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REGULAMIN 

ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO  

DS. WYŚCIGÓW KONNYCH I JEŹDZIECTWA 

 

 

§ 1 

1. Zespół Parlamentarny ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, zwany dalej 

„Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy 

z dnia 19 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.). 

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili 

akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną 

problematyką wyścigów konnych i jeździectwa. 

3. Celem powołania Zespołu jest działanie na rzecz rozwoju i promocji wyścigów 

konnych i jeździectwa w Polsce. 

4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 

 
 

§ 2 

Zadania Zespołu 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1. działanie na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz jeździectwa  

w Polsce. 

2. inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących wyścigów 

konnych. 

3. współpraca z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem Polskiego 

Klubu Wyścigów Konnych tj. organów ustawowo odpowiedzialnych za rozwój 

wyścigów konnych. 

4. współpraca z organizacjami zrzeszającymi hodowców koni wyścigowych, 

organizacjami zrzeszającymi właścicieli koni oraz organizacjami zrzeszającymi 
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trenerów oraz jeźdźców wyścigowych w celu reprezentowania ich interesów                

i opracowywania wspólnych rozwiązań. 

5. współpraca z organizatorami wyścigów konnych na torach w Warszawie, 

Wrocławiu i Sopocie.  

6. działanie na rzecz promocji wyścigów konnych poprzez podniesienie rangi 

wydarzeń związanych z organizowanymi wyścigami.  

7. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie opracowywania 

strategii rozwoju Stadnin Koni i Stad Ogierów, zajmujących się hodowlą 

krajowych ras koni oraz ras czystych.  

8. współpraca z organizacjami zrzeszającymi hodowców koni, przede wszystkim 

Polskim Związkiem Hodowców Koni w celu opracowywania i opiniowania 

rozwiązań prawnych prowadzących do poprawy opłacalności hodowli koni w 

Polsce. 

9. współpraca na forum międzynarodowym w celu promocji polskiego konia jako 

dobra narodowego. 

10. współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim na rzecz promocji sportów 

konnych.  

11. działania mające na celu zainteresowanie społeczeństwa i mediów wyścigami 

konnymi i jeździectwem. 

 
 

§ 3 

Władze Zespołu 

1. Pracami Zespołu kieruje i reprezentuje na zewnątrz przewodniczący Zespołu. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego składu Prezydium,  

w skład którego wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący.  

Liczbę Wiceprzewodniczących ustala Zespół uwzględniając liczbę członków 

Zespołu.  

3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są w głosowaniu jawnym  

na czas trwania kadencji. 
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4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zespołu mogą zostać odwołani przez 

Zespół na wniosek 1/3 członków Zespołu, gdy wniosek ten uzyska 

kwalifikowaną większość głosów. 

 
 

§ 4 

Formy pracy Zespołu 

 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej, niż co trzy 

miesiące. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczy. 

3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący. 

4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć goście i eksperci zapraszani  

przez przewodniczącego Zespołu. 

5. Pomiędzy posiedzeniami Zespołu, jego bieżącymi sprawami kieruje Prezydium. 

6. Posiedzenia Zespołu są jawne. 

 
 

§ 5 

Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół 

Zespół na posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów w obecności,  

co najmniej 1/3 członków. 

 
§ 6 

Tryb zmiany niniejszego Regulaminu 

Zmiana regulaminu może nastąpić na wniosek przewodniczącego, Prezydium  

lub co najmniej połowy jego członków. 


