
KoMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY PoLSKIM KLUBIE wyŚcIcÓw KoNNYCH

ul. Puławska Ż66, 02-684 Warszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org

WaľSzawa, 9 wrzeŚnia 202l rokll

Postanowienie Komĺsji odwoławczej nr l3/202l

Komisja odwoławcza w składzie:
1. Jakub Kasprzak _Przewodniczący
2. Konľad Andrzej Politowicz
3. Maciej Dobľowolski
4. Filip Sondij

na skutek odwołania jeźdźca Sanzhara Abaeva wniesionego od oľzeczenia Komisji Technicznej przy 'V,ĺarszawskim

Toľze Wyścigów Konnych - Służewiec nr l32 z dnia29 sierpnia 202l ľoku

postanawia

pľzedmiotowe odwolanie pozostawić bez rozpoznanĺa, jako wniesione po teľminie okľeślonym w przepisie $ 40
ust. 3 Rozpoľządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsĺ z dnia 24 maľca 2016 r. w spľawie regulaminu
wyścĺgów konnych.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 202l roku Komisja Techniczna przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych - Służewiec
wydała orzeczenie nr l32 dot. ukarania jeźďźca Sanzhara Abaeva, które jeszczę tego samego dnia doręczono
ukaranemu wtaz z uzasadnięniem i pouczeniem o pľawię' formie i terminie wniesienia odwołania, co ukarany
potwierdził własnoręczrym podpisem.

Przepis $ 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie
ľegulaminu wyścigów konnych pľzewiduje dla osoby ukaľanej prawo wniesienia odwołanĺa od orzeczenia Komisji
Technicznej w terminie 3 dniowym, liczonym od dnia doręczenia orzeczenia Komisji Technicmej wraz z
uzasadnieniem - który w niniejszej sprawie upŁynął z dniem 1 września 202l roku. odwołanie wnosi się do Komisji
odwoławczej za pośľednictwem właściwej Komisji Technicmej. Zarazem na mocy art.26 ust. 6 ustawy z ďnia z đnia
18 sĘcznia 200l r. o wyścigach konĺych, w postępowaniu dyscyplinamym przed Komisją Technicmą i Komisją
Ođwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodęksu postępowania w spľawach o wykroczenia. Aľt' 109 $ 2 Kpw
odsyła z kolei m. in. do ľegulacji art. 430 Kodeksu postępowania karnego. Zatem w sytuacji wniesienia odwołania po

terminie, któľe zostało przekazane do Komisji odwoławczej, Komisja odwoławcza pozostawia je bez ľozpomania
wydając w tym przedmiocie postanowienie'

Komisja odwoławcza otrzymaław dniu 6 września 202I roku odwołanię Sanzhara Abaeva oraz dokumentację
od Komisji Technicmej prry Torze Służewiec z datą wpĘnięcia odwołania w dniu 2 września 202l roku (treść

datownika wpływu), azatemnależało orzec jak w sentencji.

Podstawa prc[wną: Art 26 ust. 6 Ustmły z dnią 18 sýcznia 200l r. o wyścigach konnych w zw. ąrt. ]09 s 2 ustawy
Kodeks postępowania w sprcĺwach o wykroczenią orąz art. 430 $ I ustnvy Kodelĺs postępowania karnego,
ą także $ 40 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministrą Rolnictwą i Roałoju Wsi z dnia 24 marcq 2016 ľ. w spľowie regulaminu
wyścigów konnych.

l. Jakub Kasprzak - Przewodniczący
J

2. Konľad A. Politowicz

3. Maciej Dobrowolski

:ä
Ą Żt

4. Filip Sondij

ř1 .)oS Ur lLtf'"


