
ZARZĄDZENIE NR 3/VIII/18 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 26 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego  

za prowadzenie zawodów sportowych 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2018.994) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. 2018.1263) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Gmina Namysłów, będąc organizatorem zawodów sportowych, dokonuje wypłaty  

tzw. ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów sportowych. 

§ 2. 1. Wysokości ekwiwalentu sędziowskiego uzależniona jest od uprawnień sędziego  

i pełnionej przez niego funkcji, czasu trwania oraz rodzaju zawodów sportowych.  

2. Ekwiwalent sędziowski obejmuje również inne koszty sędziego, np. koszty przejazdu. 

§ 3. Wysokość stawek ekwiwalentu sędziowskiego określa załącznik do zarządzenia. 

§ 4. Od kwoty należnego ekwiwalentu sędziowskiego odprowadzony zostanie podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. Wypłata ekwiwalentu sędziowskiego zostanie dokonana w oparciu o listę obecności. 

§ 6. Wykonanie zarządzenie powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 572/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2010 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów 

sportowych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        B u r m i s t r z  

/-/ Bartłomiej Stawiarski 

  



Załącznik  

do zarządzenia Nr 3/VIII/18 

Burmistrza Namysłowa 

z dnia 26 listopada 2018 r. 

 

Wysokość stawek ekwiwalentu sędziowskiego 

 

L.p Funkcja 

Rodzaj i czas trwania zawodów 

Sporty indywidualne Gry zespołowe 

do 3 godzin 
powyżej 

3godzin 
do 3 godzin 

powyżej 3 

godzin 

1. 

sędzia główny 

zawodów1) 

kierownik 

zawodów1) 

70 zł 80 zł 70 zł 80 zł 

2. 
sędzia główny 

konkurencji1) 
65 zł 75 zł - - 

3. 
sędzia 

pomocniczy 
- - 55 zł 65 zł 

4. sędzia 40 zł 50 zł - - 

5. sędzia techniczny 35 zł 45 zł 35 zł 45 zł 

 

1) wymagana licencja sędziowska uprawniająca do prowadzenia zawodów sportowych 

w określonej dyscyplinie 


