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PROJEKT  

USTAWA 
z dnia … 

o zmianie ustawy o wyścigach konnych 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 642 i 1893) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) art. 8 – 9 otrzymują brzmienie: 

„Art. 8. 1. Rada składa się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, z tym że: 

1) 6 członków Rady jest powoływanych:  

a) spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów 

konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do 

udziału w wyścigach konnych lub organizacje zrzeszające właścicieli koni ras 

dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, lub  

b) spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka 

Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie tej 

kandydatury hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras 

dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych;    

2) 2 członków Rady jest powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez 

organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców; 

3) 1 członek Rady jest przedstawicielem ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wraz ze zgłoszeniem swojej 

kandydatury, składają oświadczenie, że w okresie pięciu lat poprzedzających 

zgłoszenie kandydatury na członka Rady były hodowcami lub właścicielami co 

najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych.    

3. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady na 

pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa. 

4. Rada: 

1) opiniuje projekt regulaminu wyścigów konnych; 

2)  opiniuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1; 

3) wnioskuje o powołanie i odwołanie sędziów wyścigowych; 
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4) wnioskuje o odwołanie członka Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w 

sposób utrudniający lub uniemożliwiający pracę Rady; 

5) może wnioskować o odwołanie Prezesa. 

5. Rada, opiniując sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, może żądać 

wglądu do dokumentów będących podstawą do sporządzenia tego sprawozdania. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może odwołać członka Rady przed 

upływem kadencji Rady: 

1)  na wniosek organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2)  na wniosek organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) na wniosek Rady, w przypadku o którym mowa w ust. 4 pkt 4; 

4) z własnej inicjatywy.  

7. Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch 

zastępców. 

8. Przewodniczący albo upoważniony przez niego zastępca zwołuje posiedzenia 

Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

 9. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 5 jej członków.  

10. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek: 

1)   śmierci; 

2)   rezygnacji; 

3)   odwołania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;  

4)   powołania członka Rady na Prezesa. 

11. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji Rady, minister 

właściwy do spraw rolnictwa powołuje nowego członka, na okres do zakończenia 

kadencji Rady: 

1) spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 lit. a – jeżeli ustało członkostwo osoby przedstawionej przez te 

organizacje; 

2)  spośród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b – jeżeli ustało członkostwo 

osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b; 

3) spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 – jeżeli ustało członkostwo osoby przedstawionej przez te 

organizacje;  
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4) przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa – jeżeli ustało 

członkostwo osoby będącej przedstawicielem tego ministra. 

12. Członkowi Rady, w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, 

przysługuje zwrot kosztów przejazdu na obszarze kraju:   

1) środkiem transportu, z wyłączeniem samochodu osobowego, w wysokości 

udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka 

transportu, którego rodzaj i klasę ustala Prezes; 

2) samochodem osobowym, w wysokości 1/3 kosztów tego przejazdu 

stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów przez maksymalną 

stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.1)). 

Art. 9. 1. Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa.  

2. Pełnienia funkcji Prezesa nie można łączyć ze świadczeniem pracy u innego 

pracodawcy oraz wykonywaniem, sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z 

pełnionej funkcji, innych zajęć zarobkowych. 

3. Prezes: 

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16; 

3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i 

sędziom wyścigowym; 

4) udziela pozwoleń na kierowanie stajnią wyścigową; 

5) powołuje i odwołuje członków komisji technicznych i sędziów technicznych dla 

poszczególnych torów wyścigowych; 

6) powołuje i odwołuje członków komisji odwoławczej; 

7) organizuje szkolenia, powołuje i odwołuje komisje egzaminacyjne oraz 

przeprowadza egzaminy ze znajomości przepisów o wyścigach konnych dla osób 

ubiegających się o udzielenie licencji na trenowanie lub dosiadanie (powożenie) 

koni, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego albo o pozwolenie na 

kierowanie stajnią wyścigową; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i       

1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273 i 1893. 
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8) przeprowadza kontrole organizatorów wyścigów konnych pod względem 

zgodności działalności w zakresie organizowania wyścigów z przepisami o 

wyścigach konnych; 

9) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie 

wyścigów konnych. 

4. W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, nieobsadzenia 

stanowiska lub nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje przewodniczący 

Rady.”; 

2) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Prezes, po zaopiniowaniu przez Radę, składa ministrowi właściwemu 

do spraw rolnictwa roczne sprawozdanie z działalności Klubu.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 

czerwca roku następującego po roku objętym tym sprawozdaniem. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, o 

którym mowa w ust. 1, mając na względzie właściwą realizację przez Klub zadań 

określonych w ustawie.”. 

Art. 2. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje członków Rady 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.  

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa zwołuje pierwsze posiedzenie Rady 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, powołanej zgodnie z ust. 1. 

3. Kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych trwająca w dniu 

wejścia w życie ustawy upływa w dniu pierwszego posiedzenia Rady, powołanej 

zgodnie z ust. 1. 

4. Kadencja Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych trwająca w dniu 

wejścia w życie ustawy upływa w dniu powołania Prezesa zgodnie z ust. 1.  

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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UZASADNIENIE 
 

 Projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach 

konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 i 1893), zwanej dalej „ustawą”, ma na celu 

zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu 

powoływania i odwoływania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK).  

W nowym brzmieniu art. 8 proponuje się zmniejszenie liczby członków Rady 

PKWK z dotychczasowej, mieszczącej się w zakresie 15 – 25, do stałej, wynoszącej 

9 członków. Zmniejszenie to ma na celu poprawę zdolności Rady do podejmowania 

decyzji i wypracowywania konsensusu. Zmiana art. 8 zakłada, że 6 członków Rady 

będzie powoływanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród 

kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje 

zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych 

oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w 

wyścigach konnych, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją 

kandydaturę na członka Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających 

zgłoszenie tej kandydatury hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras 

dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, 2 – spośród kandydatów 

przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje 

zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek będzie przedstawicielem ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Największą reprezentacją w Radzie będą 

dysponować organizatorzy wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców 

koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, organizacje zrzeszające 

właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, a także osoby 

które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będące w okresie 

pięciu lat poprzedzających zgłoszenie tej kandydatury hodowcami lub właścicielami 

co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, które to 

podmioty ponoszą zasadnicze ryzyko ekonomiczne działalności związanej z 

wyścigami konnymi. Organizacje trenerów i jeźdźców również zasługują na 

reprezentację w Radzie, choć ryzyko przez nich ponoszone jest mniejsze niż w 

przypadku organizatorów wyścigów konnych, właścicieli i hodowców koni. W celu 

wzmocnienia nadzoru ministra właściwego do spraw rolnictwa proponuje się, aby w 

skład Rady wchodził także przedstawiciel organu nadzoru. Jednocześnie w ust. 2 

wskazano, że osoby zgłaszające indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady 
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składają oświadczenie, że w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie 

kandydatury na członka Rady były hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni 

ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. 

Ponadto w art. 8 ust. 3 doprecyzowano moment rozpoczęcia kadencji Rady, 

co jest istotne w przypadku organów kadencyjnych oraz ustalono organ 

odpowiedzialny za zwołanie pierwszego posiedzenia Rady. Sprecyzowano, że 

kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które 

zwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, i wynosi, jak dotychczas, 4 lata.  

Ponadto w ust. 4 proponuje się uzupełnienie kompetencji Rady o możliwość 

wnioskowania o odwołanie członka Rady,  jeżeli członek ten wykonuje swój mandat 

w sposób utrudniający lub uniemożliwiający pracę Rady oraz wnioskowania o 

odwołanie Prezesa. W ust. 5 dodano możliwość żądania przez Radę dokumentów 

niezbędnych do zaopiniowania sprawozdania Prezesa PKWK z działalności PKWK. 

W ust. 6 ustalono przesłanki odwołania członka Rady. Obecnie minister 

właściwy do spraw rolnictwa jest związany wnioskiem organizacji, która przedstawiła 

kandydaturę członka. Zmieniony przepis przewiduje odwołanie członka Rady na 

wniosek organizacji uprawnionej do przedstawiania kandydatów do Rady, lub na 

wniosek Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub 

uniemożliwiający pracę Rady. Ponadto minister właściwy do spraw rolnictwa będzie 

mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy. W art. 8 dodano ust. 7, zgodnie z 

którym Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego Rady oraz nie więcej niż 

dwóch zastępców oraz ust. 8, zgodnie z którym przewodniczący Rady albo 

upoważniony przez niego zastępca zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy 

albo na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Ze względu na zmianę liczby członków Rady konieczne jest także ponowne 

uregulowanie trybu podejmowania uchwał oraz kworum. W ust. 9 przewiduje się, że 

uchwały Rady będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 5 jej członków.  

W ust. 10 proponuje się uregulować, dotychczas pominięte, przesłanki ustania 

członkostwa w Radzie. Członkostwo w Radzie ustanie wskutek śmierci, rezygnacji, 

odwołania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek lub z własnej 

inicjatywy lub powołania członka Rady na Prezesa. W art. 8 ust. 11 dodano także 

przepis, zgodnie z którym w przypadku ustania członkostwa minister właściwy do 

spraw rolnictwa powołuje nowego członka na okres do zakończenia kadencji Rady 
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spośród kandydatów przedstawionych przez uprawnione organizacje lub 

zgłoszonych indywidualnie, jeżeli ustało członkostwo osoby przedstawionej przez te 

organizacje lub zgłoszonej indywidualnie, lub przedstawiciela ministra właściwego do 

spraw rolnictwa, jeżeli ustało członkostwo osoby będącej przedstawicielem ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Natomiast nowy ust. 12 przewiduje możliwość zwrotu 

członkom Rady kosztów podróży poniesionych w związku z uczestnictwem w 

posiedzeniu Rady, obejmujący cenę biletu na środek transportu albo koszt podróży 

samochodem osobowym. 

W nowym brzmieniu art. 9 przewiduje się usprawnienie trybu powoływania  

i odwoływania Prezesa. Jak dotychczas, Prezes będzie powoływany i odwoływany 

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, jednakże nie będzie potrzebny w tym 

celu wniosek Rady PKWK. W ust. 2 przewiduje się zakaz łączenia pełnienia funkcji 

Prezesa ze świadczeniem pracy u innego pracodawcy oraz wykonywaniem, 

sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji, innych zajęć 

zarobkowych. Proponuje się także uzupełnienie kompetencji Prezesa o możliwość 

przeprowadzania kontroli organizatorów wyścigów konnych pod względem zgodności 

działalności w zakresie organizowania wyścigów konnych z przepisami regulującymi 

organizowanie wyścigów konnych oraz sprecyzowanie uprawnienia do odwoływania 

członków komisji technicznych, komisji odwoławczej oraz komisji egzaminacyjnych. 

Na potrzebę uzupełnienia kompetencji Prezesa o możliwość przeprowadzania 

kontroli organizatorów wyścigów konnych zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli w 

2012 r. W ust. 4 przewidziano, że w razie niemożności pełnienia funkcji przez 

Prezesa, nieobsadzenia stanowiska lub nieobecności Prezesa obowiązki Prezesa 

wykonuje przewodniczący Rady. Nowy art. 9 nie przewiduje kadencyjności funkcji 

Prezesa.  

W zmienionym art. 15 proponuje się ustalenie terminu do złożenia 

sprawozdania z działalności PKWK. Sprawozdanie z działalności Prezes powinien 

złożyć ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa do dnia 30 czerwca w roku 

następującym po roku objętym sprawozdaniem. Minister właściwy do spraw rolnictwa 

może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić, mając na względzie właściwą realizację 

przez Klub zadań określonych w ustawie. 

Projekt ustawy ponadto przewiduje powołanie nowej Rady PKWK oraz 

Prezesa w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Kadencja Rady 

trwająca w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej potrwa do dnia pierwszego 
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posiedzenia Rady powołanej w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy zmieniającej. 

Natomiast kadencja Prezesa upłynie z dniem powołania Prezesa w myśl przepisów 

ustawy zmieniającej. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zwoła minister właściwy do 

spraw rolnictwa. 

 Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 
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Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projekt ustawy będzie miał wpływ na działalność Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych, organizatorów wyścigów konnych, hodowców koni i właścicieli koni, a także 

na trenerów i jeźdźców.  

 

Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie projektowanej ustawy będzie skutkowało koniecznością 

zarezerwowania przez Polski Klub Wyścigów Konnych środków na zwrot kosztów 

podróży członków Rady w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Rady.  

 

Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek 

pracy. 

 

Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

 
Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i 

rozwój regionalny.  
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