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U S TAWA

z dnia 18 stycznia 2001 r.

o wyÊcigach konnych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady organizowania wy-
Êcigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz dzia∏alnoÊç Polskiego Klubu WyÊcigów Kon-
nych.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) wyÊcigi konne — gonitwy przeprowadzane zgodnie
z planem rocznym, zatwierdzonym przez Prezesa
Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych, organizowa-
ne w celu wybrania odpowiedniego materia∏u za-
rodowego dla ulepszania ras koni,

2) gonitwy — publiczne próby, których zadaniem jest
ocena stopnia dzielnoÊci koni, przeprowadzane na
torach wyÊcigowych zgodnie z przepisami ustawy
i regulaminem wyÊcigów konnych,



3) tor wyÊcigowy — miejsce spe∏niajàce warunki okre-
Êlone przez Prezesa Polskiego Klubu WyÊcigów
Konnych, w którym stale lub okresowo organizo-
wane sà wyÊcigi konne,

4) organizator wyÊcigów konnych — podmiot, który
uzyska∏ zezwolenie Prezesa Polskiego Klubu Wy-
Êcigów Konnych na organizowanie wyÊcigów kon-
nych,

5) stajnia wyÊcigowa — wyodr´bnionà jednostk´ or-
ganizacyjnà, pod okreÊlonà nazwà, w której konie
sà przygotowywane do wyÊcigów konnych przez
trenera, która zosta∏a zg∏oszona do Prezesa Pol-
skiego Klubu WyÊcigów Konnych,

6) w∏aÊciciel konia — podmiot, pod którego nazwi-
skiem lub nazwà oraz barwami koƒ bierze udzia∏
w gonitwach, posiadajàcy prawo zapisu konia do
gonitw,

7) trener — osob´ fizycznà przygotowujàcà konie do
udzia∏u w gonitwach, która uzyska∏a licencj´ Preze-
sa Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych,

8) jeêdziec (powo˝àcy) — osob´ fizycznà dosiadajàcà
(powo˝àcà) konia w gonitwie, która uzyska∏a licen-
cj´ Prezesa Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych
na dosiadanie (powo˝enie) koni,

9) s´dzia wyÊcigowy — osob´ fizycznà sprawujàcà
nadzór nad prawid∏owoÊcià przeprowadzania go-
nitw jako cz∏onek komisji technicznej, komisji od-
wo∏awczej albo s´dzia techniczny, która uzyska∏a li-
cencj´ Prezesa Polskiego Klubu WyÊcigów Kon-
nych,

10) s´dzia techniczny — s´dziego wyÊcigowego, wyko-
nujàcego na torze wyÊcigowym w dniu przeprowa-
dzania gonitw czynnoÊci okreÊlone w regulaminie
wyÊcigów konnych,

11) komisja techniczna — zespó∏ s´dziów wyÊcigo-
wych, powo∏any przez Prezesa Polskiego Klubu
WyÊcigów Konnych, sprawujàcy nadzór nad prze-
strzeganiem postanowieƒ regulaminu wyÊcigów
konnych,

12) komisja odwo∏awcza — zespó∏ z∏o˝ony z s´dziów
wyÊcigowych, powo∏any przez Prezesa Polskiego
Klubu WyÊcigów Konnych,

13) przewinienie dyscyplinarne — czyn naruszajàcy po-
stanowienia regulaminu wyÊcigów konnych,

14) protest — zastrze˝enie w sprawie nieprzestrzegania
postanowieƒ regulaminu wyÊcigów konnych doty-
czàcych gonitwy, wniesione przez osob´ upraw-
nionà w czasie i trybie okreÊlonych w tym regula-
minie.

Rozdzia∏ 2

Polski Klub WyÊcigów Konnych

Art. 3. 1. Tworzy si´ Polski Klub WyÊcigów Kon-
nych, zwany dalej „Klubem”.

2. Klub jest paƒstwowà osobà prawnà.

3. Siedzibà Klubu jest Warszawa.

Art. 4. Nadzór nad Klubem sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa.

Art. 5. 1. Do zadaƒ Klubu nale˝y:

1) ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czu-
wanie nad ich przestrzeganiem,

2) dzia∏anie na rzecz umacniania i doskonalenia ho-
dowli koni,

3) dzia∏anie na rzecz rozwoju wyÊcigów konnych.

2. Klub realizuje swoje zadania w szczególnoÊci
przez:

1) inicjowanie i opiniowanie rozwiàzaƒ prawnych do-
tyczàcych wyÊcigów konnych,

2) opiniowanie projektów  regulaminów wyÊcigów
konnych,

3) okreÊlanie warunków i udzielanie zezwoleƒ na or-
ganizowanie wyÊcigów konnych oraz sprawowa-
nie nadzoru nad przestrzeganiem przez organizato-
ra wyÊcigów postanowieƒ ustawy, regulaminu wy-
Êcigów konnych i warunków okreÊlonych w udzie-
lonym mu zezwoleniu,

4) udzielanie zezwoleƒ na kierowanie stajnià wyÊcigo-
wà,

5) przyznawanie licencji na trenowanie i dosiadanie
(powo˝enie) koni oraz pe∏nienie funkcji s´dziego
wyÊcigowego,

6) rejestracj´ i publikowanie wykazu osób uprawnio-
nych do wykonywania funkcji trenera i jeêdêca (po-
wo˝àcego) w danym roku,

7) powo∏ywanie komisji technicznych i s´dziów tech-
nicznych dla poszczególnych torów,

8) powo∏ywanie komisji odwo∏awczej,

9) nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych
oraz komisji odwo∏awczej,

10) sporzàdzanie listy osób uprawnionych do pe∏nienia
na torach wyÊcigowych funkcji dy˝urnych lekarzy
medycyny i weterynarii,

11) cz∏onkostwo i udzia∏ w pracach mi´dzynarodowych
organizacji wyÊcigowych,

12) wspó∏prac´ z instytucjami naukowymi,

13) zatwierdzanie planów gonitw dla poszczególnych
torów wyÊcigowych oraz wyra˝anie zgody na goni-
twy dodatkowe,

14) przeprowadzanie szkoleƒ specjalistycznych,

15) opracowywanie materia∏ów statystycznych w za-
kresie oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej koni,
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16) podejmowanie dzia∏aƒ w celu podnoszenia pozio-
mu treningu koni oraz techniki jeêdzieckiej,

17) wydawanie biuletynu wyÊcigowego,

18) promocj´ wyÊcigów konnych.

Art. 6. 1. Klub dzia∏a na podstawie ustawy oraz sta-
tutu nadanego, w drodze rozporzàdzenia, przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

2. Statut Klubu reguluje w szczególnoÊci:

1) struktur´ organizacyjnà Klubu,

2) system wewn´trznej kontroli,

3) zasady gospodarki finansowej Klubu.

Art. 7. Organami Klubu sà:

1) Rada Klubu, zwana dalej „Radà”,

2) Prezes Klubu, zwany dalej „Prezesem”.

Art. 8. 1. Rada sk∏ada si´ z 15 do 25 cz∏onków po-
wo∏ywanych i odwo∏ywanych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rolnictwa spoÊród kandydatów przedsta-
wionych przez:

1) organizatorów wyÊcigów konnych,

2) organizacje zrzeszajàce hodowców koni wyÊcigo-
wych,

3) organizacje zrzeszajàce w∏aÊcicieli koni,

4) organizacje zrzeszajàce trenerów,

5) organizacje zrzeszajàce jeêdêców.

2. Cz∏onkowie Rady b´dàcy przedstawicielami or-
ganizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, stanowià
co najmniej 80% sk∏adu Rady.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Rada:

1) opiniuje projekt  regulaminu wyÊcigów konnych,

2) wnioskuje o powo∏anie i odwo∏anie Prezesa,

3) wnioskuje o powo∏anie i odwo∏anie s´dziów wyÊci-
gowych.

5. Uchwa∏y Rady podejmowane sà w obecnoÊci co
najmniej po∏owy jej cz∏onków zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏o-
sów.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e od-
wo∏aç przed up∏ywem kadencji cz∏onka Rady, a na jego
miejsce powo∏aç innego, na wniosek organizacji, która
zg∏osi∏a jego kandydatur´.

Art. 9. 1. Prezesa powo∏uje i odwo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa, na wniosek Rady.

2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.

3. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnàtrz,

2) wydaje decyzje w sprawach zezwoleƒ na organizo-
wanie wyÊcigów konnych,

3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom,
jeêdêcom (powo˝àcym) i s´dziom wyÊcigowym,

4) udziela zezwoleƒ na kierowanie stajnià wyÊcigowà,

5) powo∏uje komisje techniczne i s´dziów technicz-
nych dla poszczególnych torów wyÊcigowych,

6) powo∏uje komisj´ odwo∏awczà,

7) wykonuje inne zadania okreÊlone w ustawie, statu-
cie Klubu i regulaminie wyÊcigów konnych.

Art. 10. 1. Regulamin wyÊcigów konnych ustala,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa, majàc na celu w szczególnoÊci okreÊlenie
warunków zapewniajàcych rzetelnoÊç rozgrywania go-
nitw oraz ich selekcyjny charakter.

2. Regulamin wyÊcigów konnych okreÊla szczegó-
∏owo sprawy, dotyczàce:

1) ras koni dopuszczonych do udzia∏u w wyÊcigach
konnych, 

2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania
gonitw,

3) obowiàzków i uprawnieƒ w∏aÊcicieli koni, kierowni-
ków stajni wyÊcigowych, trenerów, pracowników
obs∏ugi stajni oraz jeêdêców,

4) kompetencji i trybu dzia∏ania komisji technicznej,
s´dziów technicznych, komisji odwo∏awczej oraz
dy˝urnych lekarzy medycyny i weterynarii,

5) zg∏aszania do Klubu stajni wyÊcigowych,

6) zg∏aszania koni do wyÊcigów w danym roku,

7) rejestracji barw wyÊcigowych,

8) identyfikacji koni,

9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw,

10) wag noszonych przez konie w gonitwach,

11) nagród wyÊcigowych,

12) szczegó∏owych zasad rozgrywania gonitw,

13) sk∏adania protestów,

14) wykazu niedozwolonych Êrodków dopingujàcych,

15) zasad i trybu kontroli antydopingowej jeêdêców
i koni,

16) zasad porzàdkowych na terenach i w lokalach nale-
˝àcych do toru wyÊcigowego,
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17) katalogu czynów stanowiàcych przewinienia dys-
cyplinarne,

18) kar, które mogà byç wymierzane za poszczególne
przewinienia,

19) szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach
o przewinienia dyscyplinarne,

20) wymogów, które powinien spe∏niaç oficjalny pro-
gram wyÊcigów konnych,

21) kategoryzacji jeêdêców (powo˝àcych).

Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki i tryb udzielania zezwoleƒ na kierowanie
stajnià wyÊcigowà, licencji na trenowanie koni, do-
siadanie (powo˝enie) koni oraz pe∏nienie funkcji
s´dziego wyÊcigowego, w tym wymogi, jakie po-
winna spe∏niaç osoba wyst´pujàca o przyznanie li-
cencji, w szczególnoÊci dotyczàce wiedzy i umiej´t-
noÊci posiadanych przez kandydata,

2) wysokoÊç op∏aty uiszczanej na rzecz Klubu za wy-
danie zezwolenia na organizowanie wyÊcigów kon-
nych, ró˝nicujàc jà w zale˝noÊci od planowanej
liczby gonitw w ciàgu roku na danym torze wyÊci-
gowym,

3) wysokoÊç op∏at na rzecz Klubu za udzielenie zezwo-
lenia na kierowanie stajnià wyÊcigowà i licencji na
trenowanie koni oraz dosiadanie (powo˝enie) koni,
a tak˝e pe∏nienie funkcji s´dziego wyÊcigowego,
ró˝nicujàc je w zale˝noÊci od przedmiotu licencji,
oraz za rejestracj´ barw wyÊcigowych i zg∏oszenie
konia do wyÊcigów.

Art. 12. Skarb Paƒstwa powierza Polskiemu Klubo-
wi WyÊcigów Konnych wykonywanie niezbywalnego
prawa w∏asnoÊci oraz innych praw rzeczowych na jego
rzecz w stosunku do po∏o˝onych na terenie miasta sto-
∏ecznego Warszawy nieruchomoÊci oraz pozosta∏ych
sk∏adników majàtkowych zlikwidowanego przedsi´-
biorstwa paƒstwowego Paƒstwowe Tory WyÊcigów
Konnych, które by∏y uj´te w bilansie likwidacji i w sto-
sunku do których w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy pra-
wo w∏asnoÊci w imieniu Skarbu Paƒstwa wykonuje
Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.

Art. 13. 1. Dochodami Klubu sà:

1) op∏ata wnoszona przez organizatora wyÊcigów
konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie
wyÊcigów konnych,

2) op∏aty w wysokoÊci 2% sumy wp∏aconych stawek
na zak∏ady wzajemne na wyÊcigi konne rozgrywa-
ne w kraju,

3) op∏aty z tytu∏u licencji i innych zezwoleƒ przewi-
dzianych w ustawie,

4) zapisy, spadki i darowizny,

5) inne dochody.

2. Klub prowadzi samodzielnà gospodark´ finanso-
wà w oparciu o roczny plan finansowy, zatwierdzany
przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

Art. 14. 1. Podmiot organizujàcy na podstawie
przepisów o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach zak∏ady wzajemne na wyÊcigi
konne uiszcza op∏at´ na rzecz Klubu w wysokoÊci 2%
sumy wp∏aconych stawek na zak∏ady wzajemne na wy-
Êcigi konne w danym miesiàcu, w terminie do 20 dnia
nast´pnego miesiàca.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, podlega egzeku-
cji w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

Art. 15. Prezes, po zaopiniowaniu przez Rad´, sk∏a-
da roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Klubu ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

Rozdzia∏ 3

Organizowanie wyÊcigów konnych

Art. 16. 1. Organizowanie wyÊcigów konnych wy-
maga zezwolenia Prezesa.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien za-
wieraç:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o udzielenie
zezwolenia i jego siedziby (miejsca zamieszkania),

2) wskazanie planowanej lokalizacji toru wyÊcigowe-
go, uzgodnionej z w∏aÊciwym organem administra-
cji paƒstwowej do spraw planowania przestrzenne-
go oraz organem samorzàdu terytorialnego,

3) wskazanie zabezpieczenia finansowego dla w∏aÊci-
wego przeprowadzenia wyÊcigów oraz podanie
êróde∏ pochodzenia posiadanego kapita∏u,

4) okreÊlenie rodzaju gonitw, które majà byç przepro-
wadzane, oraz planowanie ich liczby w ciàgu roku,

5) opis projektowanych urzàdzeƒ technicznych toru
wyÊcigowego,

6) planowany termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.

3. Prezes mo˝e zobowiàzaç wnioskodawc´ do
przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dodatko-
wych informacji i dokumentów.

4. Po z∏o˝eniu wniosku i jego uzupe∏nienia w przy-
padku okreÊlonym w ust. 3 Prezes okreÊla warunki, któ-
rym ma odpowiadaç tor wyÊcigowy.

5. Po stwierdzeniu spe∏nienia warunków okreÊlo-
nych zgodnie z ust. 4 Prezes wydaje zezwolenie, w któ-
rym okreÊla:

1) podmiot uprawniony do organizowania wyÊcigów
konnych,
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2) tor wyÊcigowy, na którym mogà byç przeprowadza-
ne wyÊcigi, i szczegó∏owe warunki, którym ma od-
powiadaç ten tor,

3) rodzaje gonitw, które mogà byç rozgrywane.

6. Zezwolenie wydaje si´ po uiszczeniu op∏aty na
rzecz Klubu, o której mowa w art. 11 pkt 2.

Art. 17. W razie stwierdzenia, i˝ podmiot, któremu
udzielono zezwolenia, narusza przepisy ustawy, regu-
lamin wyÊcigów konnych lub warunki okreÊlone w ze-
zwoleniu, Prezes nakazuje usuni´cie uchybieƒ w wy-
znaczonym terminie.

Art. 18. 1. Prezes cofa zezwolenie, gdy podmiot:

1) nie usunà∏ uchybieƒ w wyznaczonym terminie,

2) ra˝àco narusza przepisy ustawy, regulamin wyÊci-
gów konnych lub warunki okreÊlone w zezwoleniu.

2. W razie cofni´cia zezwolenia ponowny wniosek
mo˝e byç z∏o˝ony przez ten sam podmiot po up∏ywie
jednego roku od daty cofni´cia zezwolenia.

Art. 19. 1. Udzielenie zezwolenia na organizowanie
wyÊcigów konnych, nakazanie usuni´cia uchybieƒ
oraz cofni´cie zezwolenia nast´puje w drodze decyzji
administracyjnej.

2. Od decyzji Prezesa w sprawach, o których mowa
w ust. 1, przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rolnictwa.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjne-
go.

Art. 20. 1. Gonitwy przeprowadzane sà wed∏ug pla-
nu rocznego, zatwierdzanego przez Prezesa na podsta-
wie wniosków organizatorów wyÊcigów konnych.

2. Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga
zgody Prezesa.

Art. 21. W gonitwie mogà braç udzia∏ wy∏àcznie ko-
nie, które zosta∏y zg∏oszone zgodnie z warunkami okre-
Êlonymi w regulaminie wyÊcigów konnych.

Rozdzia∏ 4

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 22. Kary dyscyplinarne mogà byç orzekane
w stosunku do osób wykonujàcych funkcje zwiàzane
z wyÊcigami konnymi, które pope∏ni∏y czyny stanowià-
ce przewinienia dyscyplinarne okreÊlone w regulami-
nie wyÊcigów konnych.

Art. 23. OdpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za naru-
szenie przepisów regulaminu wyÊcigów konnych pod-
legajà:

1) kierownicy stajen,

2) trenerzy,

3) jeêdêcy,

4) w∏aÊciciele koni,

5) s´dziowie wyÊcigowi,

6) dy˝urni lekarze medycyny,

7) dy˝urni lekarze weterynarii.

Art. 24. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) kara pieni´˝na w wysokoÊci od 50 z∏ do równowar-
toÊci sumy nagród w wyÊcigu, w którym naruszo-
no przepisy regulaminu wyÊcigów konnych,

4) zawieszenie zezwolenia na kierowanie stajnià wy-
Êcigowà, 

5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie
(powo˝enie) koni lub pe∏nienie funkcji s´dziego
wyÊcigowego — nie d∏u˝ej ni˝ na rok,

6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania
(powo˝enia) koni lub pe∏nienia funkcji s´dziego
wyÊcigowego.

Art. 25. 1. W sprawach odpowiedzialnoÊci dyscypli-
narnej orzekajà:

1) komisja techniczna — jako organ pierwszej instan-
cji,

2) komisja odwo∏awcza — jako organ drugiej instan-
cji.

2. W sprawach odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
s´dziów wyÊcigowych wchodzàcych w sk∏ad komisji
technicznej orzeka, jako organ pierwszej instancji, ko-
misja odwo∏awcza.

Art. 26. 1. Od orzeczenia komisji technicznej wy-
mierzajàcego kar´ dyscyplinarnà osobie ukaranej przy-
s∏uguje odwo∏anie do komisji odwo∏awczej.

2. Odwo∏anie wnosi si´ w terminie 3 dni od dnia do-
r´czenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasad-
nieniem — za poÊrednictwem tej komisji.

3. Komisja odwo∏awcza rozpatruje odwo∏anie
w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

4. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wykona-
nia kary orzeczonej przez komisj´ technicznà.

5. Komisja odwo∏awcza nie mo˝e wymierzyç kary
surowszej od orzeczonej przez komisj´ technicznà.

6. W post´powaniu dyscyplinarnym przed komisjà
technicznà i komisjà odwo∏awczà stosuje si´ odpo-
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wiednio przepisy Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia.

Art. 27. 1. Od orzeczenia komisji odwo∏awczej wy-
mierzajàcego kar´ dyscyplinarnà, o której mowa
w art. 24 pkt 3—6, przys∏uguje odwo∏anie do sàdu re-
jonowego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝e-
nia toru wyÊcigowego.

2. Odwo∏anie do sàdu rejonowego wnosi si´ w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia komisji od-
wo∏awczej wraz z uzasadnieniem.

3. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wykona-
nia kary orzeczonej przez komisj´ odwo∏awczà.

4. W post´powaniu odwo∏awczym przed sàdem re-
jonowym stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
karnego.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 28. 1. Kto bez zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, organizuje wyÊcigi konne, 

podlega karze grzywny.

2. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1, toczy si´ wed∏ug przepisów o post´powaniu
w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 29. 1. Nabyte na podstawie dotychczasowych
prawide∏ wyÊcigowych wyÊcigów konnych uprawnie-
nia do trenowania lub dosiadania koni wyÊcigowych
zachowujà swojà moc.

2. Podmioty organizujàce dotychczas wyÊcigi kon-
ne zachowujà prawo do organizowania wyÊcigów
przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa po-
wo∏a Rad´ Klubu w terminie trzech miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 31. 1. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia
1950 r. o wyÊcigach 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 wejÊcia w ˝ycie regulaminu wyÊcigów
konnych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc prawid∏a wy-
Êcigowe wyÊcigów konnych.

Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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