Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Uchwała nr 13/OBG/01/2022
Zarządu Mazowieckiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości kwot ekwiwalentów za sędziowania zawodów wojewódzkich MOZTS
Działając na podstawie paragrafu 26. punkty 3. i 5. Statutu MOZTS, Zarząd Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Ustala następujące wysokości kwot netto ekwiwalentów za sędziowanie zawodów wojewódzkich MOZTS
oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, niezależnie od liczby turniejów rozgrywanych jednego dnia i liczby
kategorii wiekowych uczestniczących w zawodach, bez podziału na zawody indywidualne i drużynowe:
1) Sędzia główny oraz zastępcy sędziego głównego - 150 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt zł i zero gr)
2) Sędziowie liczący - 101 zł netto (słownie: sto jeden zł i zero gr)
§ 2.
Stawki brutto zostaną dostosowane w zgodzie z obowiązującymi w dniu danego turnieju ustawami
sejmowymi oraz rozporządzeniami Ministra Finansów.
§ 3.
Wyżej wymienione stawki nie mają zastosowania dla ekwiwalentów za sędziowanie meczów ligowych i
Drużynowego Pucharu Polski.
§ 4.
Uchyla dotychczasowe uchwały Zarządu regulujące wyżej wymienione stawki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Po dyskusji podczas 2. Posiedzenia Zarząd MOZTS przychylił się do głosów środowiska sędziowskiego w kwestii podniesienia kwoty ekwiwalentu dla
sędziów liczących na turniejach wojewódzkich wyrażonych podczas Walnego Zebrania Sędziów w dn. 11.12.2021 r. W myśl artykułu 10. ust. 1a

oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021 roku ,
w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym zarządził
Prezes Zarządu MOZTS.
W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział: siedmiu członków Zarządu, którzy oddali siedem głosów za podjęciem uchwały,
przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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