
1 

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 26 października 2016 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

00
 

 
Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Zastępcę Przewodniczącego Rady PKWK - M. Romanowskiego, który stwierdził, że przy obecności 
8 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu 
członków Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan T. Chalimoniuk - Prezes PKWK. 

 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 9 
z dnia 26 października 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
2. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady. 
 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 10 
z dnia 26 października 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z I posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Wybór Przewodniczącego Rady.  
 

W celu przeprowadzenia procedury tajnego głosowania, przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni do niej Krzysztof 
Ziemiaoski, Andrzej Wójtowicz oraz Tadeusz Grabowski nie wyrazili sprzeciwu. Przewodniczącym komisji został T. Grabowski. 

 
UCHWAŁA NR 11 

z dnia 26 października 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Tadeusz Grabowski - Przewodniczący oraz członkowie 
Krzysztof Ziemiaoski i Andrzej Wójtowicz. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (dziewięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
M. Romanowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady PKWK. A. Zielioski zgłosił G. Sołtysioskiego, 

który zgodził się kandydowad. Innych kandydatur nie było. 
Po przedstawieniu zebranym zasad głosowania, komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia procedury tajnego głosowania. 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji odczytał protokół z tajnego głosowania, w którego wyniku podjęto następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 12 
z dnia 26 października 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje Pana Grzegorza Sołtysioskiego na funkcję Przewodniczącego Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. 
 

Po odczytaniu protokołu KS G. Sołtysioski przejął prowadzenie obrad. Podziękował za wybór i przedstawił perspektywy rozwoju 
zakładów wzajemnych przy możliwie korzystnej dla wyścigów nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz nadzieje na dalszą 
modernizację ZTWK na Służewcu. 
 
4. Premie i nagrody dodatkowe (transportowe, startowe) w sezonie 2016 i kolejnych. 

 
M. Romanowski wymienił, istotne jego zdaniem, 3 podstawowe filary długofalowej, racjonalnej polityki zachęt dla właścicieli i 

warunków finansowych wyścigów: 1) premie dla właścicieli polskiej hodowli, 2) premie startowe, mające zmniejszad obciążenia finansowe 
właścicieli, 3) dopłaty do transportu koni, mające przyciągad na tory więcej koni z zewnętrznych ośrodków treningowych. 

Dyskutowano nt. problemów finansowania wyścigów i konieczności stworzenia skoordynowanego systemu finansowania oraz 
wypracowania odpowiednich mechanizmów przyznawania nagród startowych i transportowych oraz innych dodatkowych. 

 
5. Sprawy różne. 
 

Poruszona została kwestia wyparcia z wyścigów koni półkrwi przez szybko rozwijające się wyścigi kłusaków oraz perspektyw powrotu 
gonitw półkrwi od sezonu 2017 i koniecznych do spełnienia warunków, aby mogły się one bez zakłóceo powodzeniem odbywad i rozwijad. 

 
G. Sołtysioski poinformował, że Dyr. Oddziału TS-Służewiec W. Bąkowski zamierza zorganizowad sesję wyjazdową w ośrodku 

wypoczynkowym TS w Krynicy, w celu przygotowania planu gonitw na sezon 2017 i zaoferował zaproszenie na ten wyjazd osób 
zainteresowanych wypracowaniem przynajmniej generalnego porządku wyścigowego na kilka lat do przodu i omówieniem kwestii 
poruszonych podczas dzisiejszego posiedzenia. Po tym spotkaniu będzie można zwoład posiedzenie Rady i podjąd już jakieś decyzje w ww. 
kwestiach. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
 

Na tym protokół zakooczono. 
 

 

Lista obecnych na posiedzeniu: 
1. Gołębiowski Mariusz 
2. Grabowski Tadeusz  
3. Romanowski Michał 
4. Sołtysioski Grzegorz 
5. Stasiowski Andrzej  
6. Wójtowicz Andrzej  
7. Zielioski Andrzej 
8. Ziemiaoski Krzysztof  


