
Uchwała nr 08/2016 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 21 czerwca 2016 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sędziowskiego w Zachodniopomorskim Związku 

Brydża Sportowego  

Na podstawie § 25 pkt 3 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: 

 

Sędzia brydżowy 

§ 1. 

1. Sędzią sportowym w dziedzinie brydża może być osoba, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni z praw publicznych, jest 

zarejestrowana w PZBS oraz posiada uprawnienia sędziego brydżowego: tytuł 

sędziowski nadany przez PZBS oraz ważną licencję sędziego brydża sportowego. 

2. Sędzia w czasie trwania zawodów jest pełnomocnikiem, przedstawicielem Związku, 

sprawując władzę związkową w stosunku do  osób przebywających w miejscu 

zawodów. Obraza sędziego powoduje sankcje z par. 57 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZBS. 

3. Sędzia podczas wykonywania pracy na zawodach brydżowych ma obowiązek 

występować w schludnym ubiorze. 

4. Obowiązkiem sędziego jest godne reprezentowanie ZZBS, obiektywizm, 

przestrzeganie przepisów MPB,  regulaminów i uchwał związkowych, a także dobrych 

obyczajów. Szczególnym obowiązkiem sędziego jest dążenie do zapewnienia 

kulturalnej atmosfery i higienicznych warunków zawodów oraz troska o mniej 

doświadczonych zawodników, a także powierzony jego pieczy sprzęt sportowy i 

akcesoria brydżowe. 

5. Sędzia wydaje decyzje na podstawie przepisów MPB, regulaminów i uchwał PZBS, 

ZZBS przytaczając powołany przepis i informując o możliwości odwołania. 

6. W razie braku odpowiednich przepisów sędzia przy wydawaniu decyzji kieruje się 

poczuciem sprawiedliwości oraz orzeczeniami precedensowymi publikowanymi na 

stronie PZBS. 

7. Sędzia ma bezwzględny obowiązek opisać wydarzenie, w którym zachodzi 

podejrzenie naruszenia zasad etyki i czystości gry. 

8. Decyzja sędziego może być uchylona tylko w drodze odwołania. Sędzia przyjmuje 

odwołania złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odwołanie nie wstrzymuje 

biegu wykonania decyzji sędziego. 

9. Sędzia nie odpowiada za błąd w decyzjach sportowych, chyba że zostanie 

dowiedzione, iż działał w złej wierze, wbrew przepisom lub zaniedbał środków 

poprawienia rażącego błędu albo dopuścił się rażącego niedbalstwa przy 

wykonywaniu obowiązków. 

 

Ekwiwalent sędziowski 

§ 2. 

1. Sędzia ma prawo do wynagrodzenia za sędziowanie zawodów. 

2. Wysokość ekwiwalentu sędziowskiego zależy od rodzaju i warunków imprezy oraz 

kwalifikacji sędziego (sędziemu może zostać przyznany ryczałt w wysokości nie 

przekraczającej 200 zł w miesiącu). 

3. Ekwiwalent sędziego obejmuje wynagrodzenie za:  



- używanie własnej odzieży oraz jej pranie i reperacje, 

- czynności sędziowskie związane z orzecznictwem i technicznym przeprowadzeniem 

zawodów, 

- czynności organizacyjne, w tym czuwanie nad przestrzeganiem przez zawodników 

regulaminów i przepisów PZBS, ZZBS, 

- używanie własnych akcesoriów i materiałów (m.in. numery stolikowe, karty 

pilotujące, materiały biurowe, itp.), ponoszenia kosztów przekazania wyników i 

dokumentacji imprezy, 

- czynności przygotowania i kierowania imprezą (m.in. przygotowania diagramów 

rozdań,  prawidłowego naliczenia PKL-i, rygorystycznego przestrzegania zakazu 

spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, weryfikację komputerowo obliczonych 

wyników, nadzór nad używanym sprzętem do gry), 

-  inne czynności określone w umowach i regulaminach PZBS, ZZBS.  

4. W rozgrywkach DMP ekwiwalent sędziowski (łączny koszt Związku) ustala się 

następująco: 

a) 1-3 mecze 20-28 rozdaniowe: 

- III Liga – 4% minimalnego ustawowego wynagrodzenia brutto, 

- Liga Okręgowa – 3% minimalnego ustawowego wynagrodzenia brutto. 

           b)  4-5 meczy dodatek w wysokości 20%, 

           c)  6-8 meczy dodatek w wysokości 40%. 

           Liczbę sędziów z licencją sędziowską (sędzia główny, sędzia techniczny) 

każdorazowo określa ZZBS uwzględniając rangę i warunki dodatkowe zawodów (Butler, 

barometr itp.). Podział wynagrodzenia ustala się w proporcji: 

- sędzia techniczny -  115%, 

- sędzia główny – 90%. 

5. Każdorazowo sędzia prowadzący imprezę powinien otrzymać wypełniona i podpisaną 

delegację sędziowską lub umowę zlecenia. 

6. Ekwiwalent sędziowski powinien być wypłacany najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania przez ZZBS sprawozdania z imprezy. 

7. Ustalone stawki są stawkami brutto, od których płatnik (ZZBS) potrąca zaliczkę na 

podatek dochodowy oraz mogące wystąpić inne składki. 

8. Sędziom zamiejscowym organizator (ZZBS) zwraca koszty dojazdu na podstawie 

podpisanego polecenia wyjazdu służbowego. 

9. Na wniosek sędziego ekwiwalent sędziowski może być wypłacany w niższej 

wysokości.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 3. 

1. Za sędziowanie turnieju organizowanego przez ZZBS wynagrodzenie sędziów jest 

negocjowane i uzależnione  od rangi zawodów oraz wkładu pracy sędziów w 

przygotowanie turnieju. 

2. Do 12 stycznia każdego roku kalendarzowego ZZBS podpisuje z sędziami umowy 

ramowe na prowadzenie zawodów (organizowanych przez ZZBS) brydża 

sportowego. 

3. Interpretacja przepisów niniejszej Uchwały należy do Zarządu ZZBS. 

 

 

§ 4. 



1. Traci moc Uchwała nr 04/2015 z 7 stycznia 2015 roku. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                

 

 

     

 

 

 


