DT  125,00 187,50  

Delegat Techniczny  150,00 225,00  

 

 


