
ZARZĄDZENIE NR 02/2021
PREZESA PoLSKIEGo KLUBU wYŚCIcow KoNNYCH

z dnia 24lutego 2021r.
w spľawie powołanĺa Komisjĺ Egzamĺnacyjnej

Stosownie do aľt. 2lc ust. 1 pkt 2 lit. austalły z dnia 18 sýcznia 2001 ľ. o wyścigach konnych (Dz.U. z2020 t.'poz.
|354) oraz Załqcznika do Zarzqdzenią nľ 2/2015 Prezesa Polskiego Klubu ĺľyścigów Konnych - Regulamin nadawanią
uprawnień do trenowąnia koni galopem albo kłusem, dosiadanią koni oraz do powożenia koni zarządzam, co następuje:

$1.
Powołuję Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej ''Komisją'', do przeprowadzenia w dniu 20 maľca 2021 r, części
pisemnej i ustnej egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do tręnowania koni galopem albo kłusem,
Zwanego dalej,,egzaminem''' w składzie:

l. Andrzej Stasiowski
2. Filip Sondij
3. JacekŁojek

s2.
Zađaniem Komisji jest przeprowadzanie egzaminu zgodnie z przepisami zawaĘmi w ustawie o wyścigach konnych oraz
Regulaminie nadmłania uprawnień do trenowania koni gaĺopem albo kłusem, dosiadania koni orąz do powożenia koni.

$3.
1. Komisja przepľowadzi egzamin, o którym mowa w $2 oraz ustali listę osób do niego przystępujących' w teľminie

oraz sVładzie wznaczonym przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (dalej zwanego ,,Prezesem'').
2. Egzamin pľzeprowadzony zostanie w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Waľszawie i będzie się

składał z części pisemnej oraz ustnej.
3. Częśó pisemna egzaminu:

a) tľwa 90 minut;
b) przepľowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zađań zamkniętych, zawierających kilka odpowiedzi

do wyboru, z których tylko jednajest pľawidłowa;
c) za odpowiedź pľawidłowąprzyznawany jest 1 punkt.

4. Do zaliczenia części pisemnej egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 65% punktów możliwych do uzyskania,
c4lli popľawnerozwiązaĺie co najmniej 26 zadań testu.

5. osoby, ktőre zaliczą część, pisemną egzaminu, będą mogfu pľzystąpió do jego części ustnej, któľa pľzeprowadzona
zostanie tego samego dnia w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Waľszawie.

6' Częśé ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pýania i wykonaniu przez zdającego zadań okľeślonych
pľzez czŁonków Komisj i'

7. o za|iczęniu części ustnej egzaminu składanego pľzez daną osobę Komisja ľozstľzyga większością głosów. W
przypadku równej liczby głosów' decyduje głos pľzewodniczącego Komisji.

s4.
1. Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza pľotokół, który powinien zawieraó datę i miejsce przeprowadzenia

egzaminu, skład Komisji, imienną listę osób przystępujących do egzaminu orazuzyskanepľzezzdającychwyniki.
2. Do pľotokołu załącza się testy egzaminacyjne rorwiązane przez zdających i spľawdzone przez Komisję orazklucz do

ichrozwiązania.
3' Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują członkowie Komisji iprzekazują go niezwłocznie Pľezesowi'

$s.
Zarądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polskiego


