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Dz.U.01.11.86
2003.06.15 zm. Dz.U.03.84.774
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808
2006.12.29 zm. Dz.U.06.249.1832

USTAWA
z dnia 18 stycznia 2001 r.

o wyœcigach konnych
(Dz. U. z dnia 14 lutego 2001 r.)

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady organizowania wyœcigów konnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzia³alnoœæ Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych.

Art. 2. U¿yte w ustawie okreœlenia oznaczaj¹:
1) wyœcigi konne - gonitwy przeprowadzane zgodnie z planem rocznym,

zatwierdzonym przez Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych,
organizowane w celu wybrania odpowiedniego materia³u zarodowego dla
ulepszania ras koni,

2) gonitwy - publiczne próby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielnoœci koni,
przeprowadzane na torach wyœcigowych zgodnie z przepisami ustawy i
regulaminem wyœcigów konnych,

3) tor wyœcigowy - miejsce spe³niaj¹ce warunki techniczne niezbêdne do
przeprowadzania wyœcigów konnych,

4) organizator wyœcigów konnych - podmiot, który zosta³ wpisany do rejestru
dzia³alnoœci regulowanej w zakresie organizowania wyœcigów konnych,

5) stajnia wyœcigowa - wyodrêbnion¹ jednostkê organizacyjn¹, pod okreœlon¹
nazw¹, w której konie s¹ przygotowywane do wyœcigów konnych przez trenera,
która zosta³a zg³oszona do Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych,

6) w³aœciciel konia - podmiot, pod którego nazwiskiem lub nazw¹ oraz barwami koñ
bierze udzia³ w gonitwach, posiadaj¹cy prawo zapisu konia do gonitw,

7) trener - osobê fizyczn¹ przygotowuj¹c¹ konie do udzia³u w gonitwach, która
uzyska³a licencjê Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych,

8) jeŸdziec (powo¿¹cy) - osobê fizyczn¹ dosiadaj¹c¹ (powo¿¹c¹) konia w gonitwie,
która uzyska³a licencjê Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych na
dosiadanie (powo¿enie) koni,
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7) powo³ywanie komisji technicznych i sêdziów technicznych dla poszczególnych
torów,

8) powo³ywanie komisji odwo³awczej,
9) nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych oraz komisji odwo³awczej,

10) sporz¹dzanie listy osób uprawnionych do pe³nienia na torach wyœcigowych
funkcji dy¿urnych lekarzy medycyny i weterynarii,

11) cz³onkostwo i udzia³ w pracach miêdzynarodowych organizacji wyœcigowych,
12) wspó³pracê z instytucjami naukowymi,
13) zatwierdzanie planów gonitw dla poszczególnych torów wyœcigowych oraz

wyra¿anie zgody na gonitwy dodatkowe,
14) przeprowadzanie szkoleñ specjalistycznych,
15) opracowywanie materia³ów statystycznych w zakresie oceny wartoœci u¿ytkowej

i hodowlanej koni,
16) podejmowanie dzia³añ w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki

jeŸdzieckiej,
17) wydawanie biuletynu wyœcigowego,
18) promocjê wyœcigów konnych.

Art. 6. 1. Klub dzia³a na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze
rozporz¹dzenia, przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa.

2. Statut Klubu reguluje w szczególnoœci:
1) strukturê organizacyjn¹ Klubu,
2) system wewnêtrznej kontroli,
3) zasady gospodarki finansowej Klubu.

Art. 7. Organami Klubu s¹:
1) Rada Klubu, zwana dalej „Rad¹”,
2) Prezes Klubu, zwany dalej „Prezesem”.

Art. 8. 1. Rada sk³ada siê z 15 do 25 cz³onków powo³ywanych i odwo³ywanych
przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa spoœród kandydatów przedstawionych
przez:

1) organizatorów wyœcigów konnych,
2) organizacje zrzeszaj¹ce hodowców koni wyœcigowych,
3) organizacje zrzeszaj¹ce w³aœcicieli koni,
4) organizacje zrzeszaj¹ce trenerów,
5) organizacje zrzeszaj¹ce jeŸdŸców.

2. Cz³onkowie Rady bêd¹cy przedstawicielami organizacji, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-3, stanowi¹ co najmniej 80% sk³adu Rady.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
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9) sêdzia wyœcigowy — osobê fizyczn¹ sprawuj¹c¹ nadzór nad prawid³owoœci¹
przeprowadzania gonitw jako cz³onek komisji technicznej, komisji odwo³awczej
albo sêdzia techniczny, która uzyska³a licencjê Prezesa Polskiego Klubu
Wyœcigów Konnych,

10) sêdzia techniczny - sêdziego wyœcigowego, wykonuj¹cego na torze wyœcigowym
w dniu przeprowadzania gonitw czynnoœci okreœlone w regulaminie wyœcigów
konnych,

11) komisja techniczna - zespó³ sêdziów wyœcigowych, powo³any przez Prezesa
Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych, sprawuj¹cy nadzór nad przestrzeganiem
postanowieñ regulaminu wyœcigów konnych,

12) komisja odwo³awcza - zespó³ z³o¿ony z sêdziów wyœcigowych, powo³any przez
Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych,

13) przewinienie dyscyplinarne - czyn naruszaj¹cy postanowienia regulaminu
wyœcigów konnych,

14) protest - zastrze¿enie w sprawie nieprzestrzegania postanowieñ regulaminu
wyœcigów konnych dotycz¹cych gonitwy, wniesione przez osobê uprawnion¹ w
czasie i trybie okreœlonych w tym regulaminie.

Rozdzia³ 2

Polski Klub Wyœcigów Konnych

Art. 3. 1. Tworzy siê Polski Klub Wyœcigów Konnych, zwany dalej „Klubem”.
2. Klub jest pañstwow¹ osob¹ prawn¹.
3. Siedzib¹ Klubu jest Warszawa.

Art. 4. Nadzór nad Klubem sprawuje minister w³aœciwy do spraw rolnictwa.

Art. 5. 1. Do zadañ Klubu nale¿y:
1) ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,
2) dzia³anie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni,
3) dzia³anie na rzecz rozwoju wyœcigów konnych.

2. Klub realizuje swoje zadania w szczególnoœci przez:
1) inicjowanie i opiniowanie rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych wyœcigów konnych,
2) opiniowanie projektów regulaminów wyœcigów konnych,
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotycz¹cych wyœcigów

konnych,
4) (uchylony),
5) przyznawanie licencji na trenowanie i dosiadanie (powo¿enie) koni oraz

pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego,
6) rejestracjê i publikowanie wykazu osób uprawnionych do wykonywania funkcji

trenera i jeŸdŸca (powo¿¹cego) w danym roku,

Biuletyn PKWK – Zbiór Przepisów /  6



10) wag noszonych przez konie w gonitwach,
11) nagród wyœcigowych,
12) szczegó³owych zasad rozgrywania gonitw,
13) sk³adania protestów,
14) wykazu niedozwolonych œrodków dopinguj¹cych,
15) zasad i trybu kontroli antydopingowej jeŸdŸców i koni,
16) zasad porz¹dkowych na terenach i w lokalach nale¿¹cych do toru wyœcigowego,
17) katalogu czynów stanowi¹cych przewinienia dyscyplinarne,
18) kar, które mog¹ byæ wymierzane za poszczególne przewinienia,
19) szczegó³owego trybu postêpowania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne,
20) wymogów, które powinien spe³niaæ oficjalny program wyœcigów konnych,
21) kategoryzacji jeŸdŸców (powo¿¹cych).

Art. 11. Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:
1) warunki i tryb udzielania zezwoleñ na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji na

trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni oraz pe³nienie funkcji sêdziego
wyœcigowego, w tym wymogi, jakie powinna spe³niaæ osoba wystêpuj¹ca o
przyznanie licencji, w szczególnoœci dotycz¹ce wiedzy i umiejêtnoœci
posiadanych przez kandydata,

2) wysokoœæ op³aty za wpis do rejestru organizatorów wyœcigów konnych,
ró¿nicuj¹c j¹ w zale¿noœci od przewidywanej liczby gonitw w ci¹gu roku na
danym torze wyœcigowym,

3) wysokoœæ op³at na rzecz Klubu za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajni¹
wyœcigow¹ i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powo¿enie) koni, a
tak¿e pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego, ró¿nicuj¹c je w zale¿noœci od
przedmiotu licencji, oraz za rejestracjê barw wyœcigowych i zg³oszenie konia do
wyœcigów,

4) szczegó³owe warunki techniczne dla toru wyœcigowego, maj¹c na uwadze rodzaj
wyœcigów i liczbê przeprowadzanych gonitw.

Art. 12. Skarb Pañstwa powierza Polskiemu Klubowi Wyœcigów Konnych
wykonywanie niezbywalnego prawa w³asnoœci oraz innych praw rzeczowych na jego
rzecz w stosunku do po³o¿onych na terenie miasta sto³ecznego Warszawy
nieruchomoœci oraz pozosta³ych sk³adników maj¹tkowych zlikwidowanego
przedsiêbiorstwa pañstwowego Pañstwowe Tory Wyœcigów Konnych, które by³y ujête
w bilansie likwidacji i w stosunku do których w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy prawo
w³asnoœci w imieniu Skarbu Pañstwa wykonuje Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa.
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4. Rada:
1) opiniuje projekt regulaminu wyœcigów konnych,
2) wnioskuje o powo³anie i odwo³anie Prezesa,
3) wnioskuje o powo³anie i odwo³anie sêdziów wyœcigowych.

5. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ w obecnoœci co najmniej po³owy jej
cz³onków zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

6. Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa mo¿e odwo³aæ przed up³ywem kadencji
cz³onka Rady, a na jego miejsce powo³aæ innego, na wniosek organizacji, która
zg³osi³a jego kandydaturê.

Art. 9. 1. Prezesa powo³uje i odwo³uje minister w³aœciwy do spraw rolnictwa, na
wniosek Rady.

2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.
3. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewn¹trz,
2) wydaje decyzje w sprawach zezwoleñ na organizowanie wyœcigów konnych,
3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeŸdŸcom (powo¿¹cym) i

sêdziom wyœcigowym,
4) udziela zezwoleñ na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹,
5) powo³uje komisje techniczne i sêdziów technicznych dla poszczególnych torów

wyœcigowych,
6) powo³uje komisjê odwo³awcz¹,
7) wykonuje inne zadania okreœlone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie

wyœcigów konnych.

Art. 10. 1. Regulamin wyœcigów konnych ustala, w drodze rozporz¹dzenia,
minister w³aœciwy do spraw rolnictwa, maj¹c na celu w szczególnoœci okreœlenie
warunków zapewniaj¹cych rzetelnoœæ rozgrywania gonitw oraz ich selekcyjny
charakter.

2. Regulamin wyœcigów konnych okreœla szczegó³owo sprawy, dotycz¹ce:
1) ras koni dopuszczonych do udzia³u w wyœcigach konnych,
2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw,
3) obowi¹zków i uprawnieñ w³aœcicieli koni, kierowników stajni wyœcigowych,

trenerów, pracowników obs³ugi stajni oraz jeŸdŸców,
4) kompetencji i trybu dzia³ania komisji technicznej, sêdziów technicznych, komisji

odwo³awczej oraz dy¿urnych lekarzy medycyny i weterynarii,
5) zg³aszania do Klubu stajni wyœcigowych,
6) zg³aszania koni do wyœcigów w danym roku,
7) rejestracji barw wyœcigowych,
8) identyfikacji koni,
9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw,
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4) wskazanie zabezpieczenia finansowego dla w³aœciwego przeprowadzania
wyœcigów konnych oraz wskazanie Ÿróde³ pochodzenia posiadanego kapita³u,

5) okreœlenie rodzaju gonitw, które maj¹ byæ przeprowadzane, oraz planowanej ich
liczby w ci¹gu roku,

6) opis urz¹dzeñ technicznych toru wyœcigowego,
7) planowany termin rozpoczêcia dzia³alnoœci.

5. Wraz z wnioskiem przedsiêbiorca sk³ada oœwiadczenie nastêpuj¹cej treœci:
„Oœwiadczam, ¿e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyœcigów konnych
s¹ kompletne i zgodne z prawd¹;

2) znane mi s¹ i spe³niam warunki wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie organizowania wyœcigów konnych, okreœlone w ustawie z dnia 18
stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych.”
6. Oœwiadczenie powinno równie¿ zawieraæ:

1) firmê przedsiêbiorcy, jego siedzibê i adres,
2) oznaczenie miejsca i datê z³o¿enia oœwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiêbiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pe³nionej funkcji.
7. Wpisowi do rejestru podlegaj¹ nastêpuj¹ce dane:

1) firma przedsiêbiorcy, jego siedziba i adres,
2) numer w rejestrze przedsiêbiorców albo ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) wskazanie lokalizacji toru wyœcigowego, uzgodnionej z w³aœciwymi organami,
4) data dokonania wpisu.

8. Rejestr jest jawny.
9. Rejestr mo¿e byæ prowadzony w systemie informatycznym.

Art. 17. (uchylony).

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania dzia³alnoœci objêtej
wpisem, przedsiêbiorcy przys³uguje odwo³anie do ministra w³aœciwego do spraw
rolnictwa.

Art. 20. 1. Gonitwy przeprowadzane s¹ wed³ug planu rocznego, zatwierdzanego
przez Prezesa na podstawie wniosków organizatorów wyœcigów konnych.

2. Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga zgody Prezesa.

Art. 21. W gonitwie mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie konie, które zosta³y zg³oszone
zgodnie z warunkami okreœlonymi w regulaminie wyœcigów konnych.

Art. 21a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje siê
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Biuletyn PKWK – Zbiór Przepisów /  11

Art. 13. 1. Dochodami Klubu s¹:
1) op³ata wnoszona przez organizatora wyœcigów konnych za wpis do rejestru

organizatorów wyœcigów konnych,
2) op³aty w wysokoœci 2% sumy wp³aconych stawek na zak³ady wzajemne na

wyœcigi konne rozgrywane w kraju,
3) op³aty z tytu³u licencji i innych zezwoleñ przewidzianych w ustawie,
4) zapisy, spadki i darowizny,
5) inne dochody.

2. Klub prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w oparciu o roczny plan
finansowy, zatwierdzany przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa.

Art. 14. 1. Podmiot organizuj¹cy na podstawie przepisów o grach i zak³adach
wzajemnych zak³ady wzajemne na wyœcigi konne uiszcza op³atê na rzecz Klubu w
wysokoœci 2% sumy wp³aconych stawek na zak³ady wzajemne na wyœcigi konne w
danym miesi¹cu, w terminie do 20 dnia nastêpnego miesi¹ca.

2. Op³ata, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie przepisów o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 15. Prezes, po zaopiniowaniu przez Radê, sk³ada roczne sprawozdanie z
dzia³alnoœci Klubu ministrowi w³aœciwemu do spraw rolnictwa.

Rozdzia³ 3
Organizowanie wyœcigów konnych

Art. 16. 1. Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie organizowania wyœcigów
konnych jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga
wpisu do rejestru organizatorów wyœcigów konnych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr prowadzi Prezes.
3. Dzia³alnoœæ w zakresie organizowania wyœcigów konnych mo¿e wykonywaæ

przedsiêbiorca, który:
1) posiada tor wyœcigowy, spe³niaj¹cy wymagane warunki techniczne,
2) posiada zabezpieczenie finansowe dla w³aœciwego przeprowadzania wyœcigów

konnych,
3) posiada zatwierdzone plany gonitw, o których mowa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) firmê przedsiêbiorcy oraz jego siedzibê i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiêbiorców albo ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiêbiorca taki numer posiada,
3) wskazanie lokalizacji toru wyœcigowego, uzgodnionej z w³aœciwymi organami,
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5. Komisja odwo³awcza nie mo¿e wymierzyæ kary surowszej od orzeczonej
przez komisjê techniczn¹.

6. W postêpowaniu dyscyplinarnym przed komisj¹ techniczn¹ i komisj¹
odwo³awcz¹ stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu postêpowania w sprawach o
wykroczenia.

Art. 27. 1. Od orzeczenia komisji odwo³awczej wymierzaj¹cego karê dyscypli-
narn¹, o której mowa w art. 24 pkt. 3-6, przys³uguje odwo³anie do s¹du rejonowego,
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia toru wyœcigowego.

2. Odwo³anie do s¹du rejonowego wnosi siê w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia orzeczenia komisji odwo³awczej wraz z uzasadnieniem.

3. Wniesienie odwo³ania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komi-
sjê odwo³awcz¹.

4. W postêpowaniu odwo³awczym przed s¹dem rejonowym stosuje siê przepisy
Kodeksu postêpowania karnego.

Rozdzia³ 5
Przepisy karne

Art. 28. 1. Kto organizuje wyœcigi konne bez wymaganego wpisu do rejestru,
podlega karze grzywny.
2. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy siê wed³ug

przepisów o postêpowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia³ 6
Przepisy przejœciowe i koñcowe

Art. 29. 1. Nabyte na podstawie dotychczasowych prawide³ wyœcigowych
wyœcigów konnych uprawnienia do trenowania lub dosiadania koni wyœcigowych
zachowuj¹ swoj¹ moc.

2. Podmioty organizuj¹ce dotychczas wyœcigi konne zachowuj¹ prawo do
organizowania wyœcigów przez okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Art. 30. Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa powo³a Radê Klubu w terminie
trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Art. 31. 1. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyœcigach konnych
(Dz. U. Nr 20, poz. 173, z 1958 r. Nr 11, poz. 40, z 1976 r. Nr 19, poz. 122 i z 1992 r.
Nr 68, poz. 341).

2. Do czasu wejœcia w ¿ycie regulaminu wyœcigów konnych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, zachowuj¹ moc prawid³a
wyœcigowe wyœcigów konnych.

Art. 32. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. 
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Rozdzia³ 4
Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna

Art. 22. Kary dyscyplinarne mog¹ byæ orzekane w stosunku do osób wykonuj¹-
cych funkcje zwi¹zane z wyœcigami konnymi, które pope³ni³y czyny stanowi¹ce
przewinienia dyscyplinarne okreœlone w regulaminie wyœcigów konnych.

Art. 23. Odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej za naruszenie przepisów regulaminu
wyœcigów konnych podlegaj¹:

1) kierownicy stajen,
2) trenerzy,
3) jeŸdŸcy,
4) w³aœciciele koni,
5) sêdziowie wyœcigowi,
6) dy¿urni lekarze medycyny,
7) dy¿urni lekarze weterynarii.

Art. 24. Karami dyscyplinarnymi s¹:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniê¿na w wysokoœci od 50 z³ do równowartoœci sumy nagród w wyœcigu,

w którym naruszono przepisy regulaminu wyœcigów konnych,
4) zawieszenie zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹,
5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni lub

pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego - nie d³u¿ej ni¿ na rok,
6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania (powo¿enia) koni lub pe³nienia

funkcji sêdziego wyœcigowego.

Art. 25. 1. W sprawach odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej orzekaj¹:
1) komisja techniczna - jako organ pierwszej instancji,
2) komisja odwo³awcza - jako organ drugiej instancji.

2. W sprawach odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów wyœcigowych
wchodz¹cych w sk³ad komisji technicznej orzeka, jako organ pierwszej instancji,
komisja odwo³awcza.

Art. 26. 1. Od orzeczenia komisji technicznej wymierzaj¹cego karê dyscyplinar-
n¹ osobie ukaranej przys³uguje odwo³anie do komisji odwo³awczej.

2. Odwo³anie wnosi siê w terminie 3 dni od dnia dorêczenia orzeczenia komisji
technicznej wraz z uzasadnieniem - za poœrednictwem tej komisji.

3. Komisja odwo³awcza rozpatruje odwo³anie w terminie 5 dni od dnia jego
wniesienia.

4. Wniesienie odwo³ania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez
komisjê techniczn¹.
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§ 4. 1. Rada Klubu, zwana dalej „Rad¹”, wybiera przewodnicz¹cego Rady i dwóch
zastêpców przewodnicz¹cego Rady w g³osowaniu tajnym.

2. Szczegó³owy tryb pracy Rady okreœla regulamin uchwalony przez Radê w uzgodnieniu z
ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ Rady zapewnia Wydzia³ Organizacyjny Klubu.

§ 5. 1. Kontrolê wewnêtrzn¹ Klubu przeprowadza osoba zatrudniona na stanowisku, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

2. Kontrola wewnêtrzna jest prowadzona w ramach rocznych i kwartalnych planów kontroli
oraz na polecenie Prezesa Klubu.

3. Prezes Klubu udziela na piœmie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli
wewnêtrznej.

4. Kontrola wewnêtrzna polega na:
1) badaniu czynnoœci w toku ich wykonywania, w celu oceny prawid³owoœci ich realizacji, 

w szczególnoœci z punktu widzenia legalnoœci i gospodarnoœci,
2) badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlaj¹cych czynnoœci ju¿ dokonane.

5. O wynikach kontroli wewnêtrznej kontroluj¹cy zawiadamia Prezesa Klubu. W razie
ujawnienia w toku kontroli okolicznoœci wskazuj¹cych na pope³nienie przestêpstwa lub
wykroczenia, Prezes Klubu niezw³ocznie zawiadamia na piœmie organ powo³any do œcigania
przestêpstw oraz ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa.

§ 6. 1. Klub tworzy nastêpuj¹ce fundusze:
1) fundusz statutowy,
1a) fundusz szkoleniowy,
2) obowi¹zkowe fundusze przewidziane odrêbnymi przepisami.

2. Fundusz statutowy tworzy siê z:
1) równowartoœci powierzonych sk³adników maj¹tku Skarbu Pañstwa, o którym mowa 

w art. 12 ustawy, stanowi¹cego wyposa¿enie Klubu w dniu rozpoczêcia przez niego dzia³alnoœci,
2) zysku netto.

3. Fundusz statutowy zmniejsza siê o straty bilansowe.
4. Fundusz szkoleniowy tworzy siê ze œrodków finansowych pochodz¹cych z kar

pieniê¿nych, wymierzanych w postêpowaniu dyscyplinarnym.
5. Œrodki funduszu szkoleniowego przeznacza siê na finansowanie szkoleñ

specjalistycznych przeprowadzanych przez Klub.

§ 7. 1. Klub prowadzi rachunkowoœæ zgodnie z przepisami o rachunkowoœci, z
uwzglêdnieniem przepisów o finansach publicznych.

2. Klub prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w ramach wp³ywów pochodz¹cych z
realizacji dochodów, o których mowa w art. 13 ustawy.

3. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 2, Klub przeznacza na finansowanie zadañ
okreœlonych w ustawie i na pokrycie kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem Klubu.

4. Roczny plan finansowy ustala Prezes Klubu w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw rolnictwa.

5. Roczne sprawozdanie finansowe Klubu zatwierdza minister w³aœciwy do spraw rolnictwa.
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Dz.U.01.101.1103
2002.09.13 zm. Dz.U.02.137.1158

ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyœcigów Konnych.

(Dz. U. z dnia 20 wrzeœnia 2001 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 86) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Polskiemu Klubowi Wyœcigów Konnych nadaje siê statut stanowi¹cy za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia.

ZA£¥CZNIK

STATUT POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH

§ 1. Polski Klub Wyœcigów Konnych, zwany dalej „Klubem”, dzia³a na podstawie ustawy 
z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86), zwanej dalej „ustaw¹”, oraz
niniejszego statutu.

§ 2. 1. Klubem kieruje Prezes Klubu przy pomocy g³ównego ksiêgowego i kierowników
komórek organizacyjnych Klubu.

2. Prezes Klubu mo¿e upowa¿niæ osoby, o których mowa w ust. 1, a tak¿e innych
pracowników Klubu do prowadzenia w jego imieniu spraw w ustalonym przez niego zakresie.

§ 3. 1. W sk³ad Klubu wchodz¹:
1) Wydzia³ Organizacyjny;
2) Wydzia³ Spraw Hodowlanych i Wyœcigowych;
3) Redakcja Ksi¹g Stadnych;
4) stanowisko pracy do spraw finansowych i ksiêgowych;
5) stanowisko pracy do spraw audytu i kontroli wewnêtrznej.

2. W sk³ad wydzia³ów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, wchodz¹ zespo³y lub stanowiska
pracy do poszczególnych rodzajów spraw.

3. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ oraz zakres zadañ komórek organizacyjnych Klubu
okreœla wewnêtrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Klubu.

4. Stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega bezpoœrednio Prezesowi Klubu.
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18) wymogów, które powinien spe³niaæ oficjalny program wyœcigów konnych, 
19) kategoryzacji jeŸdŸców (powo¿¹cych). 

Rozdzia³ 2
Rasy koni dopuszczonych do udzia³u w wyœcigach konnych

§ 2. Do udzia³u w wyœcigach konnych dopuszcza siê konie ras: 
1) pe³nej krwi angielskiej, 
2) arabskie czystej krwi, 
3) pó³krwi, 
4) k³usaki.

Rozdzia³ 3
Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw

§ 3. Gonitwy przeprowadza siê systemem: 
1) grupowym lub handikapowym - w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt. 1-3, 
2) wynikowym lub handikapowym - w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt 4.

§ 4. 1. System grupowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których uczestnicz¹ konie
zakwalifikowane do poszczególnych grup ze wzglêdu na osi¹gniête wyniki w wyœcigach, 
a w przypadku koni rasy pó³krwi, równie¿ ze wzglêdu na pochodzenie, przy czym: 

1) konie, które wygra³y (z wyj¹tkiem ³eb w ³eb) gonitwê grupow¹ dla koni grupy, w której siê
znajdowa³y, lub dla koni grupy wy¿szej, przesuwa siê do grupy bezpoœrednio wy¿szej od tej, w
której siê znajdowa³y, 

2) konie, które wygra³y gonitwê pozagrupow¹ kategorii A (tak¿e ³eb w ³eb), przesuwa siê do 
kategorii A, bez wzglêdu na to, w której grupie siê znajdowa³y, 

3) konie, które znajdowa³y siê w grupie, po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii B 
(tak¿e ³eb w ³eb) przesuwa siê do kategorii B, z wyj¹tkiem 2-letnich koni pe³nej krwi i 3-letnich
koni arabskich czystej krwi, które po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii B (tak¿e ³eb w
³eb) przesuwa siê do kategorii A. 

2. System handikapowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których szanse koni s¹
wyrównywane przez: 

1) zwiêkszenie albo zmniejszenie wagi noszonej przez konia - w przypadku koni, o których
mowa w § 2 pkt. 1-3, 

2) zwiêkszenie dystansu, jaki konie maj¹ do pokonania, nie wiêcej jednak ni¿ o 80 metrów - 
w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt 4. 

3. Wielkoœæ zwiêkszenia albo zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2 (handikap), ustala Prezes
Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych, zwany dalej „Prezesem”, na podstawie wyników uzyskanych
przez konia w dotychczasowych gonitwach. 

4. (skreœlony), 
5. System wynikowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których uczestnicz¹ konie

spe³niaj¹ce warunki okreœlone przez organizatora wyœcigów konnych dotycz¹ce wyników koni. 
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Dz.U.01.90.1006
2001.11.24 zm. Dz.U.01.128.1432
2002.10.06 zm. Dz.U.02.154.1281
2004.07.13 zm. Dz.U.04.153.1617
2007.01.23 zm. Dz.U.07.2.21
2008.09.06 zm. Dz.U.08.157.985

ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wyœcigów konnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych 
(Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarz¹dza siê, co nastêpuje: 

Rozdzia³ 1
Przepis ogólny

§ 1. Rozporz¹dzenie ustala regulamin wyœcigów konnych okreœlaj¹cy sprawy dotycz¹ce: 
1) ras koni dopuszczonych do udzia³u w wyœcigach konnych, 
2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw, 
3) obowi¹zków i uprawnieñ w³aœcicieli koni, kierowników stajni wyœcigowych, trenerów, 

pracowników obs³ugi stajni oraz jeŸdŸców (powo¿¹cych), 
4) kompetencji i trybu dzia³ania komisji technicznej, sêdziów technicznych, komisji 

odwo³awczej oraz dy¿urnych lekarzy medycyny i weterynarii, 
5) zg³aszania do Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych, zwanego dalej „Klubem”, stajni 

wyœcigowych, 
6) zg³aszania koni do wyœcigów w danym roku, 
7) rejestracji barw wyœcigowych, 
8) identyfikacji koni, 
9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw, 

10) wag noszonych przez konie w gonitwach, 
11) nagród wyœcigowych, 
12) szczegó³owych zasad rozgrywania gonitw, 
13) sk³adania protestów, 
14) zasad i trybu kontroli antydopingowej jeŸdŸców (powo¿¹cych) i koni oraz wykazu 

niedozwolonych œrodków dopinguj¹cych, 
15) zasad porz¹dkowych na terenach i w lokalach nale¿¹cych do toru wyœcigowego, 
16) czynów stanowi¹cych przewinienia dyscyplinarne oraz kar wymierzanych za ich pope³nienie, 
17) szczegó³owego trybu postêpowania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne, 



b) gonitwy dla koni grupy II, 
c) gonitwy dla koni grupy III, 
d) gonitwy dla koni grupy IV, 
e) gonitwy pozagrupowe kategorii A i B dla wszystkich koni bez ograniczeñ, 
f) gonitwy pozagrupowe kategorii A i B z ograniczeniami, w szczególnoœci z tytu³u p³ci, 
wieku lub przynale¿noœci do grup, 
g) gonitwy próbne dla 2-letnich koni pe³nej krwi angielskiej albo 3-letnich koni arabskich 
czystej krwi, które nie biega³y w gonitwach,

7) kwalifikacyjne dla k³usaków, 
7a) kwalifikacyjne - dla gonitw z p³otami,
8) ze wzglêdu na dystans, jaki maj¹ do pokonania k³usaki: 

a) gonitwy z jednakowym dystansem dla wszystkich k³usaków, 
b) gonitwy z dystansem ustalonym w systemie handikapowym, 

9) ze wzglêdu na wyniki osi¹gniête przez k³usaki w gonitwach, w tym ze wzglêdu na
najlepszy czas osi¹gniêty przez k³usaka w gonitwie, ustalony w przeliczeniu na 1000 m, zwany
dalej „rekordem”, lub ze wzglêdu na sumy nagród uzyskanych przez poszczególne k³usaki: 

a) gonitwy otwarte dla wszystkich k³usaków, bez wzglêdu na ich wyniki osi¹gniête 
w gonitwach, 
b) gonitwy z ograniczeniami dla k³usaków o okreœlonych przez organizatora wyœcigów 
konnych wynikach osi¹gniêtych w gonitwach, w tym o rekordach mieszcz¹cych siê 
w okreœlonym przedziale czasowym lub ograniczone sum¹ nagród uzyskanych przez 
poszczególne k³usaki. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt. 4 i 6 nie dotycz¹ k³usaków. 

§ 6a.1. Sposób przeliczania czasów osi¹ganych przez k³usaki w gonitwach na dystans 1000 m
okreœla siê wg wzoru: 

2. W gonitwach z dystansem ustalonym w systemie handikapowym dla k³usaków, zwiêksza siê
dystans o: 

1) 20 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 0 - 1,5 sek., 
2) 40 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 1,6 - 3,0 sek., 
3) 60 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 3,1 - 4,5 sek., 
4) 80 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 4,6 - 6,0 sek. 

§ 7. 1. Gonitwa jest przeprowadzana w warunkach daj¹cych równe szanse wszystkim koniom. 
2. W gonitwach nie mog¹ braæ udzia³u klacze Ÿrebne. 
3. W gonitwach, o których mowa w § 6 pkt 6: 

1) dopuszcza siê udzia³ konia: 
a) w gonitwie dla koni zakwalifikowanych o jedn¹ grupê lub kategoriê ni¿ej ni¿ grupa 
lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia, 
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§ 5. 1. W gonitwach przeprowadzanych systemem handikapowym nie mog¹ braæ udzia³u 2-letnie
konie pe³nej krwi angielskiej, 3-letnie konie arabskie czystej krwi i 3-letnie konie ras pó³krwi. 

2. Szczegó³owy sposób ustalania grup i handikapów koni, o których mowa w § 2 pkt. 1-3,
okreœla za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia. 

§ 6.1. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje gonitw: 
1) ze wzglêdu na warunki techniczne: 

a) p³askie, 
b) z p³otami, 
c) z przeszkodami, 

2) ze wzglêdu na p³eæ konia: 
a) ogierów, 
b) klaczy, 
c) ogierów i klaczy, 
d) ogierów i wa³achów, 
e) ogierów, klaczy i wa³achów (koni), 

3) ze wzglêdu na wiek konia: 
a) koni jednego wieku, 
b) koni ró¿nego wieku, 

4) ze wzglêdu na wagê noszon¹ przez konia: 
a) z wag¹ ustalon¹ wed³ug skali wag, o której mowa w § 50, 
b) z nadwag¹ lub ulg¹ wagi w stosunku do wagi okreœlonej wed³ug skali wag, o której mowa w § 50, 
c) z wag¹ ustalon¹ w systemie handikapowym, 

5) ze wzglêdu na miejsce trenowania koni: 
a) gonitwy miêdzynarodowe dla koni z wszystkich pañstw, 
b) gonitwy miêdzynarodowe z udzia³em koni z innych pañstw dopuszczonych do udzia³u 
w gonitwie na zasadzie wzajemnoœci, 
c) gonitwy miêdzynarodowe z udzia³em koni z innych pañstw dopuszczonych do udzia³u 
w gonitwie na zasadach okreœlanych przez organizacje miêdzynarodowe wyœcigów 
konnych, których Rzeczpospolita Polska jest cz³onkiem, 
d) gonitwy krajowe dla koni trenowanych w kraju, zg³oszonych do wyœcigów w danym 
roku i trenowanych w kraju w okresie co najmniej miesi¹ca przed terminem zapisu konia
do gonitwy, 
e) gonitwy krajowe dla koni trenowanych w kraju, wpisanych do polskich ksi¹g 
hodowlanych i urodzonych przez klacze, które w chwili urodzenia Ÿrebiêcia by³y 
w³asnoœci¹ podmiotów maj¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê w kraju, a ponadto -
w przypadku koni arabskich czystej krwi - klacze, które w chwili urodzenia Ÿrebiêcia by³y 
wpisane do polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi  (gonitwy dla koni 
hodowli krajowej), 

6) ze wzglêdu na zaliczenie koni do poszczególnych grup: 
a) gonitwy dla koni grupy I, 
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Czas w sekundach x 1000
Dystans w metrach
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§ 10. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 gonitwy p³askie dla koni pe³nej krwi angielskiej s¹ przeprowadzane
na dystansie nie krótszym ni¿ 800 metrów. 
2. W przypadku gonitw przeprowadzanych dla koni ró¿nego wieku, w których uczestnicz¹
konie 2-letnie, gonitwy przeprowadza siê na dystansie od 800 metrów do 1400 metrów. 

§ 11. Gonitwy p³askie dla koni arabskich czystej krwi s¹ przeprowadzane na dystansie nie
krótszym ni¿ 1400 metrów.

§ 12. Gonitwy p³askie dla koni ras pó³krwi s¹ przeprowadzane na dystansach: 
1) od 1400 metrów do 3200 metrów - w przypadku gonitw przeprowadzanych wy³¹cznie dla koni

3-letnich oraz gonitw przeprowadzanych dla koni ró¿nego wieku z udzia³em koni 3-letnich, 
2) od 2000 metrów do 3200 metrów - w przypadku przeprowadzania pozosta³ych gonitw. 

§ 12a.1. Gonitwy dla k³usaków s¹ przeprowadzane na dystansie od 1600 metrów do 4200 metrów. 
2. Konie 2-letnie mog¹ biegaæ w gonitwach dla k³usaków wy³¹cznie na dystansach do 2100 metrów. 

§ 13. Gonitwy z p³otami s¹ przeprowadzane na dystansie nie krótszym ni¿ 2400 metrów i nie
d³u¿szym ni¿ 4200 metrów.

§ 14. Gonitwy z przeszkodami s¹ przeprowadzane na dystansie nie krótszym ni¿ 2600 metrów. 

§ 15. 1. Konie 3-letnie mog¹ biegaæ w gonitwach z p³otami rozgrywanych wy³¹cznie dla koni
tej grupy wiekowej - od dnia 1 czerwca, na dystansach do 3200 metrów. 
2. Konie 3-letnie mog¹ biegaæ z koñmi starszymi w gonitwach z p³otami rozgrywanych od dnia
1 wrzeœnia, na dystansach do 3200 metrów. 

§ 16. 1. Gonitwy p³askie przeprowadza siê na bie¿ni toru wyœcigowego. 
2. Trasê gonitw z p³otami i przeszkodami wytycza siê chor¹giewkami w kolorach ¿ó³tym,
bia³ym i czerwonym. 
3. Chor¹giewki w kolorze ¿ó³tym wyznaczaj¹ profil zakrêtu i nale¿y je mijaæ z zewnêtrznej
strony. Chor¹giewki bia³e i czerwone wyznaczaj¹ p³oty (przeszkody), które nale¿y pokonaæ oraz
odcinki trasy. Chor¹giewka bia³a jest umieszczona z lewej strony p³otów (przeszkód) oraz
odcinków trasy, a czerwona - z prawej. Przejazd odbywa siê miêdzy chor¹giewkami. 
4. W gonitwach, o których mowa w ust. 2, p³oty s¹ ustawione na trasie gonitwy w odstêpach od
200 metrów do 400 metrów, a przeszkody w odstêpach uzale¿nionych od stopnia trudnoœci
gonitwy, przy czym ostatni p³ot albo przeszkoda nie mog¹ byæ ustawione w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 200 metrów od celownika. 

§ 17. 1. W gonitwach bior¹ udzia³ konie, których przynajmniej przednie koñczyny s¹ okute
p³askimi, g³adkimi podkowami. 
2. Za zgod¹ komisji technicznej w gonitwach p³askich, z p³otami lub z przeszkodami mog¹ byæ
stosowane podkowy p³askie z elementami zapewniaj¹cymi lepsz¹ przyczepnoœæ, pod warunkiem
¿e elementy te nie stanowi¹ zagro¿enia dla koni uczestnicz¹cych w gonitwie. 
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy k³usaków.
4. Gonitwy s¹ przeprowadzane, je¿eli organizator wyœcigów konnych zapewni mo¿liwoœæ
podkuwania koni przez podkuwacza przez ca³y czas ich przeprowadzania.

b) w gonitwie dla koni kategorii lub grup wy¿szych ni¿ grupa lub kategoria, do której 
zakwalifikowano tego konia, 

2) je¿eli koñ wygra (tak¿e ³eb w ³eb) gonitwê dla koni zakwalifikowanych o jedn¹ grupê lub
kategoriê ni¿ej ni¿ grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia, do koñca danego
roku kalendarzowego koñ ten nie mo¿e braæ udzia³u w takich gonitwach; nie dotyczy to koni
zakwalifikowanych do kategorii A. 

§ 8. 1. Konie pe³nej krwi angielskiej mog¹ uczestniczyæ w gonitwach, je¿eli zosta³y wpisane do
Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej lub odpowiedniej ksiêgi zagranicznej, uznanej
przez Miêdzynarodow¹ Federacjê W³adz Wyœcigowych. 
2. Konie arabskie czystej krwi mog¹ uczestniczyæ w gonitwach, je¿eli zosta³y wpisane do
Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi lub odpowiedniej ksiêgi zagranicznej, uznanej
przez Œwiatow¹ Organizacjê Konia Arabskiego. 
3. Konie ras pó³krwi mog¹ uczestniczyæ w gonitwach, je¿eli ze wzglêdu na pochodzenie spe³niaj¹
warunki wpisu do ksiêgi zwierz¹t hodowlanych prowadzonej dla danej rasy w Rzeczpospolitej
Polskiej lub do odpowiedniej ksiêgi hodowlanej prowadzonej w innym pañstwie. 
3a. Konie k³usaki mog¹ uczestniczyæ w gonitwach, je¿eli zosta³y wpisane do Polskiej Ksiêgi
Hodowlanej K³usaków lub do odpowiedniej ksiêgi prowadzonej w innym pañstwie. 
4. Konie wpisane do odpowiednich ksi¹g zagranicznych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3a,
zg³oszone do wyœcigów w danym roku, mog¹ uczestniczyæ w gonitwach, je¿eli:

1) do Klubu zostan¹ przes³ane dokumenty potwierdzaj¹ce wpis do odpowiednich ksi¹g
prowadzonych w innym pañstwie dla tych koni,

2) od dnia zg³oszenia do wyœcigów konie te, trenowane przez osobê nieposiadaj¹c¹ licencji
wydanej przez Prezesa na trenowanie koni w danym roku, nie bra³y udzia³u w gonitwie 
w innym pañstwie. 

§ 9. 1. Gonitwy wy³¹cznie dla koni 2-letnich nie mog¹ odbywaæ siê przed dniem 1 czerwca, 
a dla koni 2-letnich i starszych przed dniem 1 wrzeœnia, z wy³¹czeniem k³usaków.
2. W gonitwach p³askich mog¹ braæ udzia³ konie: 

1) 2-letnie i starsze - w przypadku koni pe³nej krwi angielskiej, 
2) 3-letnie i starsze - w przypadku koni arabskich czystej krwi, 
3) 3-letnie i starsze - w przypadku koni ras pó³krwi. 

3. W gonitwach z p³otami mog¹ braæ udzia³ konie: 
1) 3-letnie i starsze - w przypadku koni pe³nej krwi angielskiej, 
2) 4-letnie i starsze - w przypadku koni arabskich czystej krwi, 
3) 3-letnie i starsze - w przypadku koni ras pó³krwi. 

4. W gonitwach z przeszkodami mog¹ braæ udzia³ konie: 
1) 4-letnie i starsze - w przypadku koni pe³nej krwi angielskiej, 
2) 3-letnie i starsze - w przypadku koni ras pó³krwi. 

5. W gonitwach dla k³usaków mog¹ braæ udzia³ konie 2-letnie i starsze. 
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§ 17a. 1. Koñ zapisany do gonitwy w okularach nie mo¿e biegaæ bez okularów. 
2. Koñ zapisany do gonitwy bez okularów nie mo¿e biegaæ w okularach. 

§ 18.1. JeŸdziec mo¿e u¿ywaæ w gonitwie bata z klapk¹, o d³ugoœci do 75 cm, z wyj¹tkiem
gonitw z udzia³em 2-letnich koni pe³nej krwi angielskiej oraz 3-letnich koni arabskich czystej
krwi, w których mo¿na u¿ywaæ bata z klapk¹, o d³ugoœci do 45 cm. 
2. Powo¿¹cy w gonitwach dla k³usaków mo¿e u¿ywaæ bata o d³ugoœci do 125 cm, zakoñczonego
rzemieniem o d³ugoœci do 8 cm. 
3. Uczniowie jeŸdzieccy nie mog¹ dosiadaæ koni: 

1) w gonitwach pozagrupowych, 
2) dwuletnich pe³nej krwi angielskiej, które nie bra³y jeszcze udzia³u w gonitwie,
3) trzyletnich arabskich czystej krwi, które nie bra³y jeszcze udzia³u w gonitwie,
4) w gonitwach p³askich z batem. 

§ 19. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, koñ przed gonitw¹ jest pokazany na padoku. 
2. Komisja techniczna mo¿e zezwoliæ na doprowadzenie konia bezpoœrednio na pozycjê startu
ze wzglêdu na warunki atmosferyczne. 
3. Koñ przed gonitw¹ p³ask¹ odbywa próbny galop na torze wyœcigowym przed komisj¹
techniczn¹ i publicznoœci¹. 
4. Koñ przed gonitw¹ z p³otami i przeszkodami dokonuje próbnych skoków przez p³oty albo
przeszkody wskazane przez komisjê techniczn¹. 
5. Koñ, który dwukrotnie nie wykona próbnego skoku przez p³ot albo przeszkodê wskazan¹
przez komisjê techniczn¹, nie bierze udzia³u w gonitwie. 
6. K³usak jest prezentowany przed gonitw¹ na bie¿ni toru wyœcigowego w defiladzie, w której
zaprzêgi jad¹ w szyku jeden za drugim, a nastêpnie ka¿dy z zaprzêgów wykonuje indywidualnie
start próbny. 

§ 20. Warunkiem przeprowadzenia gonitwy jest wystartowanie w niej przynajmniej dwóch koni
nale¿¹cych do dwóch ró¿nych w³aœcicieli, trenowanych przez ró¿nych trenerów, a ponadto w
gonitwach:

1) p³askich grupowych, je¿eli zapisano do nich co najmniej 7 koni, co najmniej dwóch 
ró¿nych w³aœcicieli, 

2) p³askich pozagrupowych, je¿eli zapisano do nich co najmniej 5 koni, co najmniej dwóch 
ró¿nych w³aœcicieli, 

3) z p³otami i z przeszkodami, je¿eli zapisano do nich co najmniej 7 koni, co najmniej dwóch
ró¿nych w³aœcicieli,

4) k³usaków, je¿eli zapisano do nich co najmniej 5 koni, co najmniej dwóch ró¿nych w³aœcicieli,

§ 21. 1. Gonitwa mo¿e byæ przeprowadzona, je¿eli zosta³y dla niej okreœlone szczegó³owe
warunki, dotycz¹ce w szczególnoœci: 

1) systemu jej przeprowadzenia, 
2) jej rodzaju i dystansu, 
3) wysokoœci przewidzianych nagród, z wyj¹tkiem gonitw kwalifikacyjnych.

Biuletyn PKWK – Zbiór Przepisów /  22

2. Szczegó³owe warunki gonitwy ustala i og³asza w biuletynie wyœcigowym organizator wyœcigów,
w terminie co najmniej:

1) 14 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy,
2) 7 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy 

- w przypadku gonitw dodatkowych. 
3. W przypadku przeprowadzenia gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy p³askiej
grupowej albo do gonitwy z p³otami i przeszkodami wymaganej liczby koni, organizator wyœcigów
konnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa, og³asza warunki tej gonitwy sposobem zwycza-
jowo przyjêtym na danym torze wyœcigowym, najpóŸniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy.

Rozdzia³ 4
Obowi¹zki i uprawnienia w³aœcicieli koni, 

kierowników stajni wyœcigowych, trenerów, 
pracowników obs³ugi stajni oraz jeŸdŸców (powo¿¹cych)

§ 22. 1. Do uprawnieñ w³aœcicieli koni nale¿y: 
1) zg³aszanie koni do wyœcigów w danym roku, 
2) zapis i wycofywanie koni z gonitwy, 
3) posiadanie w³asnych barw wyœcigowych, 
4) zg³aszanie protestów, 
5) sk³adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej jeŸdŸców (powo¿¹cych) i koni.

2. Do obowi¹zków w³aœcicieli koni nale¿y dostarczenie trenerowi kurtki wyœcigowej i czapki 
o barwach zgodnych z zarejestrowanymi barwami wyœcigowymi.

§ 23. 1. Do uprawnieñ kierowników stajni wyœcigowych nale¿y: 
1) zg³aszanie protestów, 
2) sk³adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej jeŸdŸców (powo¿¹cych) i koni. 

2. Do obowi¹zków kierowników stajni wyœcigowych nale¿y: 
1) zg³aszanie stajni wyœcigowych do Klubu, 
2) przedstawianie Klubowi aktualnego wykazu koni trenowanych w stajni wyœcigowej 

z podaniem ich nazw, p³ci, wieku, maœci, pochodzenia, imienia i nazwiska w³aœciciela 
oraz kariery wyœcigowej - w przypadku koni importowanych, zarówno tych, które uczestniczy³y
w wyœcigach organizowanych w innym pañstwie, jak i tych, które nie bra³y udzia³u w gonitwach. 

§ 24.1. Do uprawnieñ trenerów nale¿y: 
1) zg³aszanie protestów, 
2) sk³adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej jeŸdŸców (powo¿¹cych) i koni, 
3) wydawanie jeŸdŸcowi (powo¿¹cemu) szczegó³owych dyspozycji dotycz¹cych taktyki 

i zachowania siê w trakcie gonitwy, z tym ¿e w przypadku dyspozycji bezwarunkowej 
trener sk³ada j¹ na piœmie jeŸdŸcowi i do komisji technicznej przed rozpoczêciem gonitwy. 

2. Do obowi¹zków trenerów nale¿y: 
1) w³aœciwe przygotowanie konia do udzia³u w gonitwie i zabezpieczenie przed podaniem

niedozwolonych œrodków dopinguj¹cych, 



Rozdzia³ 5
Kompetencje i tryb dzia³ania komisji technicznej, 

sêdziów technicznych, komisji odwo³awczej 
oraz dy¿urnych lekarzy medycyny i weterynarii

§ 27. 1. Przewodnicz¹cego komisji technicznej i jego zastêpcê wybieraj¹ cz³onkowie komisji
technicznej spoœród swego grona. 
2. Do kompetencji komisji technicznej nale¿y: 

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu wyœcigów konnych, w tym nadzór nad 
prawid³owoœci¹ przebiegu gonitwy, a w przypadku podejrzenia wyst¹pienia nieprawid³owoœci
wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego i og³oszenie tego w sposób zwyczajowo przyjêty, 

2) ustalanie, czy koñ lub jeŸdziec (powo¿¹cy) mo¿e braæ udzia³ w gonitwie ze wzglêdu 
na przepisy regulaminu oraz warunki poszczególnych gonitw, 

3) nadzór nad prawid³owoœci¹ przebiegu gonitwy, 
4) rozstrzyganie protestów, 
5) uznawanie gonitw za niewa¿ne, 
6) (skreœlony),
7) zabranianie udzia³u poszczególnych koni w gonitwie,
8) orzekanie o zdyskwalifikowaniu koni, 
9) orzekanie w sprawach przewinieñ dyscyplinarnych, 

10) ustalanie wyniku gonitwy, 
11) stwierdzanie niedyspozycji lub choroby jeŸdŸca (powo¿¹cego) na podstawie orzeczenia 

dy¿urnego lekarza medycyny, 
12) ustalanie norm czasu przebywania dystansu w poszczególnych fazach gonitwy, 
13) wykonywanie innych czynnoœci okreœlonych w regulaminie, 
14) niedopuszczenie konia do udzia³u w gonitwie, 
15) wnioskowanie do organizatora wyœcigów o odwo³anie gonitwy albo dnia wyœcigowego 

w przypadku wyst¹pienia nieprzewidzianych zdarzeñ lub z³ych warunków atmosferycznych, 
mog¹cych zagra¿aæ bezpieczeñstwu przeprowadzanej gonitwy. 

§ 28. 1. Do wa¿noœci orzeczeñ komisji technicznej jest wymagany udzia³ przynajmniej trzech
cz³onków tej komisji, w tym przewodnicz¹cego lub jego zastêpcy. 
2. Orzeczenia komisji technicznej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. 
3. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego komisji technicznej, 
a w razie jego nieobecnoœci - g³os zastêpcy. 
4. Orzeczenie komisji technicznej wraz z uzasadnieniem podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji, którzy brali udzia³ w jego wydaniu. 
5. Orzeczenia komisji technicznej s¹ niezw³ocznie og³aszane przez organizatora wyœcigów. 

§ 29. 1. Sêdziowie techniczni spe³niaj¹ nastêpuj¹ce czynnoœci: 
1) sêdzia starter - czuwa nad prawid³owoœci¹ startu, 
2) sêdzia u celownika - ustala, w jakiej kolejnoœci konie minê³y celownik, 
3) sêdzia u wagi - sprawdza wagê jeŸdŸców przed i po gonitwie, 
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2) dbanie o w³aœciw¹ formê konia przygotowywanego do udzia³u w gonitwach, 
3) dobór jeŸdŸca (powo¿¹cego) do okreœlonego konia oraz uzyskanie zgody jeŸdŸca 

(powo¿¹cego) na dosiadanie konia (prowadzenie zaprzêgu) w danej gonitwie, 
4) zapewnienie w³aœciwego osiod³ania konia do gonitwy albo w³aœciwego przygotowania 

zaprzêgu do gonitwy, 
5) zg³aszanie podejrzenia zachorowania konia przed i po gonitwie do dy¿urnego lekarza weterynarii, 
6) zg³oszenie do komisji technicznej zastêpstwa, potwierdzonego na piœmie, w przypadku 

nieobecnoœci w czasie rozgrywania gonitw. 
7) w przypadku udzia³u konia w gonitwie w innym pañstwie - wnioskowanie do klubu 

o wystawienie i przes³anie zaœwiadczenia Racing Clearance Notification (RCN) do organu
lub instytucji w³aœciwej w sprawach organizowania wyœcigów konnych w pañstwie, 
w którym jest rozgrywana gonitwa.

3. Trener posiadaj¹cy licencjê jeŸdzieck¹ (powo¿¹cego) nie mo¿e w gonitwie dosiadaæ
(powoziæ) konia przeciwko koniom przez siebie trenowanym, chyba ¿e dosiada (powozi)
jednego z trenowanych przez siebie koni. 

§ 25. Do obowi¹zków pracowników obs³ugi stajni wyœcigowych nale¿y: 
1) terminowe doprowadzanie konia, z wyj¹tkiem k³usaka, przed gonitw¹ na padok, bez

kontaktu z osobami trzecimi, 
2) wyprowadzanie konia wraz z jeŸdŸcem na bie¿niê toru wyœcigowego, 
3) odprowadzanie konia do stajni po zakoñczeniu gonitwy, z wyj¹tkiem k³usaków, 
4) poinformowanie dy¿urnego lekarza weterynarii - w przypadku podejrzenia zachorowania konia. 

§ 26. 1. Do uprawnieñ jeŸdŸców (powo¿¹cych) nale¿y: 
1) zg³aszanie protestów, 
2) sk³adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej koni i innych jeŸdŸców

(powo¿¹cych). 
2. Do obowi¹zków jeŸdŸców (powo¿¹cych) nale¿y: 

1) wykonywanie poleceñ trenera, z wyj¹tkiem poleceñ sprzecznych z przepisami prawa 
lub poleceñ, których wykonanie zmniejszy³oby szansê konia na wygranie gonitwy, 

2) zatrzymanie w gonitwie konia, który uleg³ kontuzji lub w przypadku gdy wyst¹pi¹ inne o
kolicznoœci, które mog³yby spowodowaæ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi lub koni, 

3) dosiadanie konia w kurtce wyœcigowej i czapce w barwach podanych w programie 
wyœcigów konnych, 

4) dosiadanie konia w kasku na g³owie, 
5) dosiadanie konia w bia³ych spodniach i butach z cholewkami, 
6) dosiadanie konia w kamizelce ochronnej,
7) skontrolowanie osiod³ania konia, 
8) z³o¿enie do Klubu, przed rozpoczêciem sezonu wyœcigowego, pisemnego oœwiadczenia 

okreœlaj¹cego, pod jak¹ najni¿sz¹ wag¹ jeŸdziec mo¿e dosiadaæ konie w tym sezonie, 
9) wywi¹zywanie siê z przyjêtych zobowi¹zañ w zakresie dosiadania (powo¿enia) koni. 
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4) sêdzia u zegara - ustala dok³adny czas gonitwy od startu do momentu miniêcia celownika
przez pierwszego konia, 

5) sêdziowie obserwatorzy - czuwaj¹ nad prawid³owoœci¹ przebiegu gonitwy na 
powierzonych im odcinkach bie¿ni toru. 

2. W razie dostrze¿enia nieprawid³owoœci w zakresie czynnoœci powierzonych sêdziemu technicznemu
jest on obowi¹zany poinformowaæ o tym niezw³ocznie przewodnicz¹cego komisji technicznej. 

§ 30. 1. Przewodnicz¹cego komisji odwo³awczej i jego zastêpcê wybieraj¹ cz³onkowie komisji
odwo³awczej spoœród swego grona. 
2. Komisja odwo³awcza rozpatruje odwo³ania od orzeczeñ komisji technicznej w sprawach
okreœlonych w regulaminie. 
3. Odwo³anie wraz z uzasadnieniem wnosi siê w terminie 3 dni od dnia dorêczenia orzeczenia
wraz z uzasadnieniem - za poœrednictwem komisji technicznej. 
4. Komisja odwo³awcza rozpatruje odwo³anie od orzeczenia komisji technicznej w terminie 
5 dni od dnia jego wniesienia. 
5. Wniesienie odwo³ania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia. 
6. Do orzeczeñ wydawanych przez komisjê odwo³awcz¹ stosuje siê odpowiednio przepisy § 28. 

§ 31. Do kompetencji dy¿urnego lekarza medycyny nale¿y: 
1) ustalanie, na podstawie prowadzenia badañ lekarskich, niedyspozycji lub choroby jeŸdŸca

(powo¿¹cego) oraz zg³aszanie faktu niedyspozycji lub choroby jeŸdŸca (powo¿¹cego) 
komisji technicznej, 

2) wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przeprowadzeniem kontroli antydopingowej 
jeŸdŸców (powo¿¹cych), 

3) udzielanie pomocy medycznej na torze wyœcigowym. 

§ 32. Do kompetencji dy¿urnego lekarza weterynarii nale¿y: 
1) ustalanie, na podstawie prowadzenia badañ lekarskich, niedyspozycji lub choroby konia 

oraz zg³aszanie faktu niedyspozycji lub choroby konia komisji technicznej, 
2) wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przeprowadzeniem kontroli antydopingowej koni, 
3) udzielanie pomocy weterynaryjnej. 

§ 33. Dy¿urny lekarz medycyny i weterynarii informuj¹ komisjê techniczn¹ o wynikach swoich
ustaleñ na piœmie. 

Rozdzia³ 6
Zg³aszanie do Klubu stajni wyœcigowych

§ 34. 1. Kierownik stajni wyœcigowej lub trener samodzielnie prowadz¹cy stajniê wyœcigow¹
zg³aszaj¹ na piœmie stajniê do Klubu. 
2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imiê i nazwisko oraz adres kierownika stajni wyœcigowej, 
2) imiona i nazwiska oraz adresy trenerów, 
3) imiona i nazwiska oraz adresy pracowników obs³ugi stajni. 
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3. (skreœlony). 
4. Wszelkie zmiany dotycz¹ce danych zawartych w zg³oszeniu powinny byæ przedstawione
Klubowi na piœmie w ci¹gu 48 godzin po ich zaistnieniu.

Rozdzia³ 7
Zg³aszanie koni do wyœcigów w danym roku

§ 35. 1. W gonitwach, z wyj¹tkiem gonitw miêdzynarodowych, mog¹ braæ udzia³ konie, które
w terminie do dnia 31 stycznia zosta³y zg³oszone do wyœcigów w danym roku, z zastrze¿eniem ust. 1a.
1a. W gonitwach, z wyj¹tkiem gonitw miêdzynarodowych, mog¹ braæ udzia³ konie zg³oszone
po dniu 31 stycznia, je¿eli: 

1) przebywa³y w treningu w kraju co najmniej miesi¹c przed dniem pierwszego startu oraz 
2) zosta³a uiszczona op³ata za ich zg³oszenie w wysokoœci stukrotnoœci wysokoœci op³aty 

za zg³oszenie dokonane przed dniem 31 stycznia. 
2. Zg³oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje siê w Klubie, w formie pisemnej. 
3. Zg³oszenie zawiera: 

1) imiê i nazwisko oraz adres albo nazwê i siedzibê w³aœciciela konia, 
2) imiê i nazwisko trenera przygotowuj¹cego konia do udzia³u w gonitwach, 
3) dane o pochodzeniu, dacie urodzenia i maœci konia, 
4) imiê i nazwisko oraz adres albo nazwê i siedzibê osoby, która wyhodowa³a konia, 
5) nazwê stajni wyœcigowej, w której koñ jest przygotowywany do wyœcigów, 
6) barwy, pod jakimi koñ ma braæ udzia³ w gonitwach. 

Rozdzia³ 8
Rejestracja barw wyœcigowych

§ 36. 1. Barwy wyœcigowe rejestruje siê w Klubie corocznie, na wniosek w³aœciciela konia.
2. Wniosek o rejestracjê barw wyœcigowych zawiera: 

1) imiê i nazwisko oraz adres albo nazwê i siedzibê w³aœciciela konia, 
2) opis barw wyœcigowych, przy czym barwy mog¹ zawieraæ do 3 kolorów; logo reklamowe

uwa¿a siê za jedn¹ barwê. 
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do³¹cza siê wzór barw. 
4. Prezes mo¿e odmówiæ rejestracji barw, jeœli nie odró¿niaj¹ siê one w sposób wystarczaj¹cy
od barw ju¿ zarejestrowanych. 
5. Przed³u¿enie rejestracji barw wyœcigowych nastêpuje na wniosek w³aœciciela konia o kolejny
rok i dotyczy barw wyœcigowych zarejestrowanych w Klubie w roku poprzednim.
6. W przypadku, gdy w gonitwie bierze udzia³ wiêcej ni¿ jeden koñ danego w³aœciciela, sêdzia
u wagi mo¿e nakazaæ u¿ycie czapki (drugiej i kolejnych) o barwach innych ni¿ zarejestrowane
lub nakazaæ zastosowanie dodatkowego elementu stroju (szarfa, opaski), który umo¿liwi
odró¿nienie koni.
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Rozdzia³ 9
Identyfikacja koni

§ 37. 1. Identyfikacjê koni bior¹cych udzia³ w gonitwie przeprowadza osoba upowa¿niona przez
Prezesa na podstawie dokumentu identyfikacyjnego, który zawiera opis graficzny konia. 
2. Je¿eli osoba upowa¿niona przez Prezesa do identyfikacji koni stwierdzi, ¿e wygl¹d konia jest
niezgodny z informacjami zawartymi w dokumencie identyfikacyjnym, komisja techniczna nie
dopuszcza tego konia do udzia³u w gonitwie. 

Rozdzia³ 10
Zapisywanie i wycofywanie koni z gonitw

§ 38. 1. Ka¿dy koñ maj¹cy wzi¹æ udzia³ w gonitwie powinien byæ do niej zapisany. 
2. Terminy zapisów okreœla organizator wyœcigów konnych, z tym ¿e termin ten nie mo¿e byæ
krótszy ni¿ 7 dni przed rozegraniem gonitwy. 
3. Zapis jest pisemnym dowodem zg³oszenia konia do udzia³u w okreœlonej gonitwie. 
4. Jednoczeœnie ze zg³oszeniem zapisu nale¿y wnieœæ op³atê okreœlon¹ przez organizatora
wyœcigów, która sk³ada siê z czêœci: 

1) sta³ej, przeznaczonej na op³acenie jeŸdŸca (powo¿¹cego) za dosiadanie (powo¿enie) konia
oraz na op³acenie pracowników obs³ugi stajni wyœcigowej za wykonywanie obowi¹zków, o
których mowa w § 25 pkt. 1-3, je¿eli wykonuj¹ te obowi¹zki, 

2) zmiennej, uzale¿nionej od wysokoœci nagrody w gonitwie. 
5. Dokonane zapisy nie mog¹ byæ wycofane. 
6. Zapisy nale¿y sk³adaæ pisemnie w lokalu organizatora wyœcigów lub nadsy³aæ w inny sposób
okreœlony przez organizatora wyœcigów. 
7. Po z³o¿eniu zapisów nie mo¿na czyniæ w dokonanych zapisach ¿adnych zmian, jak równie¿
nie mo¿na zastêpowaæ dokonanych zapisów innymi. 
8. Zapis konia do gonitwy powinien zawieraæ: 

1) okreœlenie gonitwy, do której koñ jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru, 
2) nazwê konia, 
3) imiê i nazwisko albo nazwê w³aœciciela konia, 

3a) imiê i nazwisko jednego trenera, który w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy, 
4) imiê i nazwisko jeŸdŸca (powo¿¹cego) maj¹cego dosiadaæ (powoziæ) konia w gonitwie, 
5) wagê, jak¹ koñ ma nieœæ w gonitwie albo okreœlenie wielkoœci handikapu w gonitwie 

dla k³usaków, 
6) w przypadku gonitw innych, ni¿ gonitwy k³usaków, informacje dotycz¹ce: 

a) ograniczenia pola widzenia u konia, 
b) udzia³u konia w gonitwie w okularach, 
c) dosiadania konia bez bata, 

7) podpis osoby zg³aszaj¹cej konia do gonitwy. 
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§ 39. 1. Zapis konia do gonitwy jest niewa¿ny, je¿eli: 
1) nie odpowiada warunkom okreœlonym w § 38, 
2) dotyczy konia nieodpowiadaj¹cego warunkom gonitwy, 
3) zosta³ dokonany przez osobê nieuprawnion¹, 
4) jest niejasny, nieczytelny lub budz¹cy w¹tpliwoœci pod wzglêdem treœci. 

2. Op³aty dokonane w zwi¹zku z zapisem uznanym za niewa¿ny nie podlegaj¹ zwrotowi. 

§ 40. 1. Organizator wyœcigów konnych okreœla maksymaln¹ liczbê koni, która mo¿e braæ
udzia³ w gonitwach. 
2. W przypadku zapisania do gonitwy krajowej wiêkszej liczby koni ni¿ liczba, o której mowa
w ust. 1, organizator wyœcigów konnych kwalifikuje do gonitwy przede wszystkim konie zakwali-
fikowane do wy¿szej grupy, a w przypadku k³usaków - konie o najlepszych rekordach, a nastêpnie
bierze pod uwagê wy¿sze sumy nagród otrzymanych przez w³aœciciela danego konia. 
3. W przypadku zapisania do gonitwy miêdzynarodowej wiêkszej liczby koni ni¿ liczba, 
o której mowa w ust. 1, w tym do 5 koni trenowanych w innym pañstwie, organizator wyœcigów
konnych kwalifikuje do udzia³u w gonitwie wszystkie konie trenowane w innym pañstwie, 
a pozosta³e konie kwalifikuje do gonitwy zgodnie z przepisami ust. 2. 
4. W przypadku zapisania do gonitwy miêdzynarodowej wiêkszej liczby koni ni¿ liczba, 
o której mowa w ust. 1, w tym ponad 5 koni trenowanych w innym pañstwie, organizator
wyœcigów konnych kwalifikuje konie do gonitwy w nastêpuj¹cy sposób: 

1) spoœród koni trenowanych w innym pañstwie kwalifikuje do gonitwy 5 koni, bior¹c pod
uwagê przede wszystkim wartoœæ najwy¿szej nagrody otrzymanej przez w³aœciciela danego
konia w ostatnich dwóch latach, a nastêpnie wy¿sz¹ sumê nagród otrzymanych przez w³aœciciela
danego konia, 

2) pozosta³e konie kwalifikuje do gonitwy zgodnie z przepisem ust. 2. 
5. Przy ustalaniu sumy nagród, o której mowa w ust. 2 i w ust. 4 pkt 1, uwzglêdnia siê równie¿
nagrody otrzymane przez poprzednich w³aœcicieli danego konia. 
6. W razie niezakwalifikowania wystarczaj¹cej iloœci koni przy zastosowaniu kryteriów, 
o których mowa w ust. 2 lub 4, organizator wyœcigów konnych przeprowadza losowanie. 
7. Z wyj¹tkiem gonitw pozagrupowych kategorii A i B, w przypadku zapisania do gonitwy
powy¿ej trzynastu koni, gonitwa mo¿e byæ podzielona przez organizatora wyœcigów; podzia³u
koni dokonuje siê drog¹ losowania. 

§ 41. 1. Organizator wyœcigów konnych jest obowi¹zany, w ci¹gu 24 godzin po up³ywie terminu
zapisów koni do gonitwy, sporz¹dziæ listê koni zapisanych do gonitwy i podaæ j¹ do wiadomoœci
przez wywieszenie w lokalu toru wyœcigowego. 
2. W razie nieumieszczenia konia zapisanego do gonitwy zgodnie z przepisami na liœcie, 
o której mowa w ust. 1, w³aœciciel konia mo¿e niezw³ocznie zg³osiæ sprzeciw do organizatora
wyœcigów. 
3. W przypadku zg³oszenia uzasadnionego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, organizator
wyœcigów jest obowi¹zany dokonaæ sprostowania w programie wyœcigów konnych w ci¹gu 12
godzin od momentu wydania tego programu i dopuœciæ konia do udzia³u w gonitwie. 
4. W razie niedokonania sprostowania lub niedopuszczenia konia do udzia³u w gonitwie,
organizator wyœcigów wyp³aca w³aœcicielowi konia równowartoœæ pierwszej nagrody w tej gonitwie.
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§ 46. 1. Klacze pe³nej krwi angielskiej w wieku dwóch lat korzystaj¹ z 1 kg ulgi wagi, natomiast
w wieku od 3 do 6 lat korzystaj¹ z ulgi wagi na dystansach: 

a) do 1400 metrów w³¹cznie - 1 kg, 
b) powy¿ej 1400 metrów - 2 kg. 

2. Klacze arabskie czystej krwi i klacze ras pó³krwi, w wieku od trzech do szeœciu lat w³¹cznie,
korzystaj¹ z 2 kg ulgi wagi niezale¿nie od dystansu przeprowadzanej gonitwy. 
3. W gonitwach przeznaczonych wy³¹cznie dla klaczy nios¹ one wagê odpowiadaj¹c¹ ich wiekowi. 
4. Wa³achy nios¹ w gonitwach wagê okreœlon¹ dla ogierów. 

§ 47. 1. W gonitwach, w których przys³uguje ulga wagi ze wzglêdu na kategoriê jeŸdŸca, maj¹
zastosowanie nastêpuj¹ce ulgi wag: 

1) 4 kg - gdy dosiadaj¹cym jest uczeñ jeŸdziecki, 
2) 3 kg - gdy dosiadaj¹cym jest starszy uczeñ jeŸdziecki, 
3) 2 kg - gdy dosiadaj¹cym jest praktykant d¿okejski, 
4) 1 kg - gdy dosiadaj¹cym jest kandydat d¿okejski. 

2. W gonitwach przeznaczonych wy³¹cznie dla uczniów jeŸdzieckich obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ulgi wagi: 

1) je¿eli uczeñ jeŸdziecki nie wygra³ jeszcze ¿adnej gonitwy - wagê, jak¹ ma nieœæ dosiadany
przez niego koñ, obni¿a siê o 2 kg, 

2) je¿eli uczeñ jeŸdziecki wygra³ przynajmniej jedn¹ gonitwê - do czasu wygrania 
przez niego 10 gonitw, stosuje siê 1 kg ulgi wagi. 

3. Ulgi wagi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje siê w gonitwach dla koni 2-letnich pe³nej
krwi angielskiej i 3-letnich koni arabskich czystej krwi. 
4. Ulgi wagi ze wzglêdu na kategoriê jeŸdŸca nie stosuje siê w gonitwach pozagrupowych oraz
w przypadku jeŸdŸców z licencj¹ zagraniczn¹. 

§ 48. 1. Je¿eli koñ bierze udzia³ w gonitwie dla koni grupy lub kategorii ni¿szej ni¿ grupa 
lub kategoria, do której zosta³ zakwalifikowany: 

1) niesie nadwy¿kê wagi w wysokoœci: 
a) 3 kg - na dystansach do 1400 metrów w³¹cznie, 
b) 2 kg - na dystansach powy¿ej 1400 metrów do poni¿ej 2000 metrów, 
c) 1 kg - na dystansach 2000 metrów i d³u¿szych, 

2) nie stosuje siê ulgi wagi ze wzglêdu na kategoriê jeŸdŸca. 
1a. Je¿eli koñ wygra gonitwê pozagrupow¹ kategorii B (tak¿e ³eb w ³eb), bêd¹c w kategorii A,
a nastêpnie bierze udzia³ w gonitwie pozagrupowej kategorii B, otrzymuje 2 kg nadwy¿ki wagi
oraz nadwy¿kê wagi okreœlon¹ w ust. 1 pkt 1. 
1b. Je¿eli koñ wygra (tak¿e ³eb w ³eb) gonitwê pozagrupow¹ kategorii A, a nastêpnie bierze
udzia³ w gonitwie pozagrupowej kategorii B, otrzymuje 2 kg nadwy¿ki wagi za ka¿d¹ wygran¹
gonitwê w kategorii A oraz nadwy¿kê wagi okreœlon¹ w ust. 1 pkt 1. 
1c. Je¿eli koñ bierze udzia³ w gonitwie dla koni grupy wy¿szej od grupy, do której zosta³
zakwalifikowany, otrzymuje ulgê wagi w wysokoœci: 

1) 3 kg - na dystansach 2000 metrów i d³u¿szych, 
2) 4 kg - na dystansach poni¿ej 2000 metrów. 

§ 42. Je¿eli po zapisaniu konia do gonitwy nast¹pi zmiana jego w³aœciciela, nowy w³aœciciel
wykonuje uprawnienia wynikaj¹ce z zapisu konia, je¿eli na co najmniej 48 godzin przed gonitw¹
poinformuje organizatora wyœcigów o tym fakcie. 

§ 43. 1. Wycofanie konia z gonitwy mo¿e byæ dokonane przez z³o¿enie organizatorowi wyœcigów
konnych pisemnego oœwiadczenia zawieraj¹cego: 

1) imiê i nazwisko oraz adres albo nazwê i siedzibê w³aœciciela konia, 
2) okreœlenie gonitwy, z której koñ jest wycofany, i datê jej rozegrania, 
3) nazwê konia i stajni wyœcigowej, 
4) podpis osoby wycofuj¹cej konia z gonitwy. 

1a. Jednoczeœnie ze z³o¿eniem oœwiadczenia o wycofaniu konia z gonitwy wnosi siê op³atê
okreœlon¹ przez organizatora wyœcigów.
1b. Termin z³o¿enia oœwiadczenia o wycofaniu konia z gonitwy okreœla organizator wyœcigów
konnych. 
2. W razie wycofania konia z gonitwy, czêœci op³aty, o której mowa w § 38 ust. 4 pkt 2, nie zwraca siê. 
3. Wycofanie konia z gonitwy jest niewa¿ne, je¿eli:

1) zosta³o dokonane przez osobê do tego nieuprawnion¹ lub niezgodnie z przepisami ust. 1 lub 1a,
2) oœwiadczenie o wycofaniu konia z gonitwy zosta³o z³o¿one po terminie okreœlonym przez

organizatora wyœcigów konnych.
4. Oœwiadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwo³alne. 

Rozdzia³ 11
Wagi noszone przez konie w gonitwach

§ 44. 1. Waga jeŸdŸców oznacza wagê cz³owieka (bez kasku) oraz wszystkich przedmiotów,
które koñ niesie w gonitwie, z wyj¹tkiem nogawek, banda¿y, napierœnika, uzdy, okularów, bata
oraz œcierki pod siod³o, pomniejszon¹ o 0,5 kg.
2. Z zastrze¿eniem ust. 3 i 4 konie bior¹ce udzia³ w gonitwach powinny nieœæ wagê wynikaj¹c¹
z warunków danej gonitwy. 
3. W³aœciciel konia lub osoba przez niego upowa¿niona, podczas wa¿enia jeŸdŸca, mo¿e
zwiêkszyæ wagê wynikaj¹c¹ z warunków danej gonitwy, nie wiêcej jednak ni¿ o 2 kg,
informuj¹c o tym sêdziego u wagi. 
4. Je¿eli waga, jak¹ ma nieœæ koñ, nie zosta³a przed gonitw¹ sprawdzona, koñ nie mo¿e braæ
udzia³u w gonitwie.

§ 45. Waga noszona w gonitwie przez konia mo¿e byæ obni¿ona (ulga wagi) lub podwy¿szona
(nadwy¿ka wagi) ze wzglêdu na: 

1) wiek, p³eæ i rasê konia, 
2) wyniki osi¹gane przez konia w gonitwach, 
3) kategoriê jeŸdŸca. 



4. W razie orzeczenia o zdyskwalifikowaniu konia, nagrody przechodz¹ na nastêpne konie w
kolejnoœci, w jakiej osi¹gnê³y celownik za koniem zdyskwalifikowanym, a w³aœciciel konia
zdyskwalifikowanego, jeœli odebra³ nagrodê, jest obowi¹zany do jej zwrócenia organizatorowi
wyœcigów w ci¹gu 48 godzin od wydania prawomocnego orzeczenia o zdyskwalifikowaniu konia. 
5. Nagrody wyœcigowe nie podjête w ci¹gu dwóch lat nie s¹ wyp³acane. 
6. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przyznawania dodatkowych nagród pieniê¿nych i rzeczowych dla
w³aœcicieli i hodowców koni polskiej hodowli, wpisanych do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni
Pe³nej Krwi Angielskiej, Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi albo Polskiej
Ksiêgi Hodowlanej dla K³usaków. 

§ 53. 1. Je¿eli dwa lub wiêcej koni osi¹gnê³o równoczeœnie celownik (³eb w ³eb), nagrody dzieli
siê na równe czêœci w nastêpuj¹cy sposób: 

1) za dwa konie na pierwszym miejscu - pierwsz¹ i drug¹ nagrodê, 
2) za trzy konie na pierwszym miejscu - pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹ nagrodê, 
3) za cztery lub wiêcej koni na pierwszym miejscu - wszystkie nagrody za miejsca, które te konie

osi¹gnê³y, 
4) za dwa i wiêcej koni na drugim miejscu - drug¹ i trzeci¹ nagrodê. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 52 ust. 2, przepisy ust. 1 stosuje siê odpowiednio. 

Rozdzia³ 13
Szczegó³owe zasady rozgrywania gonitw galopem

§ 54. Konie bior¹ce udzia³ w gonitwie powinny byæ przyprowadzone na miejsce wskazane
przez organizatora wyœcigów nie póŸniej ni¿ na 30 minut przed rozpoczêciem gonitwy. Koñ
powinien byæ na pierwszy sygna³ sêdziego u wagi osiod³any i wyprowadzony na padok. Na
drugi sygna³ konie powinny byæ ca³kowicie przygotowane do gonitwy. Na trzeci sygna³ jeŸdŸcy
wyje¿d¿aj¹ na tor bie¿ni w celu udania siê na start i przeje¿d¿aj¹ przed komisj¹ techniczn¹. 

§ 55. 1. Wszyscy jeŸdŸcy bior¹cy udzia³ w gonitwie powinni byæ zwa¿eni w obecnoœci sêdziego
u wagi, który sprawdza i zapisuje wagê jeŸdŸców. Zwa¿enie powinno nast¹piæ najpóŸniej na 45
minut przed rozpoczêciem gonitwy.
2. Je¿eli jeŸdziec po zwa¿eniu uleg³ wypadkowi, przewodnicz¹cy komisji technicznej mo¿e
zezwoliæ, aby konia dosiada³ inny jeŸdziec tej samej kategorii. 
3. Po zwa¿eniu jeŸdŸców nastêpuje og³oszenie numerów koni, nazwisk jeŸdŸców i ich stwierdzonej
wagi, w stosunku do wszystkich koni bior¹cych udzia³ w gonitwie. 

§ 56. 1. Trener zg³asza sêdziemu u wagi wagê jeŸdŸca stosown¹ do warunków gonitwy. 
2. W przypadku pomy³ki trener zg³aszaj¹cy wagê sêdziemu u wagi mo¿e sprostowaæ j¹ do momentu
sygna³u oznaczaj¹cego zakoñczenie wa¿enia jeŸdŸców do danej gonitwy. Po up³ywie tego
terminu nale¿y zawiadomiæ o pomy³ce komisjê techniczn¹. Komisja techniczna w tym
przypadku nie dopuszcza konia do udzia³u w gonitwie. 
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2. £¹czna ulga wagi z tytu³u kategorii jeŸdŸca oraz z tytu³u startu w grupie wy¿szej nie mo¿e
wynosiæ wiêcej ni¿ 5 kg. 
3. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza poni¿ej 5° C) komisja
techniczna podnosi wagê noszon¹ przez konie w gonitwach przeprowadzanych systemem
grupowym o 1 kg, z wy³¹czeniem gonitw miêdzynarodowych. 
4. Konie 2-letnie pe³nej krwi angielskiej i 3-letnie konie arabskie czystej krwi we wszystkich
gonitwach nios¹ wagê wieku i nie mog¹ biegaæ w grupie ni¿szej ni¿ siê znajduj¹. 
5. W gonitwach kategorii A wszystkie konie nios¹ wagê wieku. 

§ 49. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, je¿eli do tego samego konia mia³yby w gonitwie zastosowanie
nadwy¿ki wagi z ró¿nych tytu³ów albo ulgi wagi z ró¿nych tytu³ów, albo jednoczeœnie
nadwy¿ka wagi i ulga wagi, to ulgi wagi i nadwy¿ki wagi nie sumuj¹ siê i nie znosz¹, chyba ¿e
jest to wyraŸnie wskazane w warunkach gonitwy. Je¿eli warunki gonitwy nie zawieraj¹ takiego
wskazania, koñ niesie tylko najwy¿sz¹ przewidzian¹ dla niego nadwy¿kê wagi albo otrzyma
najwiêksz¹ ulgê wagi. 
2. Je¿eli warunki gonitwy przyznaj¹ z jednego tytu³u nadwy¿kê wagi, a z innego tytu³u ulgê
wagi, koñ niesie przewidzian¹ nadwy¿kê wagi, a ulga wagi nie jest stosowana. 
3. W razie zbiegu ulgi wagi, ze wzglêdu na kategoriê jeŸdŸca z nadwy¿k¹ wagi lub ulg¹ wagi
wynikaj¹c¹ z innych warunków gonitwy, ulgê wagi odejmuje siê od wagi ustalonej na
podstawie pozosta³ych warunków gonitwy. 

§ 50. Szczegó³ow¹ skalê wag noszonych przez konie okreœla za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia. 

§ 51. 1. Z uwzglêdnieniem § 44 ust. 3, je¿eli waga, jak¹ niós³ koñ w gonitwie, oka¿e siê wy¿sza
ni¿ waga wynikaj¹ca z przepisów rozporz¹dzenia lub z warunków tej gonitwy, koñ podlega
dyskwalifikacji, chyba ¿e ró¿nica wagi nie wynios³a wiêcej ni¿ 1 kg. 
2. Je¿eli waga, jak¹ niós³ koñ w gonitwie, oka¿e siê ni¿sza od wagi wynikaj¹cej z przepisów
rozporz¹dzenia lub z warunków tej gonitwy, koñ podlega dyskwalifikacji. 

Rozdzia³ 12
Nagrody wyœcigowe

§ 52. 1. W ka¿dej gonitwie, z wyj¹tkiem gonitw kwalifikacyjnych, organizator wyœcigów
konnych ustala wysokoœæ nagród pieniê¿nych, jakie otrzymuj¹ trenerzy, jeŸdŸcy (powo¿¹cy) 
i w³aœciciele koni, które w danej gonitwie zajê³y kolejne trzy miejsca, licz¹c od pierwszego
miejsca. Niezale¿nie od nagród pieniê¿nych mog¹ byæ przyznawane nagrody rzeczowe. 
2. Organizator wyœcigów konnych mo¿e ustanowiæ nagrody dla trenerów, jeŸdŸców (powo¿¹cych) 
i w³aœcicieli koni, które zajê³y dalsze miejsca. 
3. Nagrody s¹ wyp³acane w terminie 21 dni od dnia og³oszenia wyników gonitwy, nie wczeœniej ni¿
po up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia tych wyników, z wyj¹tkiem nagród za konie, które zosta³y
poddane próbie dopingowej; póŸniejszy termin wyp³aty nagród wymaga zgody uprawnionego do
nagrody. 

Biuletyn PKWK – Zbiór Przepisów /  32



2. O zwolnieniu konia z dyspozycji sêdzia starter zawiadamia komisjê techniczn¹, w miarê mo¿li-
woœci przed rozpoczêciem gonitwy, nie póŸniej jednak ni¿ bezpoœrednio po jej zakoñczeniu.
3. Sêdzia starter mo¿e pozostawiæ konia na starcie w przypadku ra¿¹cego naruszenia zasady
równoœci szans. 

§ 62. 1. Je¿eli sêdzia starter stwierdzi³, ¿e start nast¹pi³: 
1) w sposób naruszaj¹cy zasadê równych szans, w szczególnoœci w przypadku, o którym 

mowa w § 59 ust. 3 pkt 7 lub 
2) w przypadku awarii maszyny startowej albo 
3) niezgodnie z § 59 ust. 4 

- uznaje taki start za niewa¿ny i g³osem oraz podniesieniem chor¹giewki daje sygna³ 
osobie wyznaczonej przez organizatora wyœcigów (kontrstarterowi), znajduj¹cej siê w odleg³oœci
80 metrów od linii startu, do zawrócenia koni na miejsce startu. 

2. Kontrstarter, na sygna³, o którym mowa w ust. 1, przez podniesienie chor¹giewki nakazuje
jeŸdŸcom zawrócenie koni na miejsce startu. 
3. W przypadku, gdy konie min¹ kontrstartera i nie powróc¹ na miejsce startu, komisja
techniczna uznaje te konie za zwolnione z dyspozycji sêdziego startera. 

§ 63. 1. Konia, który nie wystartowa³ lub wystartowa³, ale zatrzyma³ siê lub zboczy³ z wyznaczonego
toru gonitwy przed miniêciem kontrstartera, uwa¿a siê za konia, który pozosta³ na starcie. 
2. Konia, który po prawid³owym starcie min¹³ kontrstartera, uwa¿a siê za konia, który uczestniczy³
w gonitwie w sposób wa¿ny, nawet jeœli jej nie ukoñczy³. 
3. Konia, który prawid³owo wystartowa³, min¹³ kontrstartera, zboczy³ z wyznaczonego toru
gonitwy lub nie osi¹gn¹³ celownika, uwa¿a siê za konia, który nie ukoñczy³ gonitwy. 
4. Koñ, który by³ w dyspozycji sêdziego startera i nie wystartowa³, nie mo¿e uczestniczyæ 
w gonitwie dla koni, które nie biega³y. 

§ 64. W trakcie rozgrywania gonitwy: 
1) od momentu wystartowania do momentu miniêcia kontrstartera konia nale¿y prowadziæ 

tym samym torem, 
2) od momentu wystartowania do momentu miniêcia celownika konie powinny biec 

galopem; w gonitwach z p³otami i przeszkodami, w przypadku powrotu na trasê gonitwy,
w szczególnoœci w przypadku prób ponownego pokonania przeszkody po wy³amaniu, 
dopuszcza siê zmianê galopu na inny chód, 

3) jeŸdŸcy stosuj¹ taktykê, która umo¿liwia maksymalne wykorzystanie mo¿liwoœci 
dosiadanych przez nich koni, w szczególnoœci jeŸdŸcy nie mog¹ w ¿adnej fazie gonitwy,
bez uzasadnionej przyczyny, wycofaæ dosiadanych koni oraz gwa³townie przyspieszaæ 
w pocz¹tkowej i œrodkowej fazie gonitwy, 

4) jeŸdŸcy prowadz¹ konie w taki sposób, aby: 
a) nie przeszkadzaæ innym koniom, w szczególnoœci przez ich potr¹canie, przyciskanie
do bandy i zaje¿d¿anie drogi, 
b) nie odprowadzaæ konia na zewn¹trz toru, 
c) (skreœlony), 
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§ 57. Je¿eli osoby zainteresowane nie podnios³y zarzutu wadliwoœci dzia³ania wagi przed
ukoñczeniem wa¿enia jeŸdŸców przed gonitw¹, nie mog¹ tego uczyniæ przy wa¿eniu jeŸdŸców
po gonitwie. 

§ 58. 1. Siod³anie koni, które maj¹ wzi¹æ udzia³ w gonitwie, odbywa siê w miejscu do tego
wyznaczonym przez organizatora wyœcigów lub w stajni. 
2. Siod³anie poza miejscem, o którym mowa w ust. 1 jest dozwolone tylko za zgod¹ komisji
technicznej

§ 59. 1. Od momentu wyjœcia na bie¿niê toru wyœcigowego do chwili prawid³owego
wystartowania konie pozostaj¹ w dyspozycji sêdziego startera. 
2. Start koni w gonitwie odbywa siê za pomoc¹ maszyny startowej lub za pomoc¹ chor¹giewki. 
3. W gonitwach, w których u¿ywa siê maszyny startowej: 

1) na znak sêdziego startera wszystkie konie podchodz¹ jednoczeœnie do maszyny startowej,
przy czym w razie du¿ej liczby koni sêdzia starter mo¿e zarz¹dziæ wczeœniejsze 
wprowadzenie koni do maszyny startowej, 

2) konie s¹ wprowadzane do maszyny startowej w kolejnoœci numerów startowych, 
3) wprowadzenie do maszyny startowej odbywa siê pod kontrol¹ sêdziego startera, 

który mo¿e zastosowaæ œrodki pomocnicze, w szczególnoœci kaptur, pasy, bat, 
4) sêdzia starter w uzasadnionych przypadkach ma prawo zarz¹dziæ wprowadzenie konia do innego

boksu startowego ze wzglêdu na bezpieczeñstwo jeŸdŸca, konia lub pracowników obs³ugi, 
5) na wprowadzenie koni do maszyny startowej przeznacza siê 5 minut, a w uzasadnionych

przypadkach do 10 minut, 
6) w przypadku gdy koñ nie daje siê wprowadziæ do maszyny startowej, sêdzia starter 

zwalnia tego konia ze swojej dyspozycji, 
7) sêdzia starter uznaje start za niewa¿ny w przypadku nieotwarcia siê jakichkolwiek 

drzwiczek maszyny startowej, sygnalizuj¹c to g³osem oraz podniesieniem chor¹giewki. 
4. W gonitwach, w których start odbywa siê za pomoc¹ chor¹giewki, jeŸdŸcy powinni wyrównaæ
szereg w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 15 metrów od linii startu, nastêpnie podjechaæ stêpem do
miejsca startu i nie zatrzymuj¹c siê, na znak startera, rozpocz¹æ gonitwê. 

§ 60. Je¿eli w okresie od wyjœcia koni na bie¿niê toru wyœcigowego do wprowadzenia ich do
maszyny startowej, a w przypadku startu za pomoc¹ chor¹giewki - do momentu podejœcia do
linii startu, nast¹pi jakakolwiek okolicznoœæ uniemo¿liwiaj¹ca w ocenie komisji technicznej
udzia³ konia w gonitwie lub w wyniku której mo¿e zostaæ naruszona zasada równoœci szans,
komisja techniczna mo¿e uznaæ konia za zwolnionego z dyspozycji sêdziego startera. 

§ 61. 1. Sêdzia starter mo¿e zwolniæ konia ze swojej dyspozycji: 
1) je¿eli jeŸdziec opóŸnia podejœcie do maszyny startowej lub przeszkadza w dokonaniu

szybkiego i prawid³owego startu, 
2) w wypadku nag³ego zachorowania jeŸdŸca lub konia, 
3) w innych uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zawiadomieniu komisji technicznej. 
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6. Je¿eli komisja techniczna ustali, ¿e koñ bior¹cy udzia³ w gonitwie by³ prowadzony przez
jeŸdŸca (powo¿¹cego) w taki sposób, ¿e przeszkadza³ kilku koniom, i w wyniku tego konie,
którym przeszkadzano, minê³y celownik po koniu, który przeszkadza³, komisja techniczna,
ustalaj¹c wynik gonitwy, przesuwa konia, który przeszkadza³, na miejsce bezpoœrednio po
miejscu konia, któremu przeszkadza³ i który zaj¹³ najbardziej odleg³e miejsce. 
7. Od orzeczenia komisji technicznej w sprawach okreœlonych w ust. 5 i 6 w³aœcicielowi konia
lub jeŸdŸcowi przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania do komisji odwo³awczej. 
8. Wyniki gonitwy s¹ podawane do wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. 

§ 67. 1. Konia, który bra³ udzia³ w gonitwie, nale¿y zdyskwalifikowaæ, je¿eli: 
1) by³ trenowany lub dosiadany przez osobê nieposiadaj¹c¹ licencji lub dosiadany przez osobê

niespe³niaj¹c¹ wymagañ okreœlonych w § 18 ust. 1 lub 3, 
2) przeszed³ w gonitwie p³askiej w bieg inny ni¿ galop, 
3) nie zosta³ do gonitwy zapisany albo zapis zosta³ uznany za niewa¿ny, 
4) zosta³ z gonitwy wycofany, 
5) zosta³ zwolniony z dyspozycji sêdziego startera, 
6) waga jeŸdŸca, który go dosiada³, nie by³a przed gonitw¹ sprawdzona, 
7) niós³ wagê ni¿sz¹ od tej, jaka wynika³a z warunków gonitwy, 
8) waga jeŸdŸca, który go dosiada³, sprawdzona po gonitwie, okaza³a siê ni¿sza od wagi

ustalonej przed gonitw¹, 
9) by³ niew³aœciwie okuty,

10) w wyniku kontroli antydopingowej ustalono, ¿e podano mu niedozwolone œrodki dopinguj¹ce, 
11) nie spe³nia³ warunków okreœlonych dla danej gonitwy,
12) by³ prowadzony przez jeŸdŸca w taki sposób, ¿e przeszkadza³ innemu koniowi, 

który wskutek tego nie ukoñczy³ gonitwy.
2. Dyskwalifikacji podlegaj¹ tylko te konie, które osi¹gnê³y celownik. 
3. Od orzeczenia komisji technicznej w sprawie dyskwalifikacji konia w³aœcicielowi tego konia
przys³uguje prawo z³o¿enia odwo³ania do komisji odwo³awczej. 

§ 68. 1. Gonitwa jest niewa¿na, je¿eli: 
1) ¿aden z koni bior¹cych w niej udzia³ nie spe³ni³ warunków gonitwy, 
2) wszystkie konie, mimo sygna³u kontrstartera nie powróci³y na miejsce startu, 
3) wszystkie konie bior¹ce udzia³ w gonitwie zosta³y zdyskwalifikowane, 
4) odby³a siê na innym dystansie ni¿ ustalono w warunkach gonitwy. 
2. Od orzeczenia komisji technicznej o uznaniu gonitwy za niewa¿n¹ w³aœcicielowi konia
przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania do komisji odwo³awczej. 

Rozdzia³ 13a
Szczegó³owe zasady rozgrywania gonitw dla k³usaków

§ 68a.1. Gonitwy dla k³usaków odbywaj¹ siê z zaprzêgami (koñ w sulce i powo¿¹cy).
1a. Sulka powinna byæ wyposa¿ona w:

1) dyszle wykonane z drewna, metalu lub w³ókna wêglowego,
2) podpory pod stopy powo¿¹cego, umiejscowione na dyszlach, 
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5) (skreœlony), 
6) jeŸdŸcy nie mog¹: 

a) poganiaæ konia rêk¹, 
b) uderzaæ konia wodzami, 
c) p³oszyæ innego konia, 
d) nadu¿ywaæ bata w stosunku do dosiadanego konia, 
e) uderzaæ konia w sposób, który mo¿e spowodowaæ obra¿enia, 
f) uderzaæ konia batem, jeœli w wyniku tego koñ nie przyspiesza, zosta³ pokonany lub 

z przewag¹ wygrywa gonitwê, 
g) stwarzaæ innych sytuacji mog¹cych naraziæ na niebezpieczeñstwo jeŸdŸców i konie. 
7) jeŸdziec powinien wykazaæ poprawn¹ taktycznie i technicznie jazdê. 

8) w gonitwie z p³otami i przeszkodami, po ominiêciu p³otu lub przeszkody (po wy³amaniu)
lub odmowie skoku, jeŸdziec powinien podj¹æ ponown¹ próbê pokonania p³otu lub przeszkody;
jeŸdziec nie kontynuuje gonitwy w przypadku dwukrotnej odmowy skoku oraz w przypadku,
gdy jeŸdziec spadnie z konia lub koñ siê przewróci. 

§ 65. 1. Po odbytej gonitwie jeŸdŸcy powinni podjechaæ do wagi i tam osobiœcie rozsiod³aæ konia.
Waga jeŸdŸca podlega po gonitwie ponownemu sprawdzeniu w obecnoœci sêdziego u wagi.
Je¿eli wskutek wypadku jeŸdziec nie mo¿e do wagi podjechaæ, nale¿y go doprowadziæ, a konia
za zgod¹ komisji technicznej mo¿e rozsiod³aæ inna osoba. 
2. Konie pozostaj¹ rozsiod³ane u wagi do czasu sprawdzenia wagi wszystkich jeŸdŸców bior¹cych
udzia³ w gonitwie. JeŸdŸcy s¹ obowi¹zani pozostaæ w miejscu wa¿enia do czasu zwolnienia ich
przez sêdziego u wagi.
3. O zakoñczeniu sprawdzania wagi i jej wynikach sêdzia u wagi informuje niezw³ocznie
komisjê techniczn¹. 

§ 66. 1. Kolejnoœæ, w jakiej konie mijaj¹ celownik, ustala sêdzia u celownika, okreœlaj¹c kolejne
miejsca, jakie zajê³y poszczególne konie, oraz odleg³oœæ miêdzy nimi. 
2. Dla ustalenia kolejnoœci, w jakiej konie osi¹gnê³y celownik, mog¹ byæ stosowane pomocnicze
urz¹dzenia techniczne, w szczególnoœci fotokomórka oraz zapis przebiegu gonitwy na taœmie
magnetowidowej. 
3. Sêdzia u celownika stwierdza ustalenia, o których mowa w ust. 1, w protokole, który
niezw³ocznie przekazuje komisji technicznej. 
4. Ustalenia wyniku gonitwy dokonuje komisja techniczna na podstawie protoko³u
przekazanego przez sêdziego u celownika, informacji, o których mowa w § 65 ust. 3, oraz na
podstawie innych informacji dotycz¹cych przebiegu gonitwy. 
5. Je¿eli komisja techniczna ustali, ¿e koñ bior¹cy udzia³ w gonitwie by³ prowadzony przez
jeŸdŸca w taki sposób, ¿e przeszkadza³ innemu koniowi, i w wyniku tego koñ, któremu
przeszkadzano, min¹³ celownik po koniu, który przeszkadza³, komisja techniczna, ustalaj¹c
wynik gonitwy, przesuwa konia, który przeszkadza³, na miejsce bezpoœrednio po miejscu konia,
któremu przeszkadza³. 
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3) sêdzia starter wydaje komendê „do startu”, po której zaprzêgi jeden za drugim jad¹
najkrótsz¹ drog¹ do miejsca startu, 

4) sêdzia starter wydaje nastêpnie komendy: „start za piêæ minut”, „start za dwie minuty” 
oraz „start za jedn¹ minutê”, po wydaniu której zaprzêgi ustawiaj¹ siê w jednej linii,
zwrócone w kierunku linii startu, i rozpoczynaj¹ jazdê do linii startu, 

5) start nastêpuje po wydaniu komendy „trzy, dwa, jeden, start” i opuszczeniu czerwonej
chor¹giewki startowej, 

6) za start równy uznaje siê start, w którym pierwszy zaprzêg nie jest wysuniêty w stosunku
do pozosta³ych zaprzêgów w tym samym rzêdzie o wiêcej, ni¿ po³owê jego d³ugoœci, 

7) sêdzia starter uznaje start za niewa¿ny w przypadku gdy po komendzie „start” zaprzêg
stanie w poprzek toru, przeszkadzaj¹c w starcie innym zaprzêgom. 

§ 68d. 1. Sêdzia starter mo¿e zwolniæ zaprzêg ze swojej dyspozycji: 
1) je¿eli zachowanie konia podczas startu stwarza niebezpieczeñstwo dla innych zaprzêgów, 
2) w przypadku dwukrotnego uniemo¿liwienia wykonania startu innym zaprzêgom. 

2. Do zwalniania zaprzêgu z dyspozycji sêdziego startera przepisy § 60 i 61 stosuje siê odpowiednio. 

§ 68e. Je¿eli sêdzia starter stwierdzi³, ¿e start nast¹pi³ w sposób naruszaj¹cy zasadê równych szans,
w szczególnoœci w przypadku, o którym mowa w § 68c ust. 2 pkt 7, lub w przypadku awarii maszyny
startowej, uznaje taki start za niewa¿ny i g³osem oraz podniesieniem czerwonej chor¹giewki daje
sygna³ kontrstarterowi do zawrócenia zaprzêgów na miejsce startu. Przepisy § 62 ust. 2 i 3 stosuje
siê odpowiednio. 

§ 68f. 1. W trakcie rozgrywania gonitwy k³usaków: 
1) od chwili wystartowania do chwili miniêcia celownika, konie powinny biec czystym k³usem

(poruszanie do przodu nastêpuje w takcie na dwa, przy diagonalnej kolejnoœci kopyt),
2) powo¿¹cy stosuj¹ taktykê, która umo¿liwia maksymalne wykorzystanie mo¿liwoœci 

prowadzonych przez nich koni, w szczególnoœci powo¿¹cy nie mog¹ w ¿adnej fazie gonitwy,
bez uzasadnionej przyczyny, wycofaæ zaprzêgów oraz gwa³townie przyspieszaæ w pocz¹tkowej
i œrodkowej fazie gonitwy; przy przejœciu konia do chodu innego, ni¿ okreœlony w pkt 1,
powo¿¹cy powinien wyjechaæ na zewn¹trz toru i zwalniaj¹c przywróciæ konia do w³aœciwego k³usu, 

3) powo¿¹cy prowadz¹ zaprzêgi w taki sposób, aby: 
a) nie przeszkadzaæ innym zaprzêgom, w szczególnoœci przez ich potr¹canie, 
przepychanie, przyciskanie do bandy i zaje¿d¿anie drogi, 
b) po wyprzedzeniu prowadz¹cego zaprzêgu zjechaæ na wewnêtrzn¹ stronê bie¿ni (pierwszy tor), 
c) nie jechaæ œrodkiem bie¿ni, z wyj¹tkiem prostej finiszowej, 
d) na prostej finiszowej zaprzêg nie móg³ zmieniæ toru jazdy.

4) powo¿¹cy nie mog¹: 
a) p³oszyæ innego konia, 
b) uderzaæ konia batem w jednej gonitwie wiêcej ni¿ piêæ razy, 
c) uderzaæ konia w sposób, który mo¿e spowodowaæ obra¿enia, 
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3) pe³ne ko³a (szprychy zabezpieczone plastikow¹ os³on¹),
4) chlapacze w przypadku intensywnych opadów deszczu lub œniegu,
5) uprz¹¿ z bezpiecznikowymi zapiêciami u³atwiaj¹cymi szybkie wypiêcie konia.

1b. Sulka powinna byæ pozbawiona wystaj¹cych elementów, które mog¹ stwarzaæ
niebezpieczeñstwo dla innych uczestników gonitwy.
1c. Uprz¹¿ na g³owie konia nie mo¿e zawieraæ elementów metalowych, wystaj¹cych oraz
mog¹cych powodowaæ jego ból lub zranienie.
2. Konie bior¹ce udzia³ w gonitwie powinny byæ przyprowadzone na miejsce wskazane przez
organizatora wyœcigów nie póŸniej, ni¿ na 2 godziny przed rozpoczêciem gonitwy. 

§ 68b. 1. Od chwili wjechania na bie¿niê toru wyœcigowego do chwili startu zaprzêgi pozostaj¹
w dyspozycji sêdziego startera. 
2. Przy starcie zabronione jest przeszkadzanie innemu zaprzêgowi lub dokonywanie czynnoœci
wp³ywaj¹cych negatywnie na równe szanse wszystkich zaprzêgów. 
3. Start zaprzêgów w gonitwie odbywa siê za pomoc¹ maszyny startowej (autostart) albo 
za pomoc¹ chor¹giewki (start wolny), z tym ¿e start zaprzêgów w gonitwie przeprowadzanej 
w systemie handikapowym odbywa siê tylko za pomoc¹ chor¹giewki.

§ 68c. 1. W gonitwach, w których u¿ywa siê maszyny startowej: 
1) zaprzêgi ustawia siê za maszyn¹ startow¹ w kolejnoœci numerów startowych 

od wewnêtrznej strony bie¿ni toru wyœcigowego, 
2) zaprzêgi mog¹ startowaæ maksymalnie w dwóch rzêdach, przy czym zaprzêgi ustawia siê

w ten sposób, ¿e w drugim rzêdzie zaprzêgi zajmuj¹ co drugie pole, 
3) maszyna startowa jest ustawiana w odleg³oœci do 350 metrów przed lini¹ startu, 
4) sêdzia starter wydaje komendê „maszyna startowa jedzie do startu za 1 minutê”, 

po której zaprzêgi powinny ustawiæ siê w odleg³oœci oko³o 150 metrów za maszyn¹ startow¹, 
5) sêdzia starter wydaje nastêpnie komendê „gotów do startu”, po której maszyna startowa 

oraz ustawione za ni¹ zaprzêgi rozpoczynaj¹ jazdê, 
6) w odleg³oœci oko³o 100 metrów przed lini¹ startu zaprzêgi zajmuj¹ swoje pola startowe, 

z tym ¿e zaprzêgi w drugim rzêdzie ustawiaj¹ siê bezpoœrednio za pierwszym rzêdem, 
7) maszyna startowa podczas startu powinna osi¹gaæ prêdkoœci: 

a) 200 metrów przed lini¹ startu - 30 km/h 
b) 100 metrów przed lini¹ startu - 40 km/h 
c) na linii startu - 52 km/h; 

8) po przekroczeniu linii startu maszyna startowa zwiêksza prêdkoœæ, aby oddaliæ siê 
od zaprzêgów i bezkolizyjnie zjechaæ na bok. 

2. W gonitwach, w których start odbywa siê za pomoc¹ chor¹giewki: 
1) zaprzêgi ustawia siê w kolejnoœci numerów startowych, 
2) zaprzêgi mog¹ startowaæ w kilku rzêdach, przy czym w gonitwach przeprowadzanych 

w systemie handikapowym zaprzêgi o ró¿nych dystansach do pokonania rozstawia siê 
w odleg³oœci co 20 metrów od linii startu, 
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4) niezwa¿enia jeŸdŸca przed lub po gonitwie, 
5) niezgodnego z przepisami postêpowania jeŸdŸca (powo¿¹cego) w czasie gonitwy, 
6) zmylenia toru lub innej nieprawid³owoœci w przebiegu gonitwy, 
7) zastosowania u konia niedozwolonego œrodka dopinguj¹cego, 
8) niesienia przez konia w gonitwie nieprawid³owo ustalonej wagi, 
9) nieuprawnionego udzia³u konia w gonitwie, 

10) niespe³niania przez konia okreœlonych warunków gonitwy, 
11) niewa¿noœci zapisu konia do gonitwy, 
12) rozgrywania gonitwy niezgodnie z przepisami prawa, 
13) udzia³u w gonitwie konia innego ni¿ ten, który by³ do niej zapisany, oraz dokonania 

identyfikacji na podstawie sfa³szowanych dokumentów. 
2. Protest sk³ada siê w nastêpuj¹cych terminach: 

1) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 
a) najpóŸniej na 30 minut przed rozpoczêciem gonitwy, je¿eli protest dotyczy pierwszej 
gonitwy okreœlonej w oficjalnym programie wyœcigów konnych na dany dzieñ, a w pozosta³ych
przypadkach - najpóŸniej do sygna³u oznaczaj¹cego wyje¿d¿anie jeŸdŸców na start do gonitwy,
b) najpóŸniej do chwili wyjechania zaprzêgów na bie¿niê toru wyœcigowego 
- w przypadku gonitw dla k³usaków; 

2) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, najpóŸniej do czasu, gdy jeŸdziec, którego 
wagi protest dotyczy, nie zejdzie z wagi, 

3) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-7, najpóŸniej do sygna³u oznaczaj¹cego 
zakoñczenie wa¿enia jeŸdŸców po gonitwie, a w przypadku gonitw dla k³usaków 
- do up³ywu 5 minut po miniêciu celownika przez pierwszy zaprzêg, 

4) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 8-13, najpóŸniej przed up³ywem 48 godzin 
po zakoñczeniu gonitwy. 

3. Protesty zg³oszone po up³ywie terminów okreœlonych w ust. 2 pozostaj¹ bez rozpatrzenia. 

§ 70. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 i 3 protest sk³ada siê ustnie albo na piœmie przewodnicz¹cemu
komisji technicznej. 
2. Uczestnicz¹cy w gonitwie jeŸdziec (powo¿¹cy) zapowiada protest sêdziemu u celownika,
wyje¿d¿aj¹c z toru i podnosz¹c rêkê, a nastêpnie sk³ada go ustnie sêdziemu u wagi, a powo¿¹cy
przewodnicz¹cemu komisji technicznej. 
3. Protest zg³oszony ustnie: 

1) przez osoby inne, ni¿ jeŸdziec (powo¿¹cy), powinien byæ potwierdzony na piœmie 
najpóŸniej przed up³ywem terminu do jego z³o¿enia, 

2) przez trenerów w sprawach okreœlonych w § 69 ust. 1 pkt. 3-7, powinien byæ potwierdzony
na piœmie najpóŸniej przed up³ywem godziny od chwili jego zg³oszenia. 

§ 71. 1. Protesty rozstrzyga komisja techniczna, która przed powziêciem decyzji jest obowi¹zana
wezwaæ osoby zainteresowane do udzielenia wyjaœnieñ. 
2. Je¿eli protest nie zostanie uwzglêdniony, osobie, która go z³o¿y³a, przys³uguje prawo
wniesienia odwo³ania do komisji odwo³awczej. 
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d) uderzaæ konia koñcem lejców, 
e) uderzaæ konia rêkojeœci¹ bata. 

2. Dopuszcza siê dwukrotne przejœcie konia w galop w danej gonitwie, z wyj¹tkiem przypadków
okreœlonych w § 68h ust. 1 pkt 1 lit. b, przy czym w czasie galopu zaprzêg powinien traciæ dystans
w stosunku do innych zaprzêgów. 
3. Je¿eli przejœcie konia w galop nastêpuje na prostej finiszowej, zaprzêg powinien bez
zwalniania dojechaæ galopem do celownika. 

§ 68g. 1. Gonitwê wygrywa zaprzêg, którego koñ jako pierwszy osi¹gnie celownik. 
2. Po osi¹gniêciu celownika zaprzêg powinien stopniowo, na dystansie 150 metrów, zmniejszyæ
prêdkoœæ. 
3. Do ustalania kolejnoœci zaprzêgów oraz og³aszania wyników gonitwy stosuje siê odpowiednio
przepisy § 66. 

§ 68h. 1. Zaprzêg który bra³ udzia³ w gonitwie nale¿y zdyskwalifikowaæ, w przypadku gdy: 
1) koñ z tego zaprzêgu: 

a) by³ trenowany przez osobê nieposiadaj¹c¹ licencji, 
b) przeszed³ w danej gonitwie w galop na prostej finiszowej lub na innym odcinku, 
d³u¿szym ni¿ 30 skoków galopu o d³ugoœci oko³o 3 m ka¿dy (30 foule), 
c) porusza³ siê w gonitwie chodem innym ni¿ czysty k³us, na odcinku d³u¿szym ni¿ 30 foule, 
d) nie zosta³ zapisany do gonitwy albo zapis zosta³ uznany za niewa¿ny, 
e) zosta³ z gonitwy wycofany, 
f) otrzyma³ niedozwolone œrodki dopinguj¹ce, 
g) przeszed³ w galop po raz trzeci,

2) zaprzêg by³ prowadzony przez osobê nieposiadaj¹c¹ licencji, 
3) zaprzêg uczestniczy³ w gonitwie pomimo, ¿e zosta³ zwolniony z dyspozycji sêdziego startera, 
4) dystans zaprzêgu w gonitwie przeprowadzanej w systemie handikapowym by³ niezgodny

z warunkami gonitwy, 
5) zaprzêg lub koñ z tego zaprzêgu nie spe³nia³ warunków okreœlonych dla danej gonitwy. 

2. (uchylony), 
3. Od orzeczenia komisji technicznej w sprawie dyskwalifikacji zaprzêgu w³aœcicielowi konia
przys³uguje prawo z³o¿enia odwo³ania do komisji odwo³awczej. 

§ 68i. Do uznawania gonitwy za niewa¿n¹ stosuje siê odpowiednio przepisy § 68. 

Rozdzia³ 14
Sk³adanie protestów

§ 69. 1. Protest mo¿e byæ z³o¿ony z powodu nastêpuj¹cych nieprawid³owoœci dotycz¹cych
gonitwy: 

1) nieprawid³owego dystansu gonitwy, 
2) ró¿nicy miêdzy wag¹ jeŸdŸca stwierdzon¹ po gonitwie a wag¹ ustalon¹ przed gonitw¹, 
3) niedope³nienia warunków okreœlonych w § 54, a w przypadku k³usaków w § 68a ust. 2, 
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3. Badanie, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzane w innym laboratorium, wybranym przez
osobê sk³adaj¹c¹ wniosek spoœród okreœlonych przez Prezesa laboratoriów, których wykaz podaje
siê do wiadomoœci poprzez wywieszenie w lokalach nale¿¹cych do toru wyœcigowego.
4. W przypadku przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 2, o wyniku kontroli
antydopingowej decyduje wynik tego badania. 

§ 77. Koszty przeprowadzenia kontroli antydopingowej ponosi Klub, z tym ¿e w przypadku gdy: 
1) wniosek o przeprowadzenie kontroli z³o¿y³ w³aœciciel konia, kierownik stajni wyœcigowej,

trener lub jeŸdziec (powo¿¹cy), a wynik okaza³ siê negatywny - koszty te ponosi odpowiednio
osoba, która z³o¿y³a wniosek, 

2) wynik kontroli jest pozytywny - koszty te ponosi odpowiednio jeŸdziec (powo¿¹cy) albo
w³aœciciel konia. 

§ 78. 1. Niedozwolonymi œrodkami dopinguj¹cymi dla jeŸdŸców (powo¿¹cych) s¹ uznane za
dopingowe, na podstawie przepisów o kulturze fizycznej, œrodki farmakologiczne zaliczone do klas: 

1) œrodki pobudzaj¹ce (stymulanty), 
2) narkotyczne œrodki przeciwbólowe (narkotyki), 
3) œrodki anaboliczne (anaboliki): 

a) steroidy anaboliczno-androgenne, 
b) beta-2 adrenomimetyki (beta-2 agoniœci), 

4) œrodki moczopêdne (diuretyki), 
5) hormony peptydowe i glikoproteinowe oraz pokrewne. 

2. Wykaz niedozwolonych œrodków dopinguj¹cych dla koni okreœla za³¹cznik nr 3 do
rozporz¹dzenia. 

Rozdzia³ 16
Zasady porz¹dkowe na terenach 

i w lokalach nale¿¹cych do toru wyœcigowego

§ 79. 1. Organizator wyœcigów konnych powinien zapewniæ wyodrêbnione pomieszczenia lub
miejsca dla: 

1) komisji technicznej, 
2) sêdziego u wagi, 
3) sêdziego u celownika, 
4) jeŸdŸców (powo¿¹cych), 
5) trenerów. 

2. W pomieszczeniach lub miejscach, o których mowa w ust. 1, w czasie rozgrywania gonitw,
bez zgody komisji technicznej, nie mog¹ przebywaæ osoby trzecie. 

§ 80. 1. Na padoku mog¹ przebywaæ sêdziowie, jeŸdŸcy, trenerzy i w³aœciciele koni uczestnicz¹cych
w danej gonitwie, osoby wyznaczone do prezentacji koni, dy¿urni lekarze weterynarii i medycyny
oraz osoby upowa¿nione przez organizatora wyœcigów. 
2. Na bie¿ni toru wyœcigowego w trakcie rozgrywania gonitwy mog¹ przebywaæ wy³¹cznie
sêdziowie wyœcigowi lub osoby wyznaczone przez organizatora wyœcigów konnych. 
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Rozdzia³ 15
Zasady i tryb kontroli antydopingowej jeŸdŸców (powo¿¹cych) i koni 

oraz wykaz niedozwolonych œrodków dopinguj¹cych

§ 72. Kontrola antydopingowa polega na pobraniu krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu
jeŸdŸca lub konia oraz na przeprowadzeniu badañ laboratoryjnych próbek pobranego materia³u
w laboratorium wskazanym przez Prezesa. 

§ 73. 1. Przeprowadzenie kontroli antydopingowej zarz¹dza komisja techniczna z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek: 

1) sêdziego technicznego, 
2) w³aœciciela konia, 
3) trenera, 
4) dy¿urnego lekarza weterynarii, w przypadku kontroli dotycz¹cej koni, 
5) dy¿urnego lekarza medycyny, w przypadku kontroli dotycz¹cej jeŸdŸca, 
6) kierownika stajni wyœcigowej. 

2. Pobierania krwi, wydaliny lub wydzieliny dokonuje odpowiednio dy¿urny lekarz medycyny
albo dy¿urny lekarz weterynarii w obecnoœci specjalnie do tego celu wyznaczonego przez
komisjê techniczn¹ sêdziego oraz trenera, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 
3. Przed przyst¹pieniem do pobrania krwi, wydaliny lub wydzieliny sêdzia dokonuje ustalenia
to¿samoœci jeŸdŸca (powo¿¹cego) lub identyfikacji konia. 
4. Je¿eli jeŸdziec (powo¿¹cy) nie podda siê kontroli antydopingowej, uwa¿a siê, ¿e by³ pod
wp³ywem niedozwolonego œrodka dopinguj¹cego. 

§ 74. 1. Z pobranej krwi, wydaliny lub wydzieliny sporz¹dza siê próbê, któr¹ dzieli siê na dwie
próbki, zabezpieczaj¹c je w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich naruszenie. 
2. Próbki przesy³a siê niezw³ocznie do laboratorium, o którym mowa w § 72 ust. 2, które przepro-
wadza badania jednej z nich, a drug¹ przechowuje w odpowiednich warunkach. 

§ 75. Z przeprowadzonej kontroli antydopingowej sporz¹dza siê protokó³ zawieraj¹cy: 
1) imiê i nazwisko oraz adres jeŸdŸca (powo¿¹cego) lub opis konia, 
2) imiê i nazwisko oraz adres lekarza pobieraj¹cego krew, wydalinê lub wydzielinê 

oraz innych osób obecnych przy tej czynnoœci, 
3) czas i miejsce pobrania krwi, wydaliny lub wydzieliny oraz sporz¹dzenia próbek, 
4) podpisy: 

a) lekarza pobieraj¹cego krew, wydalinê lub wydzielinê oraz 
b) sêdziego wyœcigowego - cz³onka komisji technicznej. 

§ 76. 1. Komisja techniczna informuje osoby zainteresowane o wyniku badania próbki
niezw³ocznie po otrzymaniu tego wyniku z laboratorium. 
2. Osoby zainteresowane, które maj¹ zastrze¿enia do wyniku badania próbki, mog¹, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego wyniku, z³o¿yæ do komisji technicznej wniosek o przeprowadzenie badania
drugiej próbki. 
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3) nie zg³asza przypadku zachorowania konia przed lub po gonitwie, 
4) przy przebywaniu p³otu lub przeszkody korzysta z obcej pomocy, takiej pomocy udziela 

lub udzieliæ poleca, 
5) zg³osi oczywiœcie bezzasadny protest 
6) pomimo wezwania odmawia udzielenia wyjaœnieñ komisji technicznej. 

- podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniê¿nej. 

§ 84. 1. JeŸdziec (powo¿¹cy), który: 
1) nie dok³ada wszelkich starañ, aby wygraæ gonitwê lub przynajmniej zaj¹æ jak najlepsze miejsce, 
2) przez niedbalstwo przeszkadza innemu koniowi lub zaprzêgowi w gonitwie, nie dzia³aj¹c

w zamiarze zmniejszenia szans tego konia lub zaprzêgu, 
3) odmawia, bez wa¿nego powodu, dosiadania (powo¿enia) konia w gonitwie, 
4) przez niedbalstwo opóŸnia start, nie dzia³aj¹c w zamiarze zmniejszenia szans konia 

lub zaprzêgu w gonitwie, 
5) nie wykonuje poleceñ sêdziego startera, 
6) wstrzymuje konia na starcie, 
7) pozostaje na starcie albo bierze udzia³ w gonitwie pomimo zwolnienia z dyspozycji startera

dosiadanego przez niego konia lub prowadzonego zaprzêgu, 
8) zmyli trasê w gonitwie, 
9) nie rozsiod³a konia po gonitwie lub nie zg³osi siê do sêdziego u wagi, lub oddali siê 

z miejsca wa¿enia bez zezwolenia, 
10) w gonitwie z p³otami lub przeszkodami dokonuje skoków próbnych nie nakazanych 

przez komisjê techniczn¹ 
- podlega karze pieniê¿nej albo karze zawieszenia licencji na dosiadanie (powo¿enie) koni. 

§ 85. 1. Kto: 
1) zapisuje do gonitw z p³otami lub przeszkodami konia Ÿle skacz¹cego, 
2) nie przygotuje siê do gonitwy w czasie i w sposób okreœlony w rozporz¹dzeniu 

- podlega karze upomnienia albo nagany. 
2. Kto u¿ywa w gonitwach barw innych ni¿ te, które zosta³y zarejestrowane 
- podlega karze pieniê¿nej. 

Rozdzia³ 18
Szczegó³owy tryb postêpowania w sprawach 

o przewinienia dyscyplinarne

§ 86. Komisja techniczna wszczyna postêpowanie dyscyplinarne z urzêdu albo na wniosek
organizatora wyœcigów, sêdziego technicznego, w³aœciciela konia, kierownika stajni, trenera,
jeŸdŸca, dy¿urnego lekarza weterynarii lub dy¿urnego lekarza medycyny. 

§ 87. 1. W przypadku potrzeby przeprowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych w postêpowaniu
dyscyplinarnym, przewodnicz¹cy komisji technicznej wyznacza do tych czynnoœci jednego z jej
cz³onków. 
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§ 81. 1. W pomieszczeniu lub miejscu wyznaczonym dla sêdziego u wagi mog¹ przebywaæ
jeŸdŸcy przygotowuj¹cy siê do gonitwy oraz trenerzy, których konie bior¹ udzia³ w gonitwie. 
2. (skreœlony), 
3. (skreœlony). 

Rozdzia³ 17
Czyny stanowi¹ce przewinienia dyscyplinarne 

oraz kary wymierzane za ich pope³nienie

§ 82. 1. Kto: 
1) umyœlnie podaje w zapisie konia do gonitwy albo w zg³oszeniu konia do wyœcigów 

w danym roku wiadomoœci nieprawdziwe, pos³uguje siê fa³szywymi dokumentami 
stanowi¹cymi podstawê identyfikacji konia, podstawia konia w gonitwie, 

2) wspó³dzia³a w pope³nieniu czynu zmniejszaj¹cego mo¿liwoœæ wygrania gonitwy albo pomaga
lub nak³ania do jego pope³nienia, 

3) przez umyœlne dzia³anie zmniejsza wartoœæ u¿ytkow¹ konia, 
4) zmniejsza lub usi³uje zmniejszyæ szanse koni w gonitwie albo umyœlnie przeszkadza 

koniom w prawid³owym rozegraniu gonitwy, 
5) podaje koniowi przed gonitw¹ lub w czasie jej trwania niedozwolony œrodek dopinguj¹cy 

lub œrodek uspokajaj¹cy, poleca daæ taki œrodek lub na to zezwala albo, wiedz¹c o tym, 
nie przeciwdzia³a temu, 

6) bêd¹c w³aœcicielem konia bior¹cego udzia³ w gonitwie, czyni zak³ad przeciw w³asnemu 
koniowi lub przeciw koniowi ze swojej stajni, 

7) na terenie toru wyœcigowego i w czasie wyœcigów konnych œwiadomie zak³óci normalne 
przeprowadzenie gonitwy, 

8) bêd¹c sêdzi¹ wyœcigowym, kierownikiem stajni, trenerem lub jeŸdŸcem (powo¿¹cym) 
albo dy¿urnym lekarzem weterynarii albo medycyny, czyni zak³ady wzajemne, 

9) narusza obowi¹zki okreœlone w przepisach o wyœcigach konnych, wykonuje je w stanie 
po u¿yciu alkoholu lub œrodka odurzaj¹cego lub ra¿¹co narusza porz¹dek na terenie 
lub w lokalu nale¿¹cym do toru wyœcigowego, 

10) dosiada (powozi) konia w gonitwie po u¿yciu niedozwolonego œrodka dopinguj¹cego 
- podlega karze pieniê¿nej albo zawieszenia zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹
albo zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni albo pe³nienie
funkcji sêdziego wyœcigowego. 

2. Kto jako trener, jeŸdziec albo sêdzia wyœcigowy dopuszcza siê czynów, o których mowa 
w ust. 1, w sposób szczególnie ra¿¹cy lub pope³nia je notorycznie 
- podlega karze pozbawienia prawa trenowania koni albo dosiadania koni, albo pe³nienia funkcji
sêdziego wyœcigowego. 

§ 83. Kto: 
1) zastosuje w gonitwie niedozwolone podkowy, 
2) zniewa¿a osoby spe³niaj¹ce czynnoœci zwi¹zane z przeprowadzaniem gonitw, 
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2. Prowadz¹cy czynnoœci wyjaœniaj¹ce bada wszelkie okolicznoœci potrzebne do bezstronnego
wyjaœnienia sprawy, jak równie¿ zbiera œrodki dowodowe, w szczególnoœci przes³uchuje
œwiadków, a w razie potrzeby korzysta z opinii bieg³ych. 
3. Prowadz¹cy czynnoœci wyjaœniaj¹ce sporz¹dza protokó³ z przebiegu przes³uchania œwiadka.
Protokó³ podpisuje prowadz¹cy czynnoœci wyjaœniaj¹ce i œwiadek. 
4. Prowadz¹cy czynnoœci wyjaœniaj¹ce jest obowi¹zany umo¿liwiæ obwinionemu przed
zakoñczeniem tych czynnoœci sposobnoœæ wypowiedzenia siê co do wszystkich zarzutów, jak
równie¿ co do materia³u dowodowego zebranego w sprawie. Okolicznoœci wskazane przez
obwinionego, maj¹ce s³u¿yæ odparciu zarzutu, powinien prowadz¹cy czynnoœci wyjaœniaj¹ce
sprawdziæ w miarê mo¿noœci, a zg³oszonych przez obwinionego œwiadków przes³uchaæ, je¿eli
uzna, ¿e zeznania tych œwiadków mog¹ mieæ dla obrony obwinionego istotne znaczenie. 
5. Odmowa obwinionego wypowiedzenia siê w czasie przeprowadzania czynnoœci wyjaœniaj¹cych
lub fizyczna niemo¿noœæ przes³uchania go, trwaj¹ca do ukoñczenia dochodzenia, nie wstrzymuje
dalszego toku sprawy. 
6. Osoba ukarana kar¹ pieniê¿n¹ wp³aca kwotê pieniê¿n¹ z tytu³u orzeczonej kary na rzecz
Klubu w terminie 14 dni od dnia ukarania. 

Rozdzia³ 19
Wymogi, które powinien spe³niaæ oficjalny program wyœcigów konnych

§ 88. 1. Organizator wyœcigów konnych wydaje oficjalny program wyœcigów konnych 
na poszczególne dni wyœcigowe, w których rozgrywane s¹ gonitwy. 
2. Program powinien zawieraæ: 

1) nazwê toru wyœcigowego, 
2) datê, godziny i kolejnoœæ rozgrywania poszczególnych gonitw, 
3) wartoœæ nagród za zajêcie poszczególnych miejsc w gonitwie, 
4) szczegó³owe warunki ka¿dej gonitwy, 
5) nazwê, p³eæ, maœæ i wiek koni zapisanych do poszczególnych gonitw oraz nazwê matki 

i ojca ka¿dego z tych koni, 
6) imiona i nazwiska albo nazwy w³aœcicieli koni zapisanych do poszczególnych gonitw, 

nazwê stajni wyœcigowej, w której s¹ one trenowane, imiona i nazwiska trenerów oraz 
imiona i nazwiska jeŸdŸców (powo¿¹cych), 

7) wagê, któr¹ ma nieœæ koñ w gonitwie, 
8) barwy wyœcigowe w³aœcicieli koni, 
9) komunikaty i orzeczenia komisji technicznej, 

10) inne informacje. 

Rozdzia³ 20
Kategoryzacja jeŸdŸców (powo¿¹cych)

§ 89. 1. W zale¿noœci od pobierania wynagrodzenia ustala siê nastêpuj¹ce kategorie jeŸdŸców
(powo¿¹cych): 

1) amator - jeŸdziec (powo¿¹cy) niepobieraj¹cy wynagrodzenia, który nie dosiada³ (nie powozi³)
koni jako zawodowiec w okresie ostatnich trzech lat, 

2) zawodowiec - jeŸdziec (powo¿¹cy) pobieraj¹cy wynagrodzenie. 
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2. W zale¿noœci od iloœci wygranych ustala siê nastêpuj¹ce kategorie jeŸdŸców: 
1) uczeñ jeŸdziecki - jeŸdziec, który nie wygra³ 10 gonitw, 
2) starszy uczeñ jeŸdziecki - jeŸdziec, który wygra³ od 10 do 24 gonitw, 
3) praktykant d¿okejski - jeŸdziec, który wygra³ od 25 do 49 gonitw, 
4) kandydat d¿okejski - jeŸdziec, który wygra³ od 50 do 99 gonitw, 
5) d¿okej - jeŸdziec, który wygra³ co najmniej 100 gonitw. 

3. Przy ustalaniu kategorii jeŸdŸca zalicza siê zwyciêstwa we wszystkich rodzajach gonitw, 
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, z wyj¹tkiem gonitw kwalifikacyjnych. 

Rozdzia³ 21
Przepis koñcowy

§ 90. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia. 

Za³¹cznik nr 1

SZCZEGÓ£OWY SPOSÓB USTALANIA GRUP I HANDIKAPÓW

1. Ustala siê dwa terminy przegrupowania koni: 
1) na sezon wiosenny przed rozpoczêciem sezonu wyœcigowego, 
2) na sezon letni po dniu derby dla koni pe³nej krwi angielskiej. 

2. W przegrupowaniu na sezon wiosenny gonitwy pozagrupowe dzieli siê na kategorie A i B, 
a grupowe - na I, II i III grupê. 
3. Konie 3-letnie pe³nej krwi angielskiej oraz 4-letnie konie arabskie czystej krwi zostaj¹
przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw w roku ubieg³ym w nastêpuj¹cy sposób: 

1) poza grupami w kategorii Apozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê kategorii A, 
2) poza grupami w kategorii B pozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê kategorii B, 
3) w I grupie pozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê I grupy lub gonitwê próbn¹,
4) w II grupie pozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê II grupy, 
5) w III grupie znajduj¹ siê konie, które w ubieg³ym roku nie wygra³y gonitwy II grupy. 
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9. Wszystkie gonitwy handikapowe wygrane w kraju i w innym pañstwie bez wzglêdu na
wysokoœæ nagrody przesuwaj¹ konia o jedn¹ grupê, z wyj¹tkiem koni kategorii A, które po
wygraniu handikapu grupowego s¹ traktowane jak konie, które wygra³y grupê ni¿ej. Przepis
dotyczy koni wszystkich ras. 
10. Handikap generalny jest prowadzony na bie¿¹co i og³aszany w ka¿dy poniedzia³ek przed
dniem zapisów w siedzibie Klubu. Koñ zostaje ujêty w handikapie generalnym przed sezonem,
je¿eli by³ ujêty w handikapie generalnym po sezonie roku poprzedniego. Koñ, który nie by³
ujêty w handikapie generalnym przed sezonem, zostanie w nim ujêty, je¿eli w bie¿¹cym sezonie
ukoñczy³ przynajmniej dwie gonitwy i nie zosta³ w ¿adnej z nich zdyskwalifikowany. Po dniu
derby dla koni pe³nej krwi angielskiej w handikapie generalnym zostan¹ ujête tylko te konie,
które w bie¿¹cym sezonie ukoñczy³y przynajmniej dwie gonitwy i nie zosta³y w ¿adnej z nich
zdyskwalifikowane. Przy ustalaniu w handikapie generalnym wagi danego konia, który nie by³
w nim ujêty przed sezonem, nie uwzglêdnia siê startów tego konia w innym pañstwie. 
11. Je¿eli miêdzy og³oszeniem wagi, jak¹ maj¹ nieœæ poszczególne konie w gonitwie
handikapowej, a chwil¹ wa¿enia jeŸdŸca do gonitwy, koñ wygra³ gonitwê, wówczas otrzymuje
dodatkowo 2 kg nadwagi za ka¿d¹ wygran¹ gonitwê. 
12. Konie pe³nej krwi angielskiej i arabskie czystej krwi, które by³y trenowane i biega³y w
innym pañstwie, zostaj¹ sklasyfikowane na podstawie wygranych nagród przeliczanych wed³ug
kursu walut ustalonego przez Miêdzynarodowe Porozumienie Hodowli i Wyœcigów dla danego
roku, zwanego dalej „przelicznikiem MPHiW”, w nastêpuj¹cy sposób: 

1) w przypadku konia, który wygra³ gonitwê, bierze siê pod uwagê wartoœæ nagrody, 
2) w przypadku konia, który nie wygra³ gonitwy, bierze siê pod uwagê sumê wartoœci nagród

za zajête miejsca, je¿eli po przeliczeniu suma ta jest równa potrójnej wartoœci pierwszej 
nagrody przewidzianej dla gonitwy danej grupy, 

3) koñ, który biega³ w kraju, dla którego nie podano przelicznika MPHiW, 
zostaje sklasyfikowany wed³ug jakoœci wygranych gonitw. 

13. Je¿eli koñ trenowany w kraju wygra nagrodê w innym pañstwie, to wartoœæ jej zostaje
przeliczona na podstawie kursu na dany rok zgodnie z przelicznikiem MPHiW, a koñ zostaje
przegrupowany zgodnie z przepisami na rok bie¿¹cy. 
14. Konie 3-letnie ras pó³krwi zaczynaj¹ biegaæ po dniu 1 marca systemem grupowym. 
15. Konie 3-letnie ras pó³krwi, które w rodowodzie do V pokolenia w³¹cznie posiadaj¹ co
najmniej 50% pe³nej krwi angielskiej, rozpoczynaj¹ biegaæ wiosn¹ ka¿dego roku od II grupy;
pozosta³e 3-letnie konie pó³krwi rozpoczynaj¹ biegaæ od III grupy. 
16. Wszystkie 3-letnie konie ras pó³krwi przesuwaæ siê bêd¹ w grupach zgodnie z wygranymi
gonitwami; gonitwy grupowe dzieli siê na grupê l, II, III, zaœ pozagrupowe na kategoriê A i B. 
17. Wygrane w gonitwach p³askich nie s¹ zaliczane do gonitw z p³otami oraz z przeszkodami i
odwrotnie. 

4. Konie 4-letnie i starsze pe³nej krwi angielskiej oraz 5-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi
zostaj¹ przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw w ubieg³ym roku w nastêpuj¹cy sposób: 

1) poza grupami w kategorii Apozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê kategorii A, 
2) poza grupami w kategorii B pozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê 

kategorii B, 
3) w I grupie pozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê I grupy, bêd¹c w I grupie

lub kategorii B, 
4) w II grupie pozostaj¹ konie, które w ubieg³ym roku wygra³y gonitwê II grupy, bêd¹c w II grupie

lub I grupie, 
5) pozosta³e konie zostaj¹ zakwalifikowane do III grupy, 
6) koñ, który nie wygra³ w ubieg³ym roku samodzielnie gonitwy, zostaje przesuniêty o jedn¹

grupê ni¿ej, 
7) koñ pe³nej krwi angielskiej oraz koñ arabski czystej krwi, który wygra³ sumê nagród 

równ¹ lub wy¿sz¹ od dwukrotnej wartoœci najni¿szej pierwszej nagrody kategorii A
dla danej rasy, nie zostaje przegrupowany.

8) koñ, który wygra³ sumê nagród równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ najwy¿sza pierwsza nagroda 
w kategorii B, nie mo¿e byæ przegrupowany ni¿ej ni¿ do II grupy, a koñ, który wygra³ 
sumê nagród równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ podwójna najwy¿sza pierwsza nagroda w kategorii B,
nie mo¿e byæ przegrupowany ni¿ej ni¿ do I grupy. 

5. 3-letnie konie arabskie czystej krwi zaczynaj¹ biegaæ od dnia 1 maja w II grupie 
lub w gonitwach próbnych i do koñca bie¿¹cego roku bêd¹ przesuwaæ siê w grupach zgodnie 
z wygranymi gonitwami. Zwyciêzca gonitwy próbnej (tak¿e ³eb w ³eb) zostaje przegrupowany
do kategorii B.
6. Konie 2-letnie pe³nej krwi angielskiej zaczynaj¹ biegaæ od dnia 1 czerwca w grupie II 
lub w gonitwach próbnych i do koñca bie¿¹cego roku bêd¹ przesuwaæ siê w grupach zgodnie 
z wygranymi gonitwami. Zwyciêzca gonitwy próbnej (tak¿e ³eb w ³eb) zostaje przegrupowany
do kategorii B.
7. W przegrupowaniu koni na sezon letni konie 3-letnie i starsze pe³nej krwi angielskiej 
oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi zostaj¹ przegrupowane na zasadzie wygranych
nagród w sezonie wiosennym bie¿¹cego roku w nastêpuj¹cy sposób: 

1) wszystkie konie zostaj¹ przesuniête o jedn¹ grupê lub kategoriê ni¿ej, z wyj¹tkiem: 
a) koni, które wygra³y gonitwê kategorii A, 
b) koni, które wygra³y sumê nagród w wysokoœci najni¿szej pierwszej nagrody 
kategorii A dla danej rasy, 
c) koni, które wygra³y samodzielnie grupê lub kategoriê ni¿sz¹ od tej, w której siê znajdowa³y,
z wy³¹czeniem koni kategorii A, które wygra³y handikap grupowy, 

2) podczas przegrupowania na sezon letni tworzy siê IV grupê koni, które w sezonie wiosennym
bie¿¹cego roku nie wygra³y gonitwy III grupy. 

8. Konie 3-letnie i starsze pe³nej krwi angielskiej oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej
krwi po wygraniu jednorazowo 125% najni¿szej pierwszej nagrody kategorii A dla danej rasy
zostaj¹ przegrupowane co najmniej do kategorii B, a po wygraniu jednorazowo 250% najni¿szej
pierwszej nagrody kategorii A dla danej rasy - do kategorii A (nie dotyczy handikapów). 
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Za³¹cznik nr 2 

SKALA WAG NOSZONYCH PRZEZ KONIE

I. Skala wag w gonitwach p³askich 
1. Wagi noszone obowi¹zuj¹ce w gonitwach dla koni pe³nej krwi angielskiej i koni ras pó³krwi: 

1) 2-letnich do dnia 31 lipca - 56 kg, po dniu 31 lipca - 57 kg, 
2) dla 2-letnich i starszych: 

a) dla koni 2-letnich - 53 kg, 
b) dla koni 3-letnich - 61 kg, 
c) dla koni 4-letnich i starszych - 62 kg, 

3) w gonitwach przeznaczonych wy³¹cznie dla koni 3-letnich na wszystkich dystansach 
i we wszystkich miesi¹cach obowi¹zuje waga 59 kg. 

2. W innych gonitwach obowi¹zuje waga z nastêpuj¹cej tabeli: 

3. 2-letnie klacze pe³nej krwi angielskiej korzystaj¹ z 1 kg ulgi wagi. 
4. Wa³achy nios¹ wagê okreœlon¹ dla ogierów. 
5. Wagê, jaka obowi¹zuje w gonitwach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje siê
równie¿ wówczas, gdy do gonitwy nie zapisano koni któregokolwiek z roczników 
lub po zapisaniu wycofano z gonitwy konie któregokolwiek z roczników. 
6. Ulgi wagi dla klaczy nale¿y stosowaæ równie¿ w przypadku, gdy do gonitwy przeznaczonej
dla koni ró¿nej p³ci zapisano wy³¹cznie klacze lub gdy wszystkie zapisane ogiery i wa³achy
wycofano. 
7. W gonitwach przeznaczonych dla koni arabskich czystej krwi na wszystkich dystansach
i we wszystkich miesi¹cach obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wagi noszone: 

1) dla koni 3-letnich - 58 kg, 
2) dla koni 4-letnich - 59 kg, 
3) dla koni 5-letnich i starszych - 62 kg. 

8. W gonitwach przeznaczonych dla koni 3-letnich i starszych arabskich czystej krwi 
konie 3-letnie korzystaj¹ z 4 kg ulgi wagi. 
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II. Skala wag w gonitwach z p³otami 
1. Wagi noszone w gonitwach z p³otami dla koni pe³nej krwi angielskiej i dla koni ras pó³krwi: 

Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystaj¹ z 2 kg ulgi wagi. 
2. W gonitwach, w których mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie konie arabskie czystej krwi, obowi¹zuje
nastêpuj¹ca skala wagi we wszystkich sezonach i na wszystkich dystansach: 
1) dla koni 4-letnich - 66 kg, 
2) dla koni 5-letnich i starszych - 70 kg. 
Klacze 4-6-letnie otrzymuj¹ 2 kg ulgi wagi. 
3. Je¿eli konie ras pó³krwi uczestnicz¹ w gonitwie z koñmi rasy pe³nej krwi angielskiej,
korzystaj¹ z 5 kg ulgi wagi. 

III. Skala wag w gonitwach z przeszkodami 
1. Wagi noszone w gonitwach z przeszkodami dla koni pe³nej krwi angielskiej i dla koni ras pó³krwi: 

Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystaj¹ z 2 kg ulgi wagi. 
2. (skreœlony) 
3. Je¿eli konie ras pó³krwi uczestnicz¹ w gonitwie z koñmi rasy pe³nej krwi angielskiej,
korzystaj¹ z 5 kg ulgi wagi. 

Dystans Wiek koni Miesiące 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

do 4200 m

3-letnie – – – – 65 66
4-letnie 63 63 64 66 66 67
5-letnie 68 68 68 69 69 69
6-letnie i st. 69 69 69 69 69 69

powyżej 4-letnie 62 62 64 64 64 65

4200 m 5-letnie 67 67 68 68 68 68 
6-letnie i st. 69 69 69 69 69 69

Dystans Wiek koni Miesiące 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2400 m

3-letnie – 63 64 64 65 66
3-letnie ze st. – – – – 63 64
4-letnie 66 66 67 67 67 68
5-letnie i st. 69 69 69 69 69 69

2500 m
3-letnie – 63 64 64 65 66

do 3200 m
3-letnie ze st. – – – – 62 63
4-letnie 66 66 67 67 67 68
5-letnie i st. 69 69 69 69 69 69

powyżej 4-letnie 66 66 66 66 67 67
3200 m 5-letnie i st. 69 69 69 69 69 69Dystans Wiek koni Miesiące 

I II III   IV V VI   VII VIII IX X   XI XII 
do 1400 m 3-letnie 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 
włącznie 4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ponad 1400 i 3-letnie 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
poniżej 2000m 4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Od 2000 m 3-letnie 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
do 2400 m 4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
ponad 2400 m 3-letnie 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Dz.U.01.90.1007
2001.11.24 zm. Dz.U.01.128.1433
2005.01.14 zm. Dz.U.04.282.2812
2008.09.06 zm. Dz.U.08.157.986

ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ 
na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji na trenowanie koni, 

dosiadanie (powo¿enie) koni 
oraz pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 86) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.
1. Zezwolenie na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹ w danym roku kalendarzowym mo¿e byæ 

udzielone osobie, która:
1) nie zosta³a skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo okreœlone w art. 35 ust. 1 

i 2, wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, z póŸn. zm.) 
lub przestêpstwo przeciwko mieniu okreœlone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.3),

2) zda³a egzamin ze znajomoœci przepisów dotycz¹cych wyœcigów konnych przed 
komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych, zwanego dalej
„Prezesem”.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹ zawiera:
1) imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nieniu warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹ 
w drodze decyzji.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przys³uguje odwo³anie do ministra w³aœciwego 
do spraw rolnictwa.
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Za³¹cznik nr 3 

WYKAZ NIEDOZWOLONYCH ŒRODKÓW DOPINGUJ¥CYCH DLA KONI

1. Niedozwolonymi œrodkami dopinguj¹cymi dla koni s¹: 
1) substancje hormonalne i ich syntetyczne odpowiedniki; 
2) substancje przeciwzakaŸne inne ni¿ stosowane wy³¹cznie jako przeciwpaso¿ytnicze; 
3) substancje przeciwgor¹czkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne; 
4) substancje cytotoksyczne; 
5) œrodki maskuj¹ce; 
6) inne substancje uznane przez Miêdzynarodow¹ Federacj¹ W³adz Wyœcigowych za
niedozwolone œrodki dopinguj¹ce dla koni. 
2. Za niedozwolone œrodki dopinguj¹ce dla koni uznaje siê nastêpuj¹ce substancje wymienione
w poni¿szej tabeli, je¿eli ich stê¿enie przekracza: 

Nazwa substancji Próg dopuszczalnego stê¿enia poszczególnych substancji 
arszenik 0,3 mikrograma arszeniku na mililitr moczu 
dwutlenek wêgla 37 milimoli przyswajalnego dwutlenku wêgla na litr osocza krwi 
sulfotlenek metylu 15 mikrogramów sulfotlenku metylu na mililitr moczu lub

1 mikrogram sulfotlenku metylu na mililitr osocza krwi 
estranediol u koni stosunek masy wolnego i zwi¹zanego 5α -estrano-3β, 17α -diolu 
(poza wa³achami) do masy wolnego i zwi¹zanego 5 (10) -estrano-3β, 17α -diolu 

w moczu koni (oprócz wa³achów) równy 1: 1
hydrokortyzon 1 mikrogram hydrokortyzonu na mililitr moczu
metoksytyramina 4 mikrogramy wolnej i zwi¹zanej 3-metoksytyraminy na mililitr moczu
kwas salicylowy 750 mikrogramów kwasu salicylowego na mililitr moczu, 

lub 6,5 mikrogramów kwasu salicylowego na mililitr osocza krwi 
testosteron 0,02 mikrograma wolnego i zwi¹zanego testosteronu na mililitr 

moczu u wa³achów lub 0,055 mikrograma wolnego i zwi¹zanego 
testosteronu na mililitr moczu klaczy

teobromina 2 mikrogramy teobrominy na mililitr moczu



§ 3.
1. Licencja na dosiadanie (powo¿enie) koni w danym roku kalendarzowym mo¿e byæ 

udzielona osobie, która:
1) posiada uprawnienia do dosiadania (powo¿enia) koni nadane przez Prezesa na czas 

nieokreœlony po:
a) z³o¿eniu pisemnego oœwiadczenia, ¿e wnioskodawca posiada praktyczne 

umiejêtnoœci dosiadania (powo¿enia) koni, potwierdzonego przez trenera maj¹cego
wa¿n¹ licencjê na trenowanie koni,

b) zdaniu egzaminu ze znajomoœci regulaminu wyœcigów konnych przed komisj¹ 
egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Prezesa,

2) posiada co najmniej wykszta³cenie podstawowe,
3) nie zosta³a skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo okreœlone w art. 35 

ust. 1 i 2, wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t lub przestêpstwo przeciwko mieniu okreœlone
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

4) nie zosta³a pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powo¿enia) koni lub pe³nienia
funkcji sêdziego wyœcigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzaj¹cym tak¹ karê
dyscyplinarn¹,

5) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do udzia³u 
w gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Oœrodek 
Medycyny Sportowej lub lekarza innego zak³adu opieki zdrowotnej wskazanego 
przez Prezesa.

1a. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 
(powo¿enie) koni lub pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego, licencji na dosiadanie 
(powo¿enie) koni mo¿na udzieliæ dopiero po wykonaniu tej kary.

2. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powo¿enie) koni zawiera:
1) imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nieniu warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Do wniosku do³¹cza siê dokument potwierdzaj¹cy posiadane wykszta³cenie.
4. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powo¿enie) koni w drodze

decyzji.
5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przys³uguje odwo³anie do ministra w³aœciwego 

do spraw rolnictwa.
§ 4.

1. Licencji na pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego udziela siê odrêbnie dla funkcji:
1) sêdziego startera,
2) sêdziego u celownika,
3) sêdziego u wagi,
4) sêdziego u zegara,
5) sêdziego obserwatora,
6) sêdziego - cz³onka komisji technicznej i komisji odwo³awczej.
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§ 2.
1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:

1) jest udzielana odrêbnie na trenowanie:
a) k³usaków,
b) koni innych ras,

2) mo¿e byæ udzielona osobie, która:
a) posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas nieokreœlony

po zdaniu egzaminu przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Prezesa, 
poprzedzonego ukoñczeniem szkolenia przeprowadzonego przez Polski Klub 
Wyœcigów Konnych,

b) spe³nia jeden z nastêpuj¹cych warunków:
- ukoñczy³a studia wy¿sze na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo 

oraz posiada co najmniej dwuletni sta¿ pracy w stajni wyœcigowej lub wykonywa³a
czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ koni w stajni wyœcigowej przez okres co najmniej 2 lat,

- posiada co najmniej œrednie wykszta³cenie oraz co najmniej piêcioletni sta¿ pracy 
w stajni wyœcigowej lub wykonywa³a czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ koni w stajni
wyœcigowej przez okres co najmniej 5 lat,

- wygra³a co najmniej 500 gonitw,
- przed dniem 1 wrzeœnia 2001 r. zajmowa³a siê trenowaniem koni przez okres 

co najmniej 3 lat,
c) nie zosta³a skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo okreœlone w art. 35

ust. 1 i 2, wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t lub przestêpstwo przeciwko mieniu 
okreœlone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

d) nie zosta³a pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powo¿enia) koni lub 
pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego prawomocnym orzeczeniem 
wymierzaj¹cym tak¹ karê dyscyplinarn¹.

2. Osobie, która nie spe³nia ¿adnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), mo¿e
byæ udzielona licencja na trenowanie wy³¹cznie tych koni, których jest w³aœcicielem lub 
wspó³w³aœcicielem.

2a. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 
(powo¿enie) koni lub pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego, licencji na trenowanie 
koni mo¿na udzieliæ dopiero po wykonaniu tej kary.

3. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:
1) imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nieniu warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku do³¹cza siê dokumenty potwierdzaj¹ce:
1) posiadane wykszta³cenie oraz
2) odpowiedni sta¿ pracy lub okres wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ 

koni w stajni wyœcigowej.
5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przys³uguje odwo³anie do ministra w³aœciwego 

do spraw rolnictwa.
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Dz.U.04.200.2058

ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie wysokoœci op³at z tytu³u organizowania 
wyœcigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyœcigach

(Dz. U. z dnia 14 wrzeœnia 2004 r.)

Na podstawie art. 11 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych 
(Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz 1808) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. 1. Rozporz¹dzenie okreœla wysokoœæ op³at za:
1) wpis do rejestru organizatorów wyœcigów konnych;
2) udzielenie:

a) zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹,
b) licencji na trenowanie koni,
c) licencji na dosiadanie (powo¿enie) koni,
d) licencji na pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego;

3) rejestracjê barw wyœcigowych;
4) zg³oszenie konia do wyœcigów.

2. Wysokoœæ op³at, o których mowa w ust. 1, zosta³a okreœlona w za³¹czniku
do rozporz¹dzenia. 
§ 2. Traci moc rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie wysokoœci op³at uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych 
za wydanie zezwolenia na organizowanie wyœcigów konnych, za udzielenie zezwolenia 
na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹ i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powo¿enie) 
koni, a tak¿e pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego oraz za rejestracjê barw wyœcigowych 
i zg³oszenie konia do wyœcigów (Dz. U. Nr 90, poz. 1008).

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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2. Licencja na pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego w danym roku kalendarzowym mo¿e
byæ udzielona osobie, która:
1) posiada uprawnienia do pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego nadane przez 

Prezesa na czas nieokreœlony po zdaniu egzaminu ze znajomoœci przepisów 
dotycz¹cych wyœcigów konnych przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Prezesa,

2) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie albo przed dniem 1 wrzeœnia 2001 r. 
pe³ni³a funkcjê sêdziego wyœcigowego przez okres co najmniej 3 lat,

3) ukoñczy³a szkolenie w zakresie przepisów o wyœcigach konnych, przeprowadzone 
przez Polski Klub Wyœcigów Konnych - w przypadku licencji na pe³nienie funkcji 
sêdziego, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4,

4) zda³a egzamin ze znajomoœci przepisów o wyœcigach konnych przed komisj¹ 
powo³an¹ przez Prezesa - w przypadku licencji na pe³nienie funkcji sêdziego, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6,

5) nie zosta³a skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo okreœlone w art. 35 
ust. 1 i 2, wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t lub za przestêpstwo przeciwko mieniu 
okreœlone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub przestêpstwo 
okreœlone w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tej ustawy,

6) nie zosta³a pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powo¿enia) koni lub pe³nienia
funkcji sêdziego wyœcigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzaj¹cym tak¹ karê
dyscyplinarn¹.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotycz¹ osób, które pe³ni³y dan¹ funkcjê 
sêdziego wyœcigowego w poprzednim roku kalendarzowym.

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 
(powo¿enie) koni lub pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego, licencji na pe³nienie 
funkcji sêdziego wyœcigowego mo¿na udzieliæ dopiero po wykonaniu tej kary.

5. Wniosek o udzielenie licencji na pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego zawiera:
1) imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nieniu warunków, o których mowa w ust. 2.

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pe³nienie funkcji sêdziego 
wyœcigowego w drodze decyzji.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przys³uguje odwo³anie do ministra w³aœciwego 
do spraw rolnictwa.

§ 5.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2001 r.
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Dz.U.04.269.2675

ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla toru wyœcigowego 

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2004 r.) 

Na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyœcigach konnych (Dz. U. 
Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarz¹dza siê, co nastêpuje: 

§ 1. Rozporz¹dzenie okreœla szczegó³owe warunki techniczne, niezbêdne do przeprowadzania
wyœcigów konnych, dla torów wyœcigowych, na których s¹ przeprowadzane gonitwy: 

1) galopem; 
2) k³usem. 

§ 2. Tory wyœcigowe, na których s¹ przeprowadzane gonitwy galopem, dzieli siê na: 
1)  kategoriê I - dla torów, na których mog¹ byæ przeprowadzane wszystkie rodzaje gonitw; 
2)  kategoriê II - dla torów, na których mog¹ byæ przeprowadzane wy³¹cznie gonitwy krajowe,

z wyj¹tkiem gonitw pozagrupowych. 

§ 3. Szczegó³owe warunki techniczne dla: 
1)  poszczególnych kategorii torów wyœcigowych wymienionych w § 2, na których 

s¹  przeprowadzane gonitwy galopem, okreœla za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia; 
2)  torów wyœcigowych, na których s¹ przeprowadzane gonitwy k³usem, okreœla za³¹cznik 

nr 2 do rozporz¹dzenia. 

§ 4. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. 
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ZA£¥CZNIK

(do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

WYSOKOŒÆ OP£AT ZA WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW WYŒCIGÓW KONNYCH, 

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE STAJNI¥ WYŒCIGOW¥, 

LICENCJI NA TRENOWANIE KONI, DOSIADANIE (POWOŻENIE) KONI, 

PE£NIENIE FUNKCJI SÊDZIEGO WYŒCIGOWEGO, 

REJESTRACJÊ BARW WYŒCIGOWYCH, ZG£OSZENIE KONIA DO WYŒCIGÓW

Lp. Rodzaje op³at Op³ata w z³

1. Wpis do rejestru organizatorów wyœcigów konnych
- w zale¿noœci od przewidywanej liczby gonitw 
w roku kalendarzowym na danym torze wyœcigowym:

do  8 gonitw 3.600,-
od    8 do  16 gonitw 7.000,-
od 17 do  35 gonitw 13.500,-
od  36 do  45 gonitw 20.000,-
od   46 do  80 gonitw 32.000,-
od   81 do 120 gonitw 46.500,-
od 121 do 160 gonitw 60.000,-
od 161 do 240 gonitw 90.000,-
od 241 do 450 gonitw 120.000,-
od 451 do 770 gonitw 160.000,-
powy¿ej  770 gonitw 240.000,-

2. Udzielenie zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹ 300,-
3. Udzielenie licencji na trenowanie koni 300,-
4. Udzielenie licencji na dosiadanie (powo¿enie) koni 100,-
5. Udzielenie licencji na pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego 50,-
6. Rejestracja barw wyœcigowych 100,-

Rejestracja barw wyœcigowych na kolejny rok 70,-
7. Zg³oszenie konia do wyœcigów 100,-
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Za³¹cznik do Zarz¹dzenia nr 2/2005
Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEÑ 
DO TRENOWANIA KONI GALOPEM ALBO K£USEM,

DOSIADANIA KONI ORAZ DO POWOZENIA KONI

1. Uprawnienia do trenowania koni w zakresie gonitw przeprowadzanych galopem albo k³usem
oraz do dosiadania i powo¿enia koni nadaje siê osobie, wobec której nie zosta³a prawomocnie
orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy o wyœcigach konnych 
z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z póŸn. zm.).

2. Uprawnienia do trenowania koni galopem albo k³usem nadaje siê osobie pe³noletniej:
1) która ukoñczy³a specjalistyczne szkolenie, przeprowadzone przez Polski Klub Wyœcigów

Konnych, zwany dalej „Klubem”, 
2) która z³o¿y³a wniosek o nadanie uprawnieñ do trenowania koni galopem albo k³usem, zawieraj¹cy: 

a) imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nianiu warunku, o którym mowa w ust. 1,

3) która do wniosku o nadanie uprawnieñ do trenowania koni galopem albo k³usem 
do³¹czy³a zaœwiadczenie o ukoñczeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym 
mowa w pkt 1.

3. Terminy szkoleñ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz warunki odp³atnoœci za dane szkolenie
s¹ og³aszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Og³oszenia”
oraz w Biuletynie Klubu.

4. Uprawnienia do dosiadania koni nadaje siê osobie, która ukoñczy³a 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejêtnoœci dosiadania koni, potwierdzone przez trenera maj¹cego 

wa¿n¹ licencjê na trenowanie koni,
2) zaliczy³a z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyœcigów konnych 

przed Komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnieñ do dosiadania koni powinien zawieraæ  imiê i nazwisko oraz
adres zamieszkania wnioskodawcy, a tak¿e oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nianiu warunku,
o którym mowa w ust. 1; do wniosku nale¿y do³¹czyæ: 

1) oœwiadczenie trenera potwierdzaj¹ce umiejêtnoœci, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
2) zaœwiadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Uprawnienia do powo¿enia koni nadaje siê osobie pe³noletniej, która:
1) posiada praktyczne umiejêtnoœci powo¿enia koni, potwierdzone przez trenera maj¹cego 

wa¿n¹ licencjê na trenowanie koni,
2) zaliczy³a z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyœcigów konnych 

przed Komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Klubu.
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ZA£¥CZNIK 2

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA TORÓW WYŒCIGOWYCH, 
NA KTÓRYCH S¥ PRZEPROWADZANE GONITWY K£USEM 
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Rodzaj nawierzchni ziemna albo trawiasta
bie¿ni
Charakterystyka 1) kszta³t owalny;
bie¿ni 2) d³ugoœæ - minimum 800 m;

3) szerokoœæ - minimum 18 m;
4) d³ugoœæ prostej finiszowej - minimum 250 m

Wyposa¿enie 1) fotokomórka;
techniczne 2) celownik;

3) rejestracja audio-video;
4) banda (kanat) lub ¿ywop³ot wyznaczaj¹cy trasê bie¿ni

Infrastruktura 1) trybuny dla publicznoœci na oko³o 1.000 miejsc;
2) nag³oœnienie;
3) boksy dla koni;
4) wydzielone pomieszczenia dla: 

a) komisji technicznej,
b) sêdziów wyœcigowych (celownik, zegar),
c) trenerów, hodowców, w³aœcicieli koni,
d) dy¿urnych lekarzy medycyny i weterynarii,
e) kontroli dopingowej

.



Za³¹cznik do Zarz¹dzenia nr 3/2005
Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEÑ 
DO PE£NIENIA FUNKCJI SÊDZIEGO WYŒCIGOWEGO

1. Uprawnienia do pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego nadaje siê osobie, wobec której nie
zosta³a prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy 
o wyœcigach konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z póŸn. zm.).

2. Uprawnienia do pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego nadaje siê osobie pe³noletniej,
odrêbnie dla funkcji:

1) sêdziego startera,
2) sêdziego u celownika,
3) sêdziego u wagi,
4) sêdziego u zegara,
5) sêdziego obserwatora,
6) sêdziego - cz³onka komisji technicznej i komisji odwo³awczej.

3. Uprawnienia do pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego nadaje siê osobie, która zaliczy³a 
z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Klubu, z zakresu
Regulaminu wyœcigów konnych i praktycznych umiejêtnoœci, niezbêdnych do wykonywania
danej funkcji sêdziego

4. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 oraz warunki odp³atnoœci za ten
egzamin s¹ og³aszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale
„Og³oszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnieñ do pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego powinien zawieraæ
imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a tak¿e oœwiadczenie wnioskodawcy
o spe³nianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.

6. Osobie, która naby³a uprawnienia do pe³nienia funkcji sêdziego wyœcigowego za granic¹
(potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje siê odpowiednie uprawnienia w
kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyœcigów
konnych przed Komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK
Jerzy Budny
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7. Wniosek o nadanie uprawnieñ do powo¿enia koni powinien zawieraæ  imiê i nazwisko oraz
adres zamieszkania wnioskodawcy, a tak¿e oœwiadczenie wnioskodawcy o spe³nianiu warunku,
o którym mowa w ust. 1; do wniosku nale¿y do³¹czyæ: 

1) oœwiadczenie trenera potwierdzaj¹ce umiejêtnoœci, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,
2) zaœwiadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

8. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i w ust. 6 pkt 2
oraz warunki odp³atnoœci za ten egzamin s¹ og³aszane w siedzibie Klubu, publikowane na
stronie www.pkwk.pl w dziale „Og³oszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

9. Osobie, która naby³a uprawnienia do trenowania koni galopem albo k³usem, do dosiadania
koni, do powo¿enia koni, za granic¹ (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem),
nadaje siê odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu
z zakresu Regulaminu wyœcigów konnych przed Komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK
Jerzy Budny
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WNIOSEK O REJESTRACJÊ BARW WYŒCIGOWYCH

WZÓR BARW

Proszê pokolorowaæ !

Nazwa stajni wyścigowej:

Opis barw wyścigowych: *

Właściciel (układ współwłasności) barw wyścigowych

* - Barwy powinny być zgodne z międzynarodowymi standardami wzorów, dopuszcza się
stosowanie innych wzorów oraz napisów reklamowych. Reklama jest traktowana jako 
element barwy i musi być symetryczna (przód i tył). 
Maksymalna liczba kolorów w barwach wyścigowych nie może przekraczać trzech. 

Kurtka

Rękawy

Czapka 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa firmy Adres Telefon/fax
1
2
3
4
5

………………………………
miejscowość i data

…………………………………..……
podpis właściciela barw wyścigowych
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ZG£OSZENIE KONI
DO POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH

NA SEZON 20...

Imię i nazwisko właściciela koni / Nazwa firmy

Adres Telefon/fax

Miejsce trenowania koni

Osoba posiadająca ważną licencję na trenowanie koni wyścigowych

Adres Telefon/fax

Osoba upoważniona do zapisywania i wycofywania koni z gonitw Telefon/fax

Do zgłoszenia dołączam wykaz koni w liczbie stron: …..

miejscowość i data podpis 

ZG£OSZENIE PRACOWNIKÓW OBS£UGI STAJNI 
PRZEZ KIEROWNIKA LUB TRENERA SAMODZIELNIE

PROWADZ¥CEGO STAJNIÊ WYŒCIGOW¥ DO 
POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH NA SEZON 20...

Imię i nazwisko kierownika/trenera stajni wyścigowej

Adres 

Telefon/fax

PRACOWNICY OBSŁUGI STAJNI
Lp. Nazwisko i imię Funkcja Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

JEŹDŹCY AMATORZY
Lp. Nazwisko i imię Adres
1
2
3
4
5
6
7
8

miejscowość i data podpis



Imię i nazwisko                                                                      data

Adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie mi licencji na trenowanie koni 
w sezonie wyœcigowym ................. Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e spe³niam warunki,
o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ na kiero-
wanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni
oraz pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z póŸn. zm.).

podpis
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TRENER WYKAZ KONI PE£NEJ KRWI ANGIELSKIEJ STRONA

zg³oszonych do Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych
w roku 20...

Lp.  nazwa konia   płeć  maść   wiek pochodzenie (ojciec-matka/ojciec matki)    hodowca   właściciel   nazwa stajni

1) Wykaz koni prosimy wype³niaæ drukowanymi literami
2) Konie dzier¿awione proszê zaznaczyæ gwiazdk¹*
3) Przy koniach 2-letnich nale¿y podaæ pe³n¹ datê urodzenia (dzieñ/miesi¹c/rok)

TRENER WYKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ STRONA

zg³oszonych do Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych
w roku 20...

Lp.  nazwa konia   płeć  maść   wiek pochodzenie (ojciec-matka/ojciec matki)    hodowca   właściciel   nazwa stajni

1) Wykaz koni prosimy wype³niaæ drukowanymi literami
2) Konie dzier¿awione proszê zaznaczyæ gwiazdk¹*
3) Przy koniach 3-letnich nale¿y podaæ pe³n¹ datê urodzenia (dzieñ/miesi¹c/rok)
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dataImię i nazwisko

adres 

kategoria jeździecka 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK 

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie mi licencji na dosiadanie koni w sezonie
wyœcigowym …………………….. Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e spe³niam warunki, o których
mowa w § 3 ust.1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001
r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji
na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni oraz pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego
(Dz. U. Nr 90, poz.1007 z póŸn. zm.) 

Do wniosku za³¹czam zaœwiadczenie o braku przeciwskazañ zdrowotnych do udzia³u w
gonitwach

podpis

OŒWIADCZENIE
DEKLARACJA WAGI JE•D•CA

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 8 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23
sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyœcigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z
póŸn. zm.) deklarujê najni¿sz¹ wagê ......   pod jak¹ mogê dosiadaæ koni w sezonie wyœcigowym
.............  roku.

podpis

Imię i nazwisko                                                                       data

Adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK 

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wydanie zezwolenia na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹
w sezonie wyœcigowym .................. Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e spe³niam warunki,
o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ na kierowanie
stajni¹ wyœcigow¹, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni oraz
pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z póŸn. zm.).

podpis
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Warszawa, 23.03.2005 r.

KOMUNIKAT NR  2

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z póŸn. zm.) w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleñ na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji na trenowanie koni, dosiadanie
(powo¿enie) koni oraz pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego, wskazujê zak³ady opieki
zdrowotnej (inne, ni¿ Centralny Oœrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, ul. Wawelska 5,
tel. (022) 825-59-68) uprawnione do wydawania zaœwiadczeñ o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do udzia³u w gonitwach:

1.      Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
Bia³ystok, ul. Pogodna 4
tel. (085) 742-22-24

2.      Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska
Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
tel. (052) 322-94-16

3.      Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska
Czêstochowa, ul. Akademicka 3
tel. (034) 361-41-96

4.      Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska
Gdañsk, ul. Lêborska 23A
tel. (058) 557-02-12

5.      Wojewódzki Oœrodek Medycyny Sportowej
Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
tel. (081) 532-72-83

6.      G³ówny Oœrodek Badañ Lotniczo - Lekarskich
Wroc³aw, ul. Sienkiewicza 108/110
tel. (071) 328-28-92

Prezes PKWK
Jerzy Budny
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dataImię i nazwisko (nazwa Firmy)

adres 

nr dowodu osobistego i PESEL
(REGON)

UPOWA¯ NIENIE

Na podstawie § 22 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia
2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 z póŸn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu wyœcigów
konnych upowa¿niam pana/pani¹ ...............................................  legitymuj¹cego/c¹ siê
dowodem osobistym nr ...........................  do zg³oszenia koni w³asnoœci mojej (firmy) do
Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych do wyœcigów w roku ...........

podpis właściciela
(przedstawiciela firmy)
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K£USAKI

TRENER WYKAZ K£USAKÓW STRONA

zg³oszonych do Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych
w roku 20...

Lp.  nazwa konia   płeć  maść   wiek pochodzenie (ojciec-matka/ojciec matki)    hodowca   właściciel   nazwa stajni

1) Wykaz koni prosimy wype³niaæ drukowanymi literami
2) Konie dzier¿awione proszê zaznaczyæ gwiazdk¹*

dataImię i nazwisko

Adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK 

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie mi licencji na trenowanie w sezonie
wyœcigowym ......... wy³¹cznie tych koni, których jestem w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem.
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e nie zosta³em skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo
okreœlone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t lub przestêpstwo przeciwko mieniu okreœlone w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz oœwiadczam, ¿e spe³niam nastêpuj¹ce
warunki, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2  Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ na kierowanie
stajni¹ wyœcigow¹, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni oraz pe³nienie
funkcji sêdziego wyœcigowego (Dz. U. Nr 90, poz.1007 oraz Nr 128, poz. 1433):

a) ukoñczy³em studia wy¿sze na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz 
mam co najmniej dwuletni sta¿ pracy w stajni wyœcigowej Tak* Nie*

b) posiadam co najmniej wykszta³cenie œrednie i mam co najmniej piêcioletni sta¿ pracy 
w stajni wyœcigowej Tak* Nie*

c) wygra³em co najmniej 500 gonitw Tak* Nie*
d) przed dniem 1 wrzeœnia 2001 r. zajmowa³em siê trenowaniem koni przez okres 

co najmniej 3 lat Tak* Nie*

podpis

*niepotrzebne skreœliæ
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ZG£OSZENIE PRACOWNIKÓW OBS£UGI STAJNI 
PRZEZ KIEROWNIKA LUB TRENERA SAMODZIELNIE

PROWADZ¥CEGO STAJNIÊ WYŒCIGOW¥ 
DO POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH  NA SEZON 20...

Imię i nazwisko kierownika/trenera stajni wyścigowej

Adres 

Telefon/fax

PRACOWNICY OBSŁUGI STAJNI
Lp. Nazwisko i imię Funkcja Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

POWOŻĄCY 
Lp. Nazwisko i imię Adres
1
2
3
4
5
6
7
8

miejscowość i data podpis

WNIOSEK O REJESTRACJÊ BARW WYŒCIGOWYCH

WZÓR BARW

Proszê pokolorowaæ !

Nazwa stajni wyścigowej:

Opis barw wyścigowych: *

Właściciel (układ współwłasności) barw wyścigowych

* - Barwy powinny być zgodne z międzynarodowymi standardami wzorów, dopuszcza się
stosowanie innych wzorów oraz napisów reklamowych. Reklama jest traktowana jako 
element barwy i musi być symetryczna (przód i tył). 
Maksymalna liczba kolorów w barwach wyścigowych nie może przekraczać trzech. 

Kurtka

Rękawy

Czapka 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa firmy Adres Telefon/fax
1
2
3
4
5

………………………………
miejscowość i data

…………………………………..……
podpis właściciela barw wyścigowych



ZG£OSZENIE STAJNI WYŒCIGOWEJ
DO POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH

NA SEZON 20...

Imię i nazwisko kierownika stajni wyścigowej

Adres Telefon/fax

Właściciel stajni wyścigowej (podmiot prowadzący stajnię wyścigową)

Adres Telefon/fax

Osoba posiadająca ważną licencję na trenowanie koni wyścigowych

Adres Telefon/fax

Osoba upoważniona do zapisywania i wycofywania koni z gonitw

Telefon/fax

PRACOWNICY OBSŁUGI STAJNI
Lp. Nazwisko i imię Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

miejscowość i data podpis kierownika stajni wyścigowej
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ZG£OSZENIE KONI
DO POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH

NA SEZON 20...

Imię i nazwisko właściciela koni / Nazwa firmy

Adres Telefon/fax

Miejsce trenowania koni

Osoba posiadająca ważną licencję na trenowanie koni wyścigowych

Adres Telefon/fax

Osoba upoważniona do zapisywania i wycofywania koni z gonitw Telefon/fax

Do zgłoszenia dołączam wykaz koni w liczbie stron: …..

miejscowość i data podpis 
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Imię i nazwisko                                                                             data

Adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową. 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie
(powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego (Dz. U. Nr 90, poz. 1007
z późn. zm.). 

podpis

Imię i nazwisko                                                                           data

Adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi licencji do trenowania koni biegających
kłusem w sezonie wyścigowym ………………………….. Jednocześnie oświadczam, 
że spełniam warunki, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń 
na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni
oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego (Dz. U. Nr 90, poz.1007 z późn. zm.).

podpis
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dataImię i nazwisko (nazwa Firmy)

adres 

nr dowodu osobistego i PESEL
(REGON)

UPOWA¯ NIENIE

Na podstawie § 22 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierp-
nia 2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 z póŸn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu wyœcigów
konnych upowa¿niam pana/pani¹ ...............................................  legitymuj¹cego/c¹ siê
dowodem osobistym nr .....................................  do zg³oszenia koni w³asnoœci mojej (firmy) do
Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych do wyœcigów w roku ...........

podpis właściciela
(przedstawiciela firmy)

dataImię i nazwisko

adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie mi licencji na powo¿enie koni w sezonie
wyœcigowym ……………………. . Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e spe³niam warunki, o których
mowa w § 3 ust.1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ na kierowanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji na
trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni oraz pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego
(Dz. U. Nr 90, poz.1007 z póŸn. zm.).

Do wniosku za³¹czam zaœwiadczenie o braku przeciwskazañ zdrowotnych do powo¿enia koni.

podpis



miejscowoœæ i data

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK

Proszê o udzielenie mi licencji sêdziowskiej na pe³nienie funkcji sêdziego - .............................
w sezonie 200….
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e od ………. lat pe³niê funkcjê sêdziego - ……….…….………
i, nie zosta³e(a)m skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo okreœlone w art. 35 ust. 1 i 2,
wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierz¹t lub za przestêpstwo przeciwko mieniu okreœlone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r -
Kodeks karny lub przestêpstwo okreœlone w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tej ustawy.

podpis
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Imię i nazwisko                                                                                data

Adres 

Do
Prezesa PKWK
ul. Pu³awska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie mi licencji na trenowanie w sezonie
wyœcigowym ......... wy³¹cznie tych koni biegaj¹cych k³usem, których jestem w³aœcicielem lub
wspó³w³aœcicielem. Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e nie zosta³em skazany prawomocnym wyro-
kiem za przestêpstwo okreœlone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie okreœlone w art. 37 ust. 1 i 2 lub
art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t lub przestêpstwo przeciwko mie-
niu okreœlone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz oœwiadczam, ¿e spe³niam
nastêpuj¹ce warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleñ na
kierowanie stajni¹ wyœcigow¹, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo¿enie) koni oraz
pe³nienie funkcji sêdziego wyœcigowego (Dz. U. Nr 90, poz.1007 oraz Nr 128, poz. 1433):

a) ukoñczy³em studia wy¿sze na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz 
mam co najmniej dwuletni sta¿ pracy w stajni wyœcigowej Tak* Nie*

b) posiadam co najmniej wykszta³cenie œrednie i mam co najmniej piêcioletni sta¿ pracy 
w stajni wyœcigowej Tak* Nie*

c) wygra³em co najmniej 500 gonitw Tak* Nie*
d) przed dniem 1 wrzeœnia 2001 r. zajmowa³em siê trenowaniem koni przez okres 

co najmniej 3 lat Tak* Nie*

podpis
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Regulamin i za³¹czniki 
do Polskiej Ksiêgi Stadniej 

Koni Pe³nej Krwi Angielskiej
(PSB)

oraz 

Regulamin i za³¹czniki 
do Polskiej Ksiêgi Stadniej 

Koni Arabskich Czystej Krwi 
(PASB)



- mog¹ mieæ znaczenie powszechnie uwa¿ane za niecenzuralne lub obraŸliwe,
- w przypadku ogierów u¿ywanych w hodowli nazwa nie mo¿e siê powtarzaæ wczeœniej, 

ni¿ po up³ywie 15 lat od ostatniego roku u¿ytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia,
- w przypadku klaczy nazwa nie mo¿e siê powtarzaæ wczeœniej ni¿ po up³ywie 10 lat od

ostatniego roku, w którym urodzi³a Ÿrebiê lub 25 lat od urodzenia klaczy,
- w przypadku innych koni nazwa nie mo¿e siê powtarzaæ wczeœniej, ni¿ 5 lat od padniêcia

lub 15 lat od daty urodzenia osobnika,
- znajduj¹ siê na miêdzynarodowym wykazie nazw zastrze¿onych.

§ 3
Koñ sprowadzony z zagranicy mo¿e byæ wpisany do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi
Angielskiej pod warunkiem, ¿e:
1. jest wpisany do ksiêgi kraju w którym siê urodzi³, uznanej i zatwierdzonej przez 

Miêdzynarodow¹ Komisjê Ksi¹g Stadnych (ISBC),
2. do ksiêgi zosta³o przys³ane Œwiadectwo Exportowe z Ksiêgi kraju, w którym koñ 

by³ ostatnio zarejestrowany, 
3. zosta³ przedstawiony upowa¿nionemu przedstawicielowi ksiêgi do identyfikacji 

i wykonano test DNA, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem trzech miesiêcy od daty 
zg³oszenia do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej,

4. w przypadku klaczy Ÿrebnych, oprócz wymienionych wy¿ej dokumentów, 
nale¿y dostarczyæ nastêpuj¹ce dokumenty:

- œwiadectwo pokrycia klaczy (potwierdzone przez ksiêgê),
- dokument stwierdzaj¹cy wpis ogiera do w³aœciwej ksiêgi stadnej i jego rodowód 

do pi¹tego pokolenia,
- certyfikat badania DNA ogiera.

§4
Do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej nie wpisuje siê koni pochodz¹cych z
inseminacji, jak równie¿ nie dopuszcza siê transplantacji zarodków.

§ 5
W przypadku sprzeda¿y konia za granicê Redakcja Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi
Angielskiej wystawi dokumenty eksportowe, o ile:
1. zostanie dostarczony dokument przew³aszczenia konia, zawieraj¹cy nazwisko (nazwê) 

i dok³adny adres nowego w³aœciciela,
2. koñ przed opuszczeniem kraju zosta³ zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej 

Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej.

§ 6
W przypadku klaczy Ÿrebnych przyby³ych do Polski do stanówki obowi¹zuj¹ dokumenty jak
przy koniu importowanym a zg³oszenie urodzenia Ÿrebiêcia musi byæ dokonane zgodnie z §2.
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REGULAMIN PROWADZENIA KSIÊGI I ZASADY WPISU KONI 
DO POLSKIEJ KSIÊGI STADNEJ KONI PE£NEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierz¹t gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala siê nastêpuj¹ce zasady wpisu koni do
Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej (PSB).

Dla koni pe³nej krwi angielskiej prowadzi siê ksiêgê:
Ksiêga Stadna Koni Pe³nej Krwi Angielskiej, w miêdzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book).

§ 1
Do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej wpisuje siê ogiery, klacze i Ÿrebiêta
pochodz¹ce od rodziców wpisanych do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej
lub odpowiedniej ksiêgi zagranicznej, uznanej przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Ksi¹g Stadnych -
International Stud Book Committee (w skrócie ISBC).

§ 2
1. Do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej wpisuje siê Ÿrebiêta urodzone 
na terenie Pañstwa Polskiego pod warunkiem, ¿e:
a) koñ zosta³ zg³oszony do Redakcji Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej

przez w³aœciciela klaczy (matki) w chwili urodzenia Ÿrebiêcia – na druku stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 – w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym siê urodzi³, do zg³oszenia
musi byæ za³¹czony opis graficzny Ÿrebaka sporz¹dzony przez lekarza weterynarii w
momencie pobierania materia³u biologicznego do testu DNA;

b) w roku poprzedzaj¹cym urodzenie Ÿrebiêcia zosta³o zg³oszone przez w³aœciciela klaczy
(matki) stanowienie ogierem, który uzyska³ zezwolenie na krycie wydane przez Polsk¹
Ksiêgê Stadn¹ Koni Pe³nej Krwi Angielskiej - zezwolenie dotyczy ogierów stanowi¹cych w
Polsce. Orygina³ œwiadectwa stanowienia (odcinek A) musi byæ za³¹czony do zg³oszenia;

c) Ÿrebiê musi mieæ przeprowadzone badanie DNA wykonane przez laboratorium
autoryzowane przez I.S.A.B.G.R. i wskazane przez prowadz¹cego ksiêgê. Materia³
biologiczny do badañ winien byæ pobrany przed odsadzeniem Ÿrebiêcia od klaczy (matki)
a lek. weterynarii pobieraj¹cy ten materia³ sporz¹dza opis graficzny Ÿrebiêcia;

d) nazwy Ÿrebi¹t musz¹ siê zaczynaæ na tê sam¹ literê, na któr¹ rozpoczyna siê nazwa matki
i musz¹ byæ zatwierdzone przez Polsk¹ Ksiêgê Stadn¹ Koni Pe³nej Krwi Angielskiej przed
pobraniem materia³u biologicznego do testu DNA. 

2. Redakcja mo¿e nie zaakceptowaæ nazw, które:
- zawieraj¹ wiêcej ni¿ 18 znaków graficznych,
- s¹ nazwiskami osób publicznych, nazwami firm itp. (chyba, ¿e w³aœciciel uzyska osobist¹

zgodê tych osób, ich spadkobierców, firm itp.),
- s¹ nazwami zas³u¿onych reproduktorów lub matek stadnych,
- s¹ oznaczone numerycznie jak te¿ wyra¿one inaczej ni¿ przy pomocy liter, 
- maj¹ dodane pojedyncze litery lub cyfry,
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§ 7
Wszystkie konie urodzone na terenie Pañstwa Polskiego i zg³oszone do Ksiêgi Stadnej musz¹
byæ zidentyfikowane przez przedstawiciela Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej przed:
a) wystawieniem paszportu, lub
b) wystawieniem dokumentu wpisu.

§ 8
Za hodowcê konia uwa¿a siê osobê fizyczn¹ lub prawn¹, która by³a w³aœcicielem klaczy matki
danego konia w chwili jego urodzenia.

§ 9
Z chwil¹ zmiany w³aœciciela konia nabywca zobowi¹zany jest dostarczyæ do Redakcji Ksiêgi
Stadnej kopie dokumentów przew³aszczenia konia.

§ 10
W³aœciciele koni s¹ zobowi¹zani do sk³adania w Redakcji Ksiêgi Stadnej informacji 
o padniêciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§ 11
Konie mog¹ byæ znakowane poprzez wypalanie lub wymra¿anie numerów stada, z którego siê
wywodz¹ oraz posiadaæ inne oznakowania identyfikacyjne, po wczeœniejszym zatwierdzeniu
ich przez Redakcjê Ksi¹g Stadnych.

§ 12
Na wniosek w³aœciciela Redakcja Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej
wystawia nastêpuj¹ce dokumenty: rodowód konia do pi¹tego pokolenia, zaœwiadczenie o wpisie
konia do Ksiêgi, paszport, exportowe œwiadectwo wpisu.

§ 13
Za czynnoœci zwi¹zane z wpisem do ksiêgi ogiera, klaczy, Ÿrebi¹t, za coroczn¹ rejestracjê
kariery hodowlanej klaczy, za zmiany w³aœciciela oraz czynnoœci zwi¹zane z: identyfikacj¹,
zatwierdzaniem i rejestracj¹ imion, wydawaniem zezwoleñ, rodowodów, paszportów,
dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane s¹ op³aty przez prowadz¹cego Ksiêgê.
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Zg³oszenie
klaczy stadnej oraz przychówku

do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej

Nazwisko i imiê oraz adres w³aœciciela klaczy........................................................

..........................................................................................................................

Klacz (nazwa, pochodzenie) .........................................................................................

W roku bie¿¹cym, tj. 20..... r. urodzi³a, poroni³a, ja³owa, nie stanowiona w roku poprz., 

urodzi³a martwe Ÿrebiê *) po ogierze (nazwa, pochodzenie).........................................

.........................................................................................................................

Ogierka, klaczkê (nazwa) ..............................................................................................

Maœæ Ÿrebiêcia **)..........................................................................................................

Data urodzenia...............................................................................................................

Klacz pokryta w roku bie¿. ogierem (nazwa i kraj pochodzenia).................................

........................................................................................................................................

Data ostatniego skoku ...................................................................................................

Data i podpis ......................................................

*)   Niepotrzebne skreœliæ
**) Nale¿y do³¹czyæ opis graficzny Ÿrebiêcia



2. Redakcja mo¿e nie zaakceptowaæ nazw, które:
- zawieraj¹ wiêcej ni¿ 18 znaków graficznych,
- s¹ nazwiskami osób publicznych (chyba, ¿e w³aœciciel uzyska osobist¹ zgodê tych osób

lub ich spadkobierców),
- s¹ nazwami zas³u¿onych reproduktorów lub matek stadnych,
- s¹ oznaczone numerycznie, jak te¿ wyra¿one inaczej, ni¿ przy pomocy liter,
- mog¹ mieæ znaczenie powszechnie uwa¿ane za niecenzuralne lub obraŸliwe,
- w przypadku ogierów u¿ywanych w hodowli nazwa nie mo¿e siê powtarzaæ wczeœniej, ni¿

po up³ywie 15 lat od ostatniego roku u¿ytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia,
- w przypadku klaczy nazwa nie mo¿e siê powtarzaæ wczeœniej ni¿ po up³ywie 10 lat od

ostatniego roku, w którym urodzi³a Ÿrebiê lub 25 lat od urodzenia klaczy,
- w przypadku innych koni nazwa nie mo¿e siê powtarzaæ wczeœniej, ni¿ 5 lat od padniêcia

lub 20 lat od daty urodzenia osobnika.

§ 4
Koñ sprowadzony z zagranicy mo¿e byæ wpisany do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich
Czystej Krwi pod warunkiem, ¿e:
1. jest wpisany do ksiêgi kraju, w którym siê urodzi³, uznanej i zatwierdzonej przez Œwiatow¹

Organizacjê Konia Arabskiego (WAHO),
2. zosta³ przedstawiony upowa¿nionemu przedstawicielowi ksiêgi do identyfikacji 

i wykonano test DNA, nie póŸniej jednak, ni¿ przed up³ywem trzech miesiêcy od daty
zg³oszenia do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi,

3. do ksiêgi zosta³y przes³ane z ksiêgi kraju, w którym koñ by³ ostatnio zarejestrowany, ni¿ej
wymienione dokumenty:

- œwiadectwo wpisu do Ksiêgi Stadnej kraju pochodzenia,
- œwiadectwo eksportowe,
- certyfikat badania DNA;
w przypadku klaczy Ÿrebnych dodatkowo:
- œwiadectwo pokrycia klaczy (potwierdzone przez ksiêgê),
- dokument stwierdzaj¹cy wpis ogiera do w³aœciwej ksiêgi stadnej i jego rodowód 

do pi¹tego pokolenia,
- certyfikat badania DNA ogiera.

§ 5
W przypadku sprzeda¿y konia za granicê Redakcja Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich
Czystej Krwi wystawi dokumenty eksportowe, o ile:
1. zostanie dostarczony dokument przew³aszczenia konia zawieraj¹cy nazwisko (nazwê) 

i dok³adny adres nowego w³aœciciela,
2. koñ przed opuszczeniem kraju zosta³ zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej

Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi.
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REGULAMIN PROWADZENIA KSIÊGI I ZASADY WPISU KONI 
DO POLSKIEJ KSIÊGI STADNEJ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI (PASB)

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierz¹t gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala siê nastêpuj¹ce zasady wpisu koni do
Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).

Dla koni czystej krwi arabskiej prowadzi siê ksiêgê:
Ksiêga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi, w miêdzynarodowym skrócie PASB (Polish Arabian
Stud Book).

§ 1
Do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje siê ogiery, klacze i Ÿrebiêta
pochodz¹ce od rodziców wpisanych do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi
lub odpowiedniej ksiêgi zagranicznej, uznanej przez Œwiatow¹ Organizacjê Konia Arabskiego -
World Arabian Horse Organization (w skrócie WAHO).

§ 2
Do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje siê konie pochodz¹ce 
ze sztucznego unasieniania, o ile spe³ni¹ warunki okreœlone w Regulaminie – za³¹cznik nr 2.

§ 3
1. Do Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje siê Ÿrebiêta urodzone 
na terenie Pañstwa Polskiego pod warunkiem, ¿e:
a) koñ zosta³ zg³oszony do Redakcji Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi

przez w³aœciciela klaczy (matki) w chwili urodzenia Ÿrebiêcia – na druku stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 – w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym siê urodzi³. Do zg³oszenia
musi byæ za³¹czony opis graficzny Ÿrebiêcia, sporz¹dzony przez upowa¿nionego lekarza
weterynarii w momencie pobrania materia³u biologicznego do badañ DNA,

b) w roku poprzedzaj¹cym urodzenie Ÿrebiêcia zosta³o zg³oszone przez w³aœciciela klaczy
(matki) stanowienie ogierem, który uzyska³ zezwolenie na krycie wydane przez Polsk¹
Ksiêgê Stadn¹ Koni Arabskich Czystej Krwi – zezwolenie dotyczy ogierów stanowi¹cych
w Polsce. Orygina³ œwiadectwa stanowienia lub raport z unasieniania musi byæ za³¹czony
do zg³oszenia,

c) Ÿrebiê musi mieæ przeprowadzone badanie DNA wykonane przez laboratorium autoryzowane
przez I.S.A.B.G.R. i wskazane przez prowadz¹cego ksiêgê. Materia³ biologiczny do badañ
winien byæ pobrany przed odsadzeniem Ÿrebiêcia od klaczy (matki), a lekarz weteterynarii
pobieraj¹cy ten materia³ sporz¹dza opis graficzny Ÿrebiêcia,

d) nazwy Ÿrebi¹t musz¹ siê zaczynaæ na tê sam¹ literê, na któr¹ rozpoczyna siê nazwa matki
i musz¹ byæ zatwierdzone przez Polsk¹ Ksiêgê Stadn¹ Koni Arabskich Czystej Krwi przed
pobraniem materia³u biologicznego do badañ DNA.
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§ 6
W przypadku klaczy Ÿrebnych przyby³ych do Polski do stanówki obowi¹zuj¹ dokumenty jak przy
koniu importowanym a zg³oszenie urodzenia Ÿrebiêcia musi byæ dokonane zgodnie z § 3.

§ 7
Wszystkie konie urodzone na terenie Pañstwa Polskiego i zg³oszone do Ksiêgi Stadnej musz¹
byæ zidentyfikowane przez przedstawiciela Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi przed:

a) wystawieniem paszportu, lub
b) wystawieniem dokumentu wpisu.

§ 8
Za hodowcê koni uwa¿a siê osobê fizyczn¹ lub prawn¹, która by³a w³aœcicielem klaczy matki
danego konia w chwili jego urodzenia.

§ 9
Z chwil¹ zmiany w³aœciciela konia nabywca zobowi¹zany jest dostarczyæ do Redakcji Ksiêgi
Stadnej kopie dokumentów przew³aszczenia konia.

§ 10
W³aœciciele koni s¹ zobowi¹zani do sk³adania w Redakcji Ksiêgi Stadnej informacji o
padniêciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§ 11
Konie mog¹ byæ znakowane poprzez wypalanie lub wymra¿anie na skórze piêtn i numerów
stada, z którego siê wywodz¹ oraz posiadaæ inne oznakowania identyfikacyjne, po
wczeœniejszym zatwierdzeniu ich przez Redakcjê Ksiêgi Stadnej.

§ 12
Na wniosek w³aœciciela Redakcja Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi
wystawia nastêpuj¹ce dokumenty: rodowód konia do pi¹tego pokolenia, zaœwiadczenie o wpisie
konia do Ksiêgi, paszport, exportowe œwiadectwo wpisu.

§ 13
Za czynnoœci zwi¹zane z wpisem do ksiêgi ogiera, klaczy, Ÿrebi¹t, za coroczn¹ rejestracjê
kariery hodowlanej klaczy, za zmiany w³aœciciela oraz czynnoœci zwi¹zane z: identyfikacj¹,
zatwierdzaniem i rejestracj¹ imion, wydawaniem zezwoleñ, rodowodów, paszportów,
dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane s¹ op³aty przez prowadz¹cego Ksiêgê.
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Zg³oszenie
klaczy stadnej oraz przychówku

do Polskiej Ksiegi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi

Nazwisko i imiê oraz adres w³aœciciela klaczy........................................................

..........................................................................................................................

Klacz (nazwa, pochodzenie) .........................................................................................

W roku bie¿¹cym, tj. 20..... r. urodzi³a, poroni³a, ja³owa, nie stanowiona w roku poprz., 

urodzi³a martwe Ÿrebiê *) po ogierze (nazwa, pochodzenie).........................................

.........................................................................................................................

Ogierka, klaczkê (nazwa) ..............................................................................................

Maœæ Ÿrebiêcia **)..........................................................................................................

Data urodzenia...............................................................................................................

Klacz pokryta w roku bie¿. ogierem (nazwa i kraj pochodzenia).................................

........................................................................................................................................

Data ostatniego skoku ...................................................................................................

Data i podpis ......................................................

*)   Niepotrzebne skreœliæ
**) Nale¿y do³¹czyæ opis graficzny Ÿrebiêcia
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b) w³aœciciel klaczy, po dokonaniu zabiegu unasieniania wype³nia wszystkie trzy 
egzemplarze (niebieski, ró¿owy i bia³y) Raportu WAHO z Pobrania Nasienia i Inseminacji
w czêœci dotycz¹cej klaczy otrzymanego od w³aœciciela ogiera lub upowa¿nionego dzier¿awcy
(posiadacza nasienia) a nastêpnie wysy³a go wg nastêpuj¹cego rozdzielnika: 
- egz. niebieski i ró¿owy – otrzymuje w³aœciciel lub upowa¿niony dzier¿awca ogiera (posiadacz
nasienia), który zobowi¹zany jest wys³aæ obydwa egzemplarze do podmiotu prowadz¹cego
ksiêgê do której wpisany jest ogier, 
- egz. bia³y – otrzymuje podmiot prowadz¹cy ksiêgê do której wpisana jest klacz. 

6. Egzemplarze Zaœwiadczenia Unasienniania i Raportu WAHO z Pobrania Nasienia i Inseminacji
Klaczy przeznaczone dla PASB (do której wpisana jest unasienniona klacz) winny byæ wys³ane
razem ze Zg³oszeniem Klaczy Stadnej oraz Przychówku, nie póŸniej jednak jak do koñca roku
w którym klacz zosta³a unasienniona. 
7. W przypadku sprzeda¿y nasienia zagranicê, po uprzednim uzyskaniu zgody w³adz admini-
stracyjnych i weterynaryjnych oraz Redakcji PASB, w³aœciciel lub upowa¿niony dzier¿awca
ogiera zobowi¹zany jest do wystawienia Raportu o Pobraniu Nasienia i Inseminacji Klaczy 
wymaganego przez Œwiatow¹ Organizacjê Konia Arabskiego (WAHO) w 4 egzemplarzach
(druki Raportu WAHO dostarczy Redakcja PASB), które po wype³nieniu czêœci dotycz¹cej
ogiera wysy³a wg nastêpuj¹cego rozdzielnika: 

a) egzemplarze: bia³y, niebieski i ró¿owy - otrzymuje w³aœciciel klaczy razem z nasieniem
ogiera. 

b) w³aœciciel klaczy po dokonaniu unasiennienia i wype³nieniu Raportu w czêœci dotycz¹cej
klaczy: 

- zwraca egzemplarze: niebieski i ró¿owy w³aœcicielowi lub upowa¿nionemu dzier¿awcy 
ogiera, który odsy³a je do podmiotu prowadz¹cego ksiêgê stadn¹ do której wpisany 
jest ogier, 
- egz. bia³y wysy³a do podmiotu prowadz¹cego ksiêgê stadn¹, do której wpisana jest klacz. 
c) Egzemplarz ¿ó³ty pozostaje u w³aœciciela lub upowa¿nionego dzier¿awcy ogiera. 

Za³¹czniki: 2a, 2b. 

Za³¹cznik nr 2
do Regulaminu Polskiej Ksiêgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) 

Na podstawie art. 26, Rozdz. 3, art. 29,30,34,35 i 40 Rozdz. 4, art. 47 Rozdz. 8 Ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr.
133 Poz. 921 z 24 lipca 2007 r.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 111 Poz. 1177) w sprawie materia³u biologicznego wykorzysty-
wanego w rozrodzie zwierz¹t gospodarskich, ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania przy
unasienianiu nasieniem œwie¿ym, ch³odzonym i mro¿onym: 

1. W³aœciciel (upowa¿niony dzier¿awca) ogiera, którego nasienie u¿ywane jest do inseminacji jak
równie¿ importer nasienia zobowi¹zany jest do wyst¹pienia do Redakcji Polskiej Ksiêgi Stadnej
Koni Arabskich Czystej Krwi o zezwolenie na u¿ycie nasienia danego ogiera do inseminacji.
Zezwolenie wydawane jest na ka¿dy rok kalendarzowy w którym nasienie bêdzie u¿yte. 
2. Warunkami uzyskania zezwolenia o którym mowa w pkt. 1 s¹: 

a) ogier, którego nasienie bêdzie u¿yte do inseminacji jest wpisany do PASB lub innej 
ksiêgi uznanej przez WAHO i posiada zbadane DNA, a certyfikaty tych badañ znajduj¹ 
siê w posiadaniu Redakcji PASB, 

b) w³aœciciel lub upowa¿niony dzier¿awca ogiera (posiadacz nasienia) z³o¿y³ w Redakcji
Ksiêgi wniosek (za³. 2a) o u¿ycie nasienia do inseminacji, 

c) wnioskodawca uiœci³ odpowiedni¹ op³atê. 
3. W³aœciciel lub upowa¿niony dzier¿awca ogiera po uzyskaniu zgody Redakcji PASB wystawia
w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach Zaœwiadczenie Unasieniania (Za³. 2b), które po
wype³nieniu w czêœci dotycz¹cej ogiera wysy³a razem z nasieniem w³aœcicielowi klaczy. 
4. Wykonuj¹cy zabieg unasieniania, bezpoœrednio po dokonaniu zabiegu wype³nia Zaœwiadczenie
Unasieniania w czêœci dotycz¹cej klaczy i wysy³a go wg nastêpuj¹cego rozdzielnika: 

- egz. 1 – otrzymuje w³aœciciel klaczy, 
- egz. 2 - otrzymuje w³aœciciel ogiera, którego nasienie zosta³o u¿yte do zabiegu
unasieniania, 
- egz. 3 - otrzymuje podmiot prowadz¹cy ksiêgê, do której wpisana jest unasienniona klacz, 
- egz. 4 - otrzymuje podmiot prowadz¹cy ksiêgê, do której aktualnie wpisany jest ogier - 
dawca nasienia. 

5. W przypadku nasienia importowanego: 
a) importer – dysponent nasienia zobowi¹zany jest do: 
- z³o¿enia wniosku w Redakcji PASB (za³. nr. 2a) w celu uzyskania zgody PASB na import
nasienia. Wydanie zgody przez PASB mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie otrzymania 
z Ksiêgi Stadnej na terytorium której przebywa ogier nastêpuj¹cych dokumentów: 
potwierdzenia wpisu do ksiêgi, certyfikatu badania DNA i rodowodu do 5 pokolenia, 
- uzyskania od w³aœciciela lub dzier¿awcy ogiera (posiadacza nasienia) trzech egzemplarzy
Raportu WAHO z Pobrania Nasienia i Inseminacji Klaczy (niebieski, ró¿owy i bia³y) 
wype³nionych w czêœci dotycz¹cej pobrania nasienia, 
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Za³¹cznik nr 2b.                                                                                              Egz. nr........

ZAŒWIADCZENIE UNASIENNIANIA NR ......

Nazwa OGIERA ................................. Nazwa KLACZY .........................

Wpisany do ksiêgi .............................. Wpisana do ksiêgi .......................

Numer zezwolenia PASB na inseminacjê ........................................................
Data pobrania nasienia (dzieñ/miesi¹c/rok) .....................................................
Data wys³ania nasienia (je¿eli dotyczy) ...........................................................

Imiê i nazwisko lub nazwa Imiê i nazwisko lub nazwa
w³aœciciela lub upowa¿nionego w³aœciciela lub upowa¿nionego
dzier¿awcy klaczy dzier¿awcy ogiera

............................................................. .......................................................

............................................................. .......................................................

............................................................. .......................................................

.
Stwierdzam zgodnoœæ powy¿szych informacji

.................................................................................
(data i podpis w³aœciciela lub upowa¿nionego dzier¿awcy ogiera)

Wype³nia w³aœciciel klaczy lub upowa¿niony przez w³aœciciela dzier¿awca klaczy.

Stwierdzam, ¿e w dniu (dzieñ/miesi¹c/rok) ...........................................................
otrzyma³em nasienie ogiera (nazwa ogiera) ...........................................................
którym w dniu (dzieñ/miesi¹c/rok) .........................................................................
unasienniona zosta³a klacz (nazwa klaczy) ............................................................

Ponadto zobowi¹zujê siê do przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych 

sztucznego unasieniania.

.......................................................... .........................................................
(data, podpis i pieczêæ lekarza weterynarii (data i podpis w³aœciciela klaczy
lub uprawnionego inseminatora lub upowa¿nionego dzier¿awcy)

Za³¹cznik nr 2a
do Regulaminu PASB

WNIOSEK

o zezwolenie na u¿ycie  nasienia ogiera, pobranego w kraju (do u¿ycia w kraju, na export)*)

lub importowanego, do inseminacji nasieniem œwie¿ym, ch³odzonym, mro¿onym*)

na rok ............................

Nazwa ogiera ......................................................................... data urodzenia ............................

Pochodzenie ogiera ............................................., ...........................................................................

(ojciec)                                         (matka)

Kraj urodzenia ogiera .................Hodowca.......................................................................................

Wpisany do Ksiêgi Stadnej  (wpis aktualny)....................................................................................

Liczba porcji nasienia .................. liczba przeznaczonych do inseminacji klaczy .........................

Nazwa/Nazwisko w³aœciciela ogiera

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Telefon/fax/email:................................................            ................................................................

Podpis w³aœciciela ogiera 

Nazwa/Nazwisko upowa¿nionego dzier¿awcy ogiera lub dysponenta (posiadacza) nasienia

..........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Telefon/fax/e-mail:...............................................            ................................................................

Podpis upowa¿nionego dzier¿awcy ogiera

lub dysponenta (posiadacza) nasienia 

Nazwa/Nazwisko, adres/telefon/fax/e-mail  wnioskodawcy............................................................

...........................................................................................................................................................

............................... ............................................

Data                                                                                Podpis wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreœliæ  
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ZG£OSZENIE ZMIANY POSIADACZA KONIA *

Typ zdarzenia: - kupno-sprzeda¿ **
- dzier¿awa **
- eksport **

Numer identyfikacyjny i nazwa konia: …………………………………………………........

Dane sprzedaj¹cego / oddaj¹cego konia w dzier¿awê

Imiê i nazwisko (nazwa): …………………………………………............................………….
PESEL lub Regon: ……………………………………………….…………………..................
Adres (województwo, powiat, gmina, miejscowoœæ, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy 
i poczta, nr kierunkowy / telefon, fax):
……………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………….... 

Dane kupuj¹cego / przyjmuj¹cego konia w dzier¿awê

Imiê i nazwisko (nazwa): …………………………………………………........................…….
PESEL lub Regon: ………………………………………………………………........................
Adres *** (województwo, powiat, gmina, miejscowoœæ, ulica, nr domu, nr lokalu, kod
pocztowy i poczta, nr kierunkowy / telefon, fax):
……………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………….....

**) - niepotrzebne skreœliæ
***) - w przypadku eksportu nale¿y wpisaæ nazwê kraju, do którego wyeksportowano konia

Data zdarzenia Podpis Sprzedaj¹cego Podpis Kupuj¹cego

* - ten druk dotyczy tylko koni, 
które posiadaj¹ ju¿ paszport
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WNIOSEK O PASZPORT*
(zg³oszenie konia do rejestru identyfikacji)

Dane zg³aszanego konia:

Nazwa i rasa: ………………………………………………………….............................................
Data urodzenia:………………………………………………………………………………….......
P³eæ i maœæ: …………………………………………………………………………………………
Nazwa ojca: …………………………………………………………………………...……………
Nazwa matki: ………………………………………………………………………………………

Dane hodowcy konia:
Imiê i nazwisko (nazwa), obywatelstwo: ………………………………………………….………
PESEL lub Regon: …………………………………………................................................………
Adres  ( ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowoœæ , województwo, nr kierunkowy/ telefon, fax):
…………………………………………………………………………………………............……
…………………………………………………………………………………………................…

Dane posiadacza** konia (nale¿y podaæ, je¿eli posiadacz nie jest hodowc¹)

Imiê i nazwisko (nazwa), obywatelstwo: ……………………………….........………………….…
PESEL lub Regon: ………………………………………….........................................……………
Adres  ( ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowoœæ, województwo, nr kierunkowy/ telefon, fax):
…………………………………………………….........................................................……………

Adres do korespondencji – nie wype³niaæ, jeœli jest identyczny z adresem hodowcy lub posiadacza konia!
(ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowoœæ,  województwo, 
nr kierunkowy / telefon, fax):

……………………………………………………………………………

Paszport odbiorê osobiœcie / Paszport proszê przes³aæ poczt¹***

……………..………………………… ……………..…………………………
Data zg³oszenia Podpis posiadacza

*) Ten Druk jest wnioskiem o paszport i zg³oszeniem do rejestru identyfikacji 
- nie zastêpuje wniosku o wpis konia do ksiêgi.

**) W przypadku, gdy koñ jest przedmiotem wspó³posiadania, podaje siê jednego ze wspó³posiadaczy, 
upowa¿nionego przez pozosta³ych wspó³posiadaczy.

***) Niepotrzebne skreœliæ.
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CENNIK OP£AT URZÊDOWYCH (w PLN)
wa¿ny od 1 maja 2008 r.

I. Op³aty za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem Ksi¹g Stadnych

Wpis do ksiêgi: Ogierów i klaczy urodzonych w Polsce lub importowanych z krajów Unii Europejskiej 50,00 z³
Ogierów i klaczy urodzonych w krajach lub importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej 150,00 z³
Rejestracja wpisu zmiany w³aœciciela 60,00 z³
Wydanie rodowodu do pi¹tego pokolenia 50,00 z³
Rejestracja kariery hodowlanej klaczy (pokrycie, ja³owa, poroni³a, urodzi³a martwe Ÿrebiê, 
przychówek pad³, zg³adzony itp.) 20,00 z³
Wystawienie dokumentu eksportowego 250,00 z³
Wydanie zgody na dopuszczenie reproduktora do rozrodu 50,00 z³
Wydanie zgody na pobranie nasienia 200,00 z³  Wydanie zgody na import lub eksport nasienia 200,00 z³
Dokonanie opisu s³ownego i graficznego konia 30,80 z³
PASZPORT (zg³oszenie konia do rejestru identyfikacji) 52,29 z³
Wydanie duplikatu paszportu konia 81,00 z³
Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych 5,40 z³
Dorêczenie wydanego paszportu konia przesy³k¹ polecon¹ za potwierdzeniem odbioru 5,65 z³
Dorêczenie wydanego duplikatu paszportu konia przesy³k¹ polecon¹ za potwierdzeniem odbioru 5,65 z³

II. Op³aty zwi¹zane ze sprawami hodowlano - wyœcigowymi

Licencja sêdziowska na dany rok kalendarzowy 50,00 z³
Licencja trenerska na dany rok kalendarzowy 300,00 z³
Licencja jeŸdziecka (powo¿¹cego) na dany rok kalendarzowy 100,00 z³
RCN (Racing Clearance Notification) 40,00 z³  
Kariera wyœcigowa konia 50,00 z³
Rejestracja barw wyœcigowych (nowych) 100,00 z³
Rejestracja barw wyœcigowych (przed³u¿enie) 70,00 z³
Zg³oszenie konia do wyœcigów krajowych w danym roku - do 31 stycznia 100,00 z³
Zg³oszenie konia do wyœcigów krajowych w danym roku - po 31 stycznia 10 000,00 z³

ZARZ¥DZENIE NR  3/2008
PREZESA POLSKIEGO KLUBU WYŒCIGÓW KONNYCH

z dnia 30 kwietnia  2008 r.

w sprawie op³at za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem Ksi¹g Stadnych

W zwi¹zku z Decyzj¹ nr 22/02 i 23/02 z dnia 09.02.2002 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.
otwarcia i prowadzenia ksi¹g hodowlanych dla koni rasy pe³nej krwi angielskiej oraz koni rasy arabskiej
czystej krwi, zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1
Zgodnie z Art. 27 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich  z dnia 29

czerwca 2007 r. (Dz. U. 133 poz. 921) wnosi siê op³aty w wysokoœci: 

Wpis do ksiêgi: Ogierów i klaczy urodzonych w Polsce lub importowanych z krajów Unii Europejskiej 50,00 z³
Ogierów i klaczy urodzonych lub importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej 150,00 z³

§ 2
Zgodnie z § 13 Regulaminu prowadzenia ksiêgi i zasadami wpisu koni do: Polskiej Ksiêgi

Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi wnosi siê op³aty w wysokoœci: 

Rejestracja wpisu zmiany w³aœciciela 60,00 z³
Wydanie rodowodu do pi¹tego pokolenia 50,00 z³
Rejestracja kariery hodowlanej klaczy (pokrycie, ja³owa, poroni³a, urodzi³a martwe Ÿrebiê, przychówek pad³,
zg³adzony itp.) 20,00 z³
Wystawienie dokumentu eksportowego 250,00 z³
Wydanie zgody na dopuszczenie reproduktora do rozrodu 50,00 z³
Wydanie zgody na pobranie nasienia 200,00 z³
Wydanie zgody na import lub eksport nasienia 200,00 z³

§3
Stosownie do za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie wysokoœci i sposobu pobierania op³at zwi¹zanych z identyfikacja i rejestracj¹ konia, wydaniem 
i dorêczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i op³at za czynnoœci zwi¹zane z wydawaniem i dorêczaniem
paszportów byd³a lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917 z dn. 23.07.2007 r.) wnosi siê op³aty w wysokoœci:

Dokonanie opisu s³ownego i graficznego konia 30,80
Zidentyfikowanie konia rasy pe³nej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, konia rasy k³usak lub kuca szetlandzkiego 23,69
Zarejestrowanie konia 25,90
Wydanie paszportu konia 2,70
Wydanie duplikatu paszportu konia 81,00
Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych 5,40
Dorêczenie wydanego paszportu konia przesy³k¹ polecon¹ za potwierdzeniem odbioru 5,65
Dorêczenie wydanego duplikatu paszportu konia przesy³k¹ polecon¹ za potwierdzeniem odbioru 5,65

§4
Zarz¹dzenie obowi¹zuje od dnia 1 maja 2008 roku do odwo³ania.

§5
Traci moc Zarz¹dzenie nr 7/2003 Prezesa Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych z dnia 4 grudnia 2003 r. 

w sprawie op³at za czynnoœci zwi¹zane z prowadzenie Ksi¹g Stadnych.

Prezes Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych
Feliks Klimczak


