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368/2021/XIII

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
z dnia 1 lutego 2021
w sprawie aktualizacji Warunków Pracy Sędziów w PZBad
Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 46 pkt 6 Statutu tekst jednolity
z dnia 6.10.2012 r., zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 1.02.2013 r., uchwala
co następuje:
§1
Zatwierdza zaktualizowany regulamin „Warunki Pracy Sędziów” w PZBad, który stanowi załącznik do
niniejszej Uchwały

§2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 Regulaminu organizacji
i funkcjonowania Zarządu PZBad.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Regulamin ma obowiązywać od 15 lutego 2021
roku.
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Warunki pracy sędziów
1. Organizatorzy turniejów badmintona zobowiązani są do zapewnienia sędziom
właściwych
i bezpiecznych warunków wykonywania powierzonej im funkcji, a w szczególności:
a) zakwaterowania lub zwrot kosztów zakwaterowania,
b) zwrotu kosztów przejazdów,
c) wypłaty diet lub zapewnienia wyżywienia,
d) ekwiwalentu innych uzasadnionych wydatków ponoszonych przez sędziego.
2. Organizatorzy turniejów badmintona mogą uzgadniać z sędziami szczegółowe warunki
wymienione w pkt. 1 z możliwością podpisania stosownej umowy.
3. Przy braku szczegółowych uzgodnień (pkt.2):
a. Zakwaterowanie przysługuje sędziemu od nocy poprzedzającej pierwszy
dzień pełnienia funkcji do nocy następującej po ostatnim dniu pełnienia
funkcji ( o ile nie ma szans na dojazd do miejsca zamieszkania sędziego w
dniu zakończenia turnieju)
b. Koszty przejazdu rozliczane są według najkrótszej podroży pokazanej przez
nawigację Google Maps z miejsca zamieszkania do miejsca turnieju
(z zastrzeżeniem pkt. 4.)
c. Środkami transportu publicznego w klasie 2:
•

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości
udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę
biletu w każdą stronę, wraz ze związanymi z nimi opłatami
dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem
posiadanej przez sędziego ulgi na dany środek transportu, bez
względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

•

Samochodem osobowym zwrot kosztów przejazdu przysługuje
w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawkę za jeden kilometr przebiegu równą 0,5 zł. (stawka
liczona zgodnie z zasadą określoną w pkt 3.2)

d. Wielkość dziennego ekwiwalentu (zależnego od rodzaju rejestracji sędziego
i pełnionej funkcji) określona jest w poniższej tabeli (z zastrzeżeniem pkt.
4.):
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Współzawodnictwo krajowe

główny i

Match

zastępca

Control

prowadzący
/

liniowy

serwisowy
Sędzia liniowy

50,00 zł

Sędzia
państwowy

70,00 zł

liniowy
Sędzia zwykły

140,00 zł

Sędzia
państwowy
prowadzący

180,00 zł

Sędzia
państwowy
główny

220,00 zł

180,00 zł

Współzawodnictwo międzynarodowe + Mistrzostwa Polski

WWspółzawpod
nicytwo

główny
zastępca

i Match
Control

Sędzia liniowy

prowadzący /
serwisowy

liniowy
70,00 zł

Sędzia
państwowy

100,00 zł

liniowy
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Sędzia zwykły

200,00 zł

Sędzia
państwowy
prowadzący

240,00 zł

Sędzia
państwowy
główny

280,00 zł

240,00 zł

e. Sędzia główny otrzymuje dodatkowo jeden dzienny ekwiwalent tytułem
przygotowania i rozliczenia turnieju.
4. Sędzia główny ekstraklasy i centralnego turnieju pierwszej ligi otrzymuje zryczałtowany
zwrot kosztów
a. podróży 200 zł
b. oraz ekwiwalent dzienny 200 zł za turniej jednodniowy i 300 zł za turniej
dwudniowy.
Opłaty sędziowskie.
1. Za wpis na liście (pkt. IV.A.3) pobiera się opłatę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
i rodzajem rejestracji:
a. sędzia zwykły 20 zł,
b. państwowy sędzia liniowy 30 zł,
c. państwowy sędzia prowadzący (ewentualnie z liniowym) 50 zł,
d. państwowy sędzia główny (ewentualnie z prowadzącym i/lub liniowym) 70 zł.
2. Opłata dotyczy danego roku kalendarzowego, tzn. wpłaty dokonane do 31 stycznia są
ważne do końca stycznia następnego roku.
3. Opłaty dokonuje się na konto ogłoszone na witrynie internetowej PZBad.
4. Wpływy z opłat stanowią dodatkowe źródło finansowania zadań sędziowskich w
szczególności na pokrycie kosztów związanych z delegowaniem opiekunów i
obserwatorów (pkt.VI), dofinansowanie organizacji kursów specjalistycznych czy
Krajowej Kurso-konferencji Sędziów.
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5. Kolegium Sędziów PZBad decyduje o przeznaczeniu pieniędzy z opłat, do realizacji
wymagana jest zgoda większości członków Kolegium.
Niniejszym anuluje się uchwałę nr 46/2014/XI.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 roku
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