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U C H W A Ł A NR 269
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA
Z DN. 15.09.2013
W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM FUNKCJI
SĘDZIEGO.
§1
1. Z tytułu wykonywania funkcji sędziego przysługuje zwrot następujących kosztów:
a) diety,
b) przejazdy,
c) dojazdy środkami komunikacji miejscowej,

d) nocleg.
2. Koszty wymienione w pkt. 1 ponosi organizator zawodów z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w §5 pkt.1.
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia sędziów i zwrotu kosztów związanych
z wykonywaniem funkcji sędziego jest delegacja sędziowska wraz z załącznikami
określonymi w §4 pkt. 6 i 8.
§2
1. Dieta w czasie podróży jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi
30,00 zł za dobę podróży.
2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu
(przyjazdu) po zakończeniu zawodów w następujący sposób:
a) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
 ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
b) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
 ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
3. Dieta nie przysługuje:
a) gdy zawody odbywają się w miejscu aktualnego zamieszkania sędziego,
b) jeżeli sędziemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
4. Kwotę diety, o której mowa w pkt. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia,
przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
a) śniadanie - 25% diety,
b) obiad - 50% diety,
c) kolacja - 25% diety.
§3
1. Sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości równowartości ceny biletu kolejowego
drugiej klasy (normalny lub pośpieszny) właściwego na najkrótszej trasie między miejscem
odbywania się zawodów, a miejscem zamieszkania sędziego z uwzględnieniem posiadanej przez
sędziego ulgi bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
2. Zapis z pkt. 1 stosuje się analogicznie do transportu kołowego w przypadku gdy do miejscowości
w której odbywają się zawody nie ma transportu kolejowego.
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3. Na wniosek sędziów w szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Wydziału
Sędziowskiego (rozgrywki centralne) lub Przewodniczący Okręgowego Wydziału Sędziowskiego
(rozgrywki eliminacyjne) może wyrazić zgodę na przejazd sędziów prywatnym samochodem
osobowym z zastrzeżeniem, że przejazd jednym samochodem dotyczy:
a) przynajmniej 2 sędziów w przypadku turnieju,
b) 2 sędziowie w pozostałych przypadkach.
4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2, sędziom przysługuje zwrot kosztów przejazdu
w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr
przebiegu.
5. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu w wysokości 0,45 zł.
6. Sędziom przysługuje zwrot kosztów poniesionych na opłaty za drogi płatne gdy skorzystanie z nich
jest uzasadnione. Dowód opłaty stanowi załącznik do delegacji.
7. Za miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży związanej z wykonywaniem obowiązków
sędziego uznaje się aktualne miejsce zamieszkania sędziego.
8. Jeżeli sędzia w związku z podjętą nauką lub pracą czasowo zamieszkuje w miejscowości innej niż
jego adres zameldowania to zobowiązany jest do załączenia do delegacji oświadczenia
o aktualnym miejscu zamieszkania.
9. Sędziom przysługuje zwrot kosztów za transport środkami komunikacji miejscowej (miejski
autobus, tramwaj, metro itp.) w wysokości równowartości biletu z uwzględnieniem posiadanej przez
sędziego ulgi bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
§4
Sędziom przysługuje zwrot kosztów za nocleg.
Organizator zawodów jest odpowiedzialny za zorganizowanie noclegu.
Nocleg powinien być zorganizowany w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
Dopuszcza się zorganizowanie noclegu w miejscu rozgrywania zawodów np. w sali lekcyjnej.
W przypadku gdy nocleg zorganizowany jest w miejscu rozgrywania zawodów sędziowie muszą
mieć zapewnione:
a) oddzielne pomieszczenie zamykane na klucz,
b) łóżka z pościelą,
c) dostęp do toalety i łazienki (prysznice),
d) stół i krzesła.
6. Organizacja noclegu inna niż wynikająca z pkt. 4 i 5 jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za
zgodą Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego (rozgrywki centralne) lub Przewodniczącego
Okręgowego Wydziału Sędziowskiego (rozgrywki eliminacyjne) .
7. Niedopuszczalne jest zorganizowanie noclegu w szatni, w pomieszczeniu gospodarczym itp.
1.
2.
3.
4.
5.

§5
1. Jeżeli zawody zostały odwołane w chwili gdy sędziowie byli już w podróży bezpośrednio do miejsca
rozgrywania zawodów lub byli już w miejscu rozgrywania zawodów sędziom należy się zwrot
udokumentowanych kosztów przejazdu, diety za 1 dzień, w uzasadnionych przypadkach kosztów
noclegu oraz wypłata połowy wynagrodzenia za odwołane zawody.
2. Koszty o których mowa w pkt. 1 ponosi PZUnihokeja, egzekwując należność od klubu z powodu
którego zawody nie odbyły się.
3. Jeżeli w ramach turnieju nie odbędzie się część z planowanych meczów związku z nieobecnością
jednej lub kilku drużyn to sędziom nie należy się wynagrodzenie za mecze, które zostały odwołane.
4. Jeżeli mecz się rozpoczął i został przerwany lub nie mógł się rozpocząć w związku z sytuacjami
określonymi w Regulaminie Rozgrywek to sędziom należy się pełne wynagrodzenie.
5. Sędziemu, który dołączył do prowadzenia meczu w trakcie jego trwania należy się całe
wynagrodzenie.
6. Sędziemu, który rozpoczął mecz ale nie mógł go dokończyć należy się całe wynagrodzenie.
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7. W przypadku gdy nastąpiła zmiana sędziego podczas meczu całe wynagrodzenie należy się
sędziemu, który kończył mecz.
§6
1. Wszystkie zapisy odnośnie zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sędziego stosuje się
także wobec osób, które prowadziły mecz w związku z nieobecnością sędziów wyznaczonych przez
Wydział Sędziowski (rozgrywki centralne) lub Okręgowy Wydział Sędziowski (rozgrywki
eliminacyjne) jeżeli ich dojazd i pobyt nie był związany z innymi obowiązkami.
§7
1. W sytuacjach nie ujętych w uchwale decyzje podejmuje WGiD.

