
ZASADY FINANSOWANIA 

ZAWODÓW PRZEZ SZS ZIEMIA LUBUSKA 
LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

 

STAWKI SĘDZIOWSKIE 

 

Dyscyplina 
Rodzaj 

zawodów 
Brutto 

Podatek 

(18%) 
Do wypłaty 

 

Ekwiwalenty sędziowskie w grach zespołowych 
 

Sędzia boiskowy 

przyjezdny z dojazdem 
Turniej  150,00 27,00 123,00 

Sędzia boiskowy 

miejscowy 
Turniej  125,00 22,00 103,00 

Sędzia pomocniczy 

 
Turniej 60,00 11,00 49,00 

 

Ekwiwalenty sędziowskie na zawodach lekkiej atletyki 
 

 Kierownik konkurencji 75,00 13,00 62,00 

 pozostali sędziowie 40,00 7,00 33,00 

Uwaga: 

Powyższe stawki dotyczą osób posiadających licencje sędziowskie.  

Osobom bez licencji  sędziego przysługuje ekwiwalent w wysokości 50 % powyższych stawek 

 

WARUNKIEM WYPŁATY RYCZAŁTU JEST DOSTARCZENIE 
DO SZS ZIEMIA LUBUSKA KOMUNIKATU Z ZAWODÓW 

DOKUMENTY NIECZYTELNE I NIE KOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZLICZANE 

 

1. Ryczałty sędziowskie powinny być wypłacane na podstawie delegacji sędziowskiej danego 

OZS lub w przypadku braku delegacji sędziowskiej należy pobrać druk ze strony www.szs-
lubuskie.pl zakładka pliki do pobrania. 

2. Listy zbiorcze wypłat ekwiwalentów sędziowskich dotyczą tylko i wyłącznie zawodów 

lekkoatletycznych. 

 

W grach zespołowych, co najmniej sędzia boiskowy zawodów, a  w sportach indywidualnych 

sędzia główny zawodów i sędziowie poszczególnych konkurencji powinni posiadać 
uprawnienia sędziowskie wydane przez Polski lub Okręgowy Związek Sportowy. 

 

DOKUMENTY FINANSOWE  www.szs-lubuskie.pl w zakładce druki do pobrania 

W WERSJI DO EDYCJI WYŁĄCZNIE! W WERSJI ORYGINALNEJ PRZESŁANE DO 

STOWARZYSZENIA BĘDĄ PODLEGAŁY ROZLICZENIU. 

 

 

KWOTY RYCZAŁTÓW SĘDZIOWSKICH MOGĄ ULEC ZMIANIE  

 

 
 

OBSŁUGA MEDYCZNA 30,00 ZŁ BRUTTO ZA 1 GODZINĘ ZAWODÓW 

http://www.szs-lubuskie.pl/
http://www.szs-lubuskie.pl/
http://www.szs-lubuskie.pl/


INNE KOSZTY ORGANIZACYJNE 

 

Koszty  zawodów rejonowych, półfinałowych i finałów wojewódzkich obejmują, które 

rozliczone będą przez Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA na podstawie 

dokumentów : 
 

REJONY 

- dyplomy  

(odbiór  w biurze lub wysyłka na podany adres przez organizatora) 

- sędziowie 

- obsługa medyczna 
- napoje 

PÓŁFINAŁY 

WOJEWÓDZKIE 

- dyplomy  

(odbiór  w biurze lub wysyłka na podany adres przez organizatora) 

- sędziowie 

- obsługa medyczna 

- obsługa techniczna 
- napoje  

- transport urządzeń i sprzętu 

FINAŁY 

WOJEWÓDZKIE 

- medale, dyplomy, puchary 

(odbiór  w biurze lub wysyłka na podany adres przez organizatora) 

- sędziowie 
- obsługa medyczna 

- obsługa techniczna 

- wyżywienie  w zależności od możliwości finansowych 

- transport  uczestników, urządzeń i sprzętu 

 

 
 

Ewentualne inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów należy 

każdorazowo uzgadniać z biurem Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA  

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w określonym zakresie wystawiają 

fakturę z pełnym opisem na Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA  
Pozostałe osoby, z którymi będą zawierane umowy zlecenia winni wypełnić oświadczenie 

Zleceniobiorcy znajdujące się na naszej stronie i w wersji papierowej nadesłać do związku 

w celu zgłoszenia do ZUS, sporządzenia umowy/ na 10 dni przed terminem wykonania 

zadania. 

 

 
ZASADY FINANSOWANIA ZALEŻNE SĄ OD PRZYZNANYCH ŚRODKÓW I  

MOGĄ ULEC ZMIANIE. 


