
KOMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY POLSKIM KLUBIE wYŚcIGow KoNNYCH

ul. Puławska Ż66, 0Ż-684 Warszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org

'$ĺ arszawa, 3 częrw ca 202l r oku

ORZECZENIE nr 04/2021

Komisja odwoławcza w składzie:
1. Jakub Kaspľzak- Pľzewodniczący
2. Bogdan Stľójwąs - Zastępca Przewodniczącego
3. Konĺad Andľzej Politowicz

po ľozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 202l roku odwołania treneľa Macieja Jodłowskiego od oľzeczenia
Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze WyŚcigów Konnych - Służewiec nĺ 27 z dnia 22 maja 2021 roku
dot. naruszenia przepisu $ 116 ust 2Rozpoĺządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r.
w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych, poprzez uĄcie w gonitwie,'barw innych niż zaľejestrowane'' dla jeźdźca
Stefano Muľa dosiadającego konia Piołun (nĺ 4) własności Paweł Lis (Stajnia ossowice)
orzeka:
- uchylić w calosci zaskaľżone oľzeczenie Komisji Technicznej przy Warszawskim Toľze Wyścigów Konnych -
Służewiec nr 27 z dnia22 maja202l i przekazać, sprawe Komisji Technicznej do ponownego ľozpoznania.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 202l r. po gonitwie nľ 3 Komisja Tęchniczna zarzuciła trenęrowi Maciejowi Jodłowskiemu
naľuszenie przepisu $ l 16 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spľawie
regulaminu wyścigów konnych poprzez uŻycie w gonitwie ,,barw innych niŻ zarejestrowane" dla jeźdźca Stefano Mura
dosiadającego konia Piołun (nr 4) własności Paweł Lis (Stajnia ossowice - k. w granatowo_zielone romby, r. granatowę
z zielonym pionowym pasem' cZ. gľanatowo-zielona). Kurtka posiadała elemenĘ żőke zamiast zielonych.
Komisja Techniczna ukarała treneľa Macieja Jodłowskiego karą pienięzną w wysokości 50 z]' (pięćdziesiat złoĘch).

od powyzszego otzeczeí|ia, w części dot. wĘ, odwołanie złoĄł trener Maciej Jodłowski w ustawowym
terminie 3 dni (orzeczenie odebrane w dniu 23 maja 202l r., odwołanie złożone do Komisji Technicznej w dniu
24 maja202l r.), które wpłynęło do Komisji odwoławczej W7ł Polskim Klubie WyŚcigów Konnych w dniu 3l maja
2021 r' odwołujący się wskazuje, zgodnie z protokołem z przesłuchania, Że przekazał jeźdźcowi takie barwy
(kuľtkę wyścigową, czapkę),jakie otľzymał od właściciela, na którym spoczywa obowiązek dostaľczenie treneľowi
kuľtki wvścigowei ĺ czapkĺ w barwach zgodnych z zaľeiestľowanvmi. JednoczeŚnie zwrócił uwagę' ze ww. barwy
były wykorzystywane juŻ w poprzednich sezonach wyścigowych i nigdy nie były kwestionowane przez Komisje
Techniczne, w tym na Torze SłuŹewiec. Trener Maciej Jodłowski domaga sie uwolnienia odzarzutui orzeczonejkary.

Po rozpoznaniu odwołania otaz zapoznaniu się z materiałem dowodowym Komisja oďwoławcza swierdza,
Że nie zostaĘ poczynione ustalenia pozwalające na jednomaczre stwierdzenie odpowiedzialności za zaistniałę
zdarzenie, jak równieŹ umożliwiające pľzypisanie winy po stronie trenera Macieja Jodłowskiego w kontekście
zarzuconęgo mu czynu' a zatem postępowanie pľowadzone przez Komisje Techniczna naleĘ powtóĺzyć.

Komisja Techniczra powinna przry tym ponownie rozwaĘć odpowiedzialĺość trenera Macieja Jodłowskiego
natlerelacjinoľmaĘwnejistniejącejmiedzyprzepisami$32ust'2oľaz$34ust.2wzw.z$116ust2
kozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do przesłanki "lJżrywa" - skoľo baľwy wyścigowe pozostają
w dyspozycji właściciela konia. W toku tych ustaleń Komisja Techĺicma uwzględni nadto fakt, Że - jak ustaliła
Komisja odwoławcza po zweryfikowaniu dokumentów rejestracyjnych właściciela konia - błąd w kolorysĘce kuľtki
wyścigowej i czapki dla Stajni ossowice powielany jest od 2019 roku' Najpierw klacz Poziomka uczestniczyła w
gonitwach we Wľocławiu w barwach niezgodnych z zarcjestľowanymi' następnie klacz Prymulka w 2020 roku
adekwatnie w Warszawie. W dokumentacji Komisji Technicmych we Wrocławiu i Waľszawię zalataz}lg i2020brak
jest iakieikolwĺek adnotacji odnośnie stwieľdzenia przez Komisje Techniczne niepľawidłowości w postaci błędnej
kolorystyki kuľtęk używanych w związl<ll zudziałem ww. koni w gonitwach. To zaś ľzutuje na ocenę' czy w zaistniałej
w dniu 22 maja202l r. w gonitwie nĺ 3 sytuacji tľeneľ Maciej Jodłowski ma podstawy, aby zgłosić, do Komisji
Technicznej brak właściwych baľw Stajni ossowice dla jeźdźca Stefano Muľa dosiadającego konia Piołun,
w szczególnoŚci poinformowanie Komisji o niedostaľczeniu takowych zgodnych z zaľejestľowanymi przez właściciela
konia (dostarczenie barw niewłaściwych). Komisja Techniczna podejmie działania w kieľunku ustalenia, cZ! na
ww. niezgodność barw była uprzednio zwracana uwaga właściciela konia i/lub tľenera - w szczególności pľzed
nałożeniem kwestionowanej w odwołaniu kary. W ocenie Komisji odwoławczej jest to koniecme, aby w świetle
praktyki z lat poprzednich możliwe było przypisanie treneľowi Maciejowi Jodłowskiemu winy w naruszeniu jego
obowiązków wynikających z Rozporządzenia - winy w ujęciu normatywym, tj. negatywnego stosunku
do obowiązujących pľzepisów wyścigowych, co wiąże sie takŻę zę świadomością dokonanego naľuszenia, zktőrym
ukarany powinien sie co najmniej godzić (mamię "UĄwa" opiera sie na konstrukcji czynu umyślnego, a zatem można
go popełnić Ęlko działając zzamiarem. co najmniej ewentualnym - obowiązujące przepisy nie znają w tym zakĺesie
odpowiedzialnosci obieĘwnej).



KoMISJA oDwoŁ^wCZA
PRZY PoLSKIM KLUBIE wyŚcrcÓw KoNNYCH

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org

Mając na uwadze powyższe Komisja odwoławcza orzekła jak w sentencji. Komisja Techniczna przeprowađzi
postępowanie kierując sie zalecęniami podanymi powyżej.

Podstcwa prcĺwną: Aľt 26 ust.6 Ustawy z dnia 18 sýcznia 2001 ľ. owyścigach konnychw z\ý. art. I09 s 2 ustqwy
Kodeks postępowąniaw spľawach o wykroczenią orąz art. 437 s 1 i 2 ustawy Kodeks postępowqnia karnego a także $
40 Rozporzqdzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju ĺľsi z dnią 24 mąľcą 2016 ľ. w spravvie regulaminu wyścigów
konľrych.

Pouczenie:
od niniejszego oľzeczenia nie służy odwołanie do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na położenie toru
wyścigowego.

1. Jakub Kaspľzak-Przewodniczący

2. Bogdan Strójwąs

3. Konľad A. Politowicz
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