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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 6/2021-2025

Data spotkania 27/07/2021, 19:30 - 19:51

Miejsce spotkania Google Meet

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Kazimierz

Dominiak, Jakub Kasprzak, Wojciech Ligman,  Janusz

Liwosz, Mirosław Małypan, Marta Sikora, Marcin

Wasłowicz

Goście: Michał Górski, Adam Suchodolski

Nieobecni Członek Zarządu: Piotr Darznik

Goście: Prezes Honorowy Andrzej Zaleski, Andrzej Burczyk

Na wstępie przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad:

1. 60. Międzynarodowy Kongres Bałtycki

2. Sprawy różne

Ad 1 - 60. Międzynarodowy Kongres Bałtycki

Uchwała nr 15/2021-2025

w sprawie zatwierdzenia kosztów sędziowskich

na 60. Międzynarodowym Kongresie Bałtyckim

Zarząd zatwierdza preliminarz kosztów sędziowskich na 60. MKB

przedstawiony przez Dyrektora Sportowego 60. MKB*

Głosowało 8 członków: 4 za i 4 wstrzymało się, nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.
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* Preliminarz został przedstawiony członkom Zarządu i nie zostanie

opublikowany ze względu na ochronę danych osobowych.

Ad 2 - Sprawy różne

Uchwała nr 16/2021-2025

w sprawie wyznaczania sędziów na zawody sportowe

organizowane przez PWZBS

Zarząd PWZBS zmienia par.2 Uchwały nr 1/2019 na następujący:

Zarząd upoważnia Skarbnika Zarządu PWZBS do nadzoru i

wyznaczania stawek sędziowskich dla poszczególnych zawodów, ze

szczególnym uwzględnieniem stawek, o których mowa w par. 1. ust.

1. lit. c.

Załącznik - Regulamin wynagradzania sędziów z uwzględnieniem

powyższej zmiany

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 8 członków: 8 za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.

Załącznik - Regulamin wynagradzania sędziów z uwzględnieniem Uchwały nr

16/2021-2025

Regulamin Wynagradzania Sędziów PWZBS

§1

1. W zawodach organizowanych przez Pomorski Wojewódzki Związek

Brydża Sportowego ustala się następujące stawki sędziowskie:
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a. za turniej cykliczny (do 30 rozdań):

- sędzia państwowy otrzymuje 180 zł

- sędzia regionalny otrzymuje 165 zł

- sędzia okręgowy otrzymuje 150 zł

- sędzia klubowy otrzymuje 135 zł

b. za rozgrywki ligowe stosuje się stawkę 150 zł za mecz 24 rozdaniowy

niezależnie od tytułu sędziowskiego

c. za zawody o innych charakterze niż cykliczny sędzia otrzymuje

ekwiwalent w wysokości do 350 zł za turniej (do 30 rozdań) w

zależności od spodziewanej wielkości turnieju, zastosowanego

schematu rozgrywek oraz dodatkowej pracy jaką sędzia w związku

z zawodami musiał wykonać.

2. W przypadku gdy turniej ma więcej niż 30 rozdań za każde następne

rozpoczęte 30 rozdań można wypłacić dodatkową stawkę sędziowską.

3. W przypadku gdy turniej wymaga szczególnych nakładów pracy

wykonanych przez sędziego, a w szczególności zespół sędziowski jest

mniejszy niż zazwyczaj planowany w danego typu zawodach, można

doliczyć dodatek w wysokości maksymalnie 60% podstawy za dany rodzaj

zawodów.

4. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.

§2

Zarząd upoważnia Skarbnika Zarządu do nadzoru i wyznaczania stawek

sędziowskich dla poszczególnych zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem

stawek, o których mowa w par. 1. ust. 1. lit. c.
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