
 
                                                                    

 
 

 
NABÓR NA KURS DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH  

(GALOP I KŁUS) 
 
 
Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru na kurs dla kandydatów na trenerów koni 
wyścigowych.  
 
Kurs jest podzielony na dwie grupy:  
1. dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych galopem, 
2. dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych kłusem. 
 

UCZESTNICY KURSU 
 
Do uczestnictwa w kursie zaproszone są osoby pełnoletnie, które spełniają jeden z następujących warunków: 
1. ukooczyły studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz posiadają co najmniej 

dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywały czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej 
przez okres co najmniej 2 lat, 

2. posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej lub 
wykonywały czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat, 

3. wygrały co najmniej 500 gonitw, 
4. przed dniem 1 września 2001 r. zajmowały się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat, 
5. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie 

określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo 
przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym, 

6. nie zostały pozbawione prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego 
wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną. 

 
Osobie, która nie spełnia żadnego z ww. warunków, po ukooczeniu kursu i uzyskaniu uprawnieo do trenowania koni 
będzie mogła byd udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub 
współwłaścicielem. 
Minimalna liczba uczestników kursu: 20 osób, przy czym co najmniej 5 osób w grupie dla kandydatów na trenerów 
koni wyścigowych kłusem. Maksymalna liczba uczestników: 30 osób. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby 
uczestników kurs zostanie odwołany. W przypadku zgłoszenia się liczby uczestników większej niż maksymalna, o 
przyjęciu na kurs będzie decydowad kolejnośd zgłoszeo oraz uiszczenie opłaty za kurs. 
 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 
 
Kurs jest organizowany przez Polski Klub Wyścigów Konnych przy współpracy z Uniwersytetem Otwartym Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
 
Zajęcia będą się odbywad na terenie SGGW w godzinach 10.00-16.00 w następujących terminach: 
1 zjazd - 14-15 stycznia 2017 r. 
2 zjazd - 21-22 stycznia 2017 r. 
3 zjazd - 28-29 stycznia 2017 r. 
4 zjazd - 4-5 lutego 2017 r. 
5 zjazd - 11-12 lutego 2017 r. 
6 zjazd - 18-19 lutego 2017 r. 
7 zjazd - 25-26 lutego 2017 r. 
8 zjazd - 4 marca 2017 r. 
 
Kurs będzie obejmował 90 godzin zajęd, przy czym 60 godzin będzie prowadzonych wspólnie dla obu grup, natomiast 
30 godzin każda z grup będzie miała poświęconych tylko danemu rodzajowi chodu konia. 



OPŁATA ZA KURS 
 
Osoba zainteresowana uczestnictwem w Kursie jest zobowiązana wnieśd opłatę w wysokości 1500,00 zł za wybrany 
kurs w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia na kurs. Opłata za kurs pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za 
kurs powoduje skreślenie z listy słuchaczy. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek 
bankowy PKWK.  
Opłatę należy wpłacid na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 
Polski Klub Wyścigów Konnych 
ul. Puławska 266 
02-684 Warszawa 
Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 
 
W tytule przelewu należy umieścid: imię i nazwisko oraz nazwę kursu. Podanie przez wpłacającego błędnych danych 
lub ich brak zwalnia PKWK z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z nieprawidłowym 
zakwalifikowaniem wpłaty.   
Wniesione za wybrany kurs opłaty nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji odwołania kursu oraz nieprzyjęcia 
słuchacza na kurs z powodu braku miejsc. Jeżeli słuchacz zrezygnował z kursu lub go nie ukooczył albo został skreślony 
z listy słuchaczy, lub umowa o świadczenie usług edukacyjnych została mu wypowiedziana, wniesiona opłata nie 
podlega zwrotowi. W sytuacji odwołania kursu oraz nieprzyjęcia słuchacza na kurs z powodu braku miejsc, PKWK 
zwraca opłatę za wybrany kurs na konto bankowe słuchacza. 
 

UKOOCZENIE KURSU I EGZAMIN 
 
Kurs kooczy się uzyskaniem dyplomu. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo słuchacza w przynajmniej 
60% zajęd w ramach kursu. Słuchacze, którzy otrzymali dyplom a także osoby, które w latach ubiegłych ukooczyły kurs 
dla kandydatów na koni wyścigowych, organizowany przez Polski Klub Wyścigów Konnych, mają prawo do 
przystąpienia do dodatkowego egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa PKWK, umożliwiającego - po nadaniu 
uprawnieo - ubieganie się o udzielenie licencji na trenowanie koni.  
 
Termin  egzaminu: 11-12 marca 2017 r. 
 

ZGŁOSZENIA NA KURS 
 
Zgłoszenia na kurs należy dokonywad osobiście w siedzibie PKWK lub korespondencyjnie, w terminie do dnia                 
11 stycznia 2017 r. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeo oraz inne sprawy związane z organizacją i 
prowadzeniem kursu jest p. Joanna Majewska, tel. 22 843-10-34, e-mail: j.majewska@pkwk.org. 
 
Za zgłoszenie uważa się złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.  
 
Wymagane dokumenty: 
1. kopia dowodu osobistego/paszportu, 
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
3. kopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z 

obsługą koni w stajni wyścigowej, 
4. wypełniony i podpisany wniosek o nadanie uprawnieo do trenowania koni, zawierający imię i nazwisko oraz 

adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres email wnioskodawcy oraz oświadczenie wnioskodawcy, że nie została 
wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt. 6 ustawy o wyścigach 
konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) - oryginał, 

5. wypełniona w 3 egzemplarzach i podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (pola do uzupełnienia 
zaznaczone są żółtym kolorem) – oryginał,  

6. pisemna deklaracja o przestrzeganiu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności 
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) a 
także Statutu SGGW, Regulaminu oraz innych, wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących na uczelni – 
oryginał, 

7. pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb SGGW oraz PKWK, związanych z 
realizacją kursu oraz umowy o świadczenie usług edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) - oryginał. 

j.majewska@pkwk.org
http://www.pkwk.pl/language/pl/informacje-wyscigowe/wzory/
http://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/2016/12/Umowa-Us%C5%82ugi-edukacyjne-UO-SGGW-w-Warszawie-i-PKWK.pdf
http://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/2016/12/Ustawa-Prawo-o-szkolnictwie-wy%C5%BCszym.pdf
http://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/2016/12/Statut_SGGW-2015.pdf
http://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/2016/12/Regulamin-UO-SGGW-w-Warszawie.pdf

