
ZARZĄDZENIE NR 03/2023

PREZESA PoLSKIEGo KLUBU wYŚCIGÓw roNNYCH
z dnia 11 sĘcznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisjĺ Egzaminacyjnej

Stosownie do art. 9 ust. 3 pkt7 oraz art' 27e ust. 2 ustawy z dnia 18.01.2001 r. o wyścigach konnych (Dz.U. z2017 r' poz.
I94) oraz Załącznlka ďo Zaruądzenia nĺ 312005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Koĺľrych - Regulamin nadawania
upľawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zarządzam' co następuje:

s1.
Powofuję Komisję Egzamĺnacyjną, Zwaną dalej ''Komisją'', do przepľowadzeĺiaw dniu 04 lutego 2023 r. egzaminu dla osób
ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścígowego' Zwanego da|ej ,,egzaminem'', w składzię:
1) JacekŁojek
2) Andrzej Stasiowski
3) Kľzysztof Wolski

s2.
Zadaĺięm Komisji jest przepľowadzenie egzaminl zgodnie z przepísamí zavĺartymi w ustawie o wyścigach konnych oraz
Re gul am in i e n ad aw an i a upľ aw n i e ń d o p eł n i e n i a fun kcj i s ę d z i e go w y ś c i gow e go .

$3.
1. Komisja pľzeprowadzi egzamin, o którym mowa w $Ż oraz ustali listę osób do niego pľzystępujących, w teľminie oraz

składzie wyznaczonymptzezPrezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (dalej zwanego ,,Prezesem'').
2. Do egzaminu może przysląpić, osoba, która ukończyła szko|enię w zakľesie pľzepisów o wyścigach konnych,

pľzeprowad zone ptzez PKWK.
3. Egzamitprzeprowadzony zostaĺię w Warszawie, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów.
4. Przebieg egzaminu:

a) Egzamin zostanie przepľowadzony w foľmie pisemnego testu składającego się z zadan zamkniętych, zawierających
kilka odpowiedzi do wyboru, zktőrychtylko jedna jest prawidłowa;

b) Test zawiera pýania podzielone na sekcje odpowiadające poszczęgólnym uprawnieniom sędziowskim' wedfug
poníższej tabeli:
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c) Czas trwania: 120 minut;
d) zaprawidłową odpowiedŹ pÍZyznawanyjest l punkt.

5' Do zaliczeĺia egzamiĺu na poszczególne uprawnienia sędziowskíe wymagane jest zdobycie minimum 75%o puttktőw
możliwych do uzyskania w danej sekcji (zgodrue zÍabelą powyżej).

6. osoby, które nię uzyskają minimum okľeślonego w p.5, a uzyskają minimum 60%o moŻliuĺych do uzyskania w danej
sekcji punktów (zaokĺąglonych w góľę), będą mogły przystąpić, do części ustnej' ktőra przeprowadzona zostanie tego
samęgo dnia w Warszawie.

7 ' Częśé ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowieđzi ĺa pýania i wykonaniu przez zdającego zadań okĺeślonych
pĺzez człollków Komisji z zakľestl odpowiadającego kompetencjom sędziowskim, dla których zdający uzyskał min. 600Á
możliwych do uzyskania punktów (zaokľąglonych w góĺę).

8. o zaliczeniu części ustnej egzaminl shJadanego przez daną osobę Komisja rozstrzyga większością głosów.
W przypadku równej |iczby głosów đecyduje głos przewodniczącego Komisji.

s4.
1. Z przebiegu egzaminl Komisja sporządza pľotokół zauĺienjący: datę i miejsce przeprowadzeĺia egzamiĺu,

skład Komisji, imienną listę osób przystępujących do egzamiĺu oraz uzyskane ptzez zđających wyniki.
2. Do protokołu załącza się testy egzaminacyjne rozuliązanę ptzez zdających i spľawdzone przez Komisję oraz klucz

do ich rozwiązania.
3. Pľotokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują członkowie Komisji iprzekazują go niezwłocznie Prezesowi.

ss.
Zarządzeĺĺe wchodzi w życie z dniem podpisania.
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