
BRUTTO

sędzia główny 320 zł            
sędzia asystent 240 zł            
sędzia główny 260 zł            
sędzia asystent 210 zł            
sędzia główny 195 zł            
sędzia asystent 150 zł            

3A KLASA A - jeden sędzia 225 zł            
sędzia główny 165 zł            
sędzia asystent 130 zł            

4A KLASA B - jeden sędzia 195 zł            
sędzia główny 185 zł            
sędzia asystent 145 zł            

5A W:J STARSZYCH - jeden 
sędzia

210 zł            

sędzia główny 175 zł            
sędzia asystent 140 zł            

6A WLJ MŁODSZYCH - jeden 
sędzia

200 zł            

sędzia główny 135 zł            
sędzia asystent 105 zł            

7A
I KLASA JUNIORÓW 
STARSZYCH - jeden sędzia 165 zł            

sędzia główny 120 zł            
sędzia asystent 90 zł              

8A
I KLASA JUNIORÓW 
MŁODSZYCH - jeden sędzia 145 zł            

sędzia główny 120 zł            
sędzia asystent 90 zł              

9A II KLASA JUNIORÓW - 
jeden sędzia

145 zł            

sędzia główny 110 zł            
sędzia asystent 95 zł              
sędzia główny 95 zł              
sędzia asystent 85 zł              
sędzia główny 85 zł              
sędzia asystent 75 zł              
sędzia główny 125 zł            
sędzia asystent 110 zł            
sędzia główny 110 zł            
sędzia asystent 95 zł              
sędzia główny 125 zł            
sędzia asystent 110 zł            
sędzia główny             105 zł 
sędzia asystent               90 zł 
sędzia główny 450 zł            
sędzia asystent 350 zł            
sędzia techniczny 200 zł            
sędzia główny             270 zł 
sędzia asystent             230 zł 
sędzia główny             210 zł 
sędzia asystent             180 zł 
sędzia główny             195 zł 
sędzia asystent             165 zł 
sędzia główny 170 zł            
sędzia asystent 155 zł            
sędzia główny 165 zł            
sędzia asystent 150 zł            
sędzia główny 155 zł            
sędzia asystent 140 zł            
sędzia główny 110 zł            
sędzia asystent 95 zł              
sędzia główny 95 zł              
sędzia asystent 80 zł              
sędzia 125 zł            
sędzia drugi 125 zł            
sędzia czasowy 80 zł              
sędzia 240 zł            
sędzia drugi 240 zł            
sędzia czasowy 150 zł            
sędzia główny 165 zł            
sędzia asystent 135 zł            
sędzia główny 48 zł              
sędzia asystent 48 zł              

Tabela obowiązująca od 01.08.2022

Tabela ekwiwalentów dla sędziów 

3 KLASA A

1 4 LIGA

2 KLASA OKRĘGOWA

4 KLASA B

5 WLJ STARSZYCH

6 WLJ MŁODSZYCH

15 Finał PP KOBIET

7
I KLASA JUNIORÓW 
STARSZYCH

8
I KLASA JUNIORÓW 
MŁODSZYCH

9 II KLASA JUNIORÓW

PUCHAR POLSKI 1/32 I 
NIŻSZE

18 PUCHAR POLSKI 1/2 I 1/4

16
PP KOBIET 1/2 i NIŻSZE, 
SPARINGI

17
PUCHAR POLSKI FINAŁ 
WOJEWÓDZKI

1. 
a) Kwoty lp. 1 do 20 oraz 26 do 27 zawierają koszty przejazdu.

b) Kwoty lp. 21 do 25 oraz 28 zawierają koszty przejazdu, jednakże w przypadku delegowania sędziego, 
którego odległość na zawody wynosi w jedną stronę ponad 70 km należy doliczyć koszty dojazdu w 
wysokości 30 zł. W przypadku wyznaczenia sędziego na dwa lub więcej zawodów w tym samym 
miejscu lub miejscu w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania to sędzia otrzyma maksymalnie 
jeden koszt dojazdu.

c) Do kwoty poz. 29 należy doliczyć koszty przejazdu wg tabeli należności za przejazdy na turnieje.

2. Zawody sparingowe i kontrolne rozliczamy wg stawek ekwiwalentu tej klasy jaką reprezentuje 
drużyna zgłaszająca zapotrzebowanie i opłacająca zespół sędziowski.

3. W przypadku nie odbycia się zawodów (z różnych przyczyn) sędziowie otrzymają 100% ekwiwalentu 
zgodnie z powyższą tabelą (poza sytuacją opisaną w pkt. 4).

4. W przypadku, gdy sędzia jest wyznaczony na 2 lub więcej zawodów w tym samym dniu i na tym 
samym obiekcie i otrzyma informację (najpóźniej do zakończenia czynności z poprzedniego meczu), że 
kolejne zawody nie odbędą się (z różnych przyczyn) ekwiwalent za te kolejne zawody nie może być 
naliczany.

Postanowienia końcowe:
1. Należności za przeprowadzone zawody będą wypłacane przez Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (dotyczy klubów, które 
rozliczają należności sędziom poprzez biuro ZZPN).
2. Klub, który nie rozlicza należności sędziom poprzez biuro ZZPN zobowiązany jest uregulować je po 
zakończeniu zawodów. W przypadku ich nie uregulowania sędziowie zobowiązani są razem ze 
sprawozdaniem przesłać do biura ZZPN rachunki (z opisem przyczyn nie wypłacenia należności).
3. Niniejsza tabela należności została zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZZPN z dnia 1 sierpnia 2022 roku

13 III LIGA KOBIET

14 IV LIGA KOBIET

26
III LIGA FUTSALU turniej 
mecze 2x12 minut - stawka za 
każdy mecz

27
III LIGA FUTSALU  
mecz 2x20 minut

21 SPARINGI 3 LIGA

25
SPARINGI DRUŻYN 
MŁODZIEŻOWYCH

22 SPARINGI 4 LIGA

23

28
Rozgrywki o Puchar Deyny i 
Górskiego

29 Turniej stawka za godzinę

10
WOJEWÓDZKA LIGA 
TRAMPKARZY

11
TRAMPKARZE LIGA 
TERENOWA, LIGA ÓSEMEK 
JUNIOR

12 MŁODZICY

SPARINGI SENIORÓW 
O, A, B

24
SPARINGI DRUŻYN CLJ i 
WLJ 

19 PUCHAR POLSKI 1/8 I 1/16

20



1. 
a) Kwoty lp. 1 do 20 oraz 26 do 27 zawierają koszty przejazdu.

b) Kwoty lp. 21 do 25 oraz 28 zawierają koszty przejazdu, jednakże w przypadku delegowania sędziego, 
którego odległość na zawody wynosi w jedną stronę ponad 70 km należy doliczyć koszty dojazdu w 
wysokości 30 zł. W przypadku wyznaczenia sędziego na dwa lub więcej zawodów w tym samym 
miejscu lub miejscu w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania to sędzia otrzyma maksymalnie 
jeden koszt dojazdu.

c) Do kwoty poz. 29 należy doliczyć koszty przejazdu wg tabeli należności za przejazdy na turnieje.

2. Zawody sparingowe i kontrolne rozliczamy wg stawek ekwiwalentu tej klasy jaką reprezentuje 
drużyna zgłaszająca zapotrzebowanie i opłacająca zespół sędziowski.

3. W przypadku nie odbycia się zawodów (z różnych przyczyn) sędziowie otrzymają 100% ekwiwalentu 
zgodnie z powyższą tabelą (poza sytuacją opisaną w pkt. 4).

4. W przypadku, gdy sędzia jest wyznaczony na 2 lub więcej zawodów w tym samym dniu i na tym 
samym obiekcie i otrzyma informację (najpóźniej do zakończenia czynności z poprzedniego meczu), że 
kolejne zawody nie odbędą się (z różnych przyczyn) ekwiwalent za te kolejne zawody nie może być 
naliczany.

Postanowienia końcowe:
1. Należności za przeprowadzone zawody będą wypłacane przez Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (dotyczy klubów, które 
rozliczają należności sędziom poprzez biuro ZZPN).
2. Klub, który nie rozlicza należności sędziom poprzez biuro ZZPN zobowiązany jest uregulować je po 
zakończeniu zawodów. W przypadku ich nie uregulowania sędziowie zobowiązani są razem ze 
sprawozdaniem przesłać do biura ZZPN rachunki (z opisem przyczyn nie wypłacenia należności).
3. Niniejsza tabela należności została zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZZPN z dnia 1 sierpnia 2022 roku


