
Z^RZĄDZENIE NR 07/2023

PREZESA PoLsKIEGo KLUBU wYŚCIcÓw KoNNYCH
z dnĺa 25 sĘcznĺa 2023 ľ.

w spľawĺe powołania Komisji Egzamĺnacyjnej

Stosownie do art. 21c ust. I pkt Ż lit. a ustawy z dnia 18 sĘcznia 2001 ľ. o wyścigach konnych (Dz.U. z Ż020 Í., poz.

1354) oraz Załqcznika do Zarzqdzenia nr 2/2015 Prezesa Poĺskiego Klubu ŕ'tĺyścigów Konnych - Regulamin nadalłanią
uprawnień do tľenowania koni galopem albo Husem, dosiadania koni oľąz do powożenia koni zarządzam, co następuje:

s1.
Powofuję Komisję Egzaminacyjną) z:waną dalej ''Komisją'', do pľzepľowadzęnia w dniu 11 lutego 2023 r. części
pisemnej i ustnej egzaminu dla osób ubiegających síę o nadanię uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem,

zwaÍrcEo dalej ,,egzaminem'', w składzie:
1. Paweł Gocłowski,
2' MałgorzaÍaŁojek,
3. Filip Sondij.

$2.
Zaďanięm Komisji jest przepľowadzaĺie egzaminu zgodĺie z przepisami zawartymí w ustawie o wyścigach konnych oraz

Regulaminie nadawania upľawnieľi do tľenowania koni galopem albo Husem, dosiadania koni oraz do powożenia koni.

s3.
1. Komisja pľzepľowadzi egzamin, o którym mowa w $2 oraz ustali listę osób do niego przystępujących, w terminie

oraz slďadziewyzÍIaczonymprzez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Koĺľrych (dalej zwanego ,,Prezesem'').
2. Egzamin pľzeprowadzony zostanie w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie i będzie się

składał z części pisemnej. Część, ustna zostanie przeprowadzona w przypađku osób, kÍóre spełnią warunek opisany w
ust. 5.

3. Część, pisemna egzaminu:
a) trwa 90 minut;
b) pĺzeprowadzana jest w formie testu składającego się z 50 zadań zamkniętych, zawierających kilka odpowiedzi

do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa;
c) za odpowiedź prawidłowąptzyznawaÍ|yjest 1 punkt.

4' Do zaIĺczerua części pisemnej egzaminu wymagane jest zdobycię minimum 74% pwktć:w możliwych do uzyskania'
czyli popľawnerozwĺązanie co najmníej 37 zadań testu.

5. osoby, które uzyskają od 600/o do 73oÁ popľawnych odpowiedzi, przystąpią do części ustnej egzaminu, która
przepľowadzoĺazosIaĺĺe tego samego dnia w Warszawie.

6. Częśé ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pýania i wykonaniu przez zdającego zađań okľeślonych
pr zez cz}oĺlków Komisj i.

7. O zaliczeruu części ustnej egzaminu składanego ptzez ďaną osobę Komisja rozstrzyga większością głosów' W
przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodĺiczącego Komisji.

s4.
1. Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza protokół, który powinien zawieľai datę i miejsce przeprowadzeĺia

egzaminu, skład Komisji, imienną listę osób przystępujących do egzaminu orazuzyskaneprzęz zdających wyniki.
2. Do protokofu załącza się testy egzaminacyjne rozwiązaĺe pÍzęZ zdających i sprawdzonę pÍzez Komisję otazhucz đo

ich rozwiązaĺia.
3. Protokół, o którym mo\rya w ust. 1, podpisują członkowie Komisji iprzekazują go niezwłocznie Pľęzesowíwtaz z

wykazem pýań zaďawanych poszczególnym osobom podczas części ustnej egzamĺnu.

ss.
Zarządzeĺie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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