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PROTOKÓŁ Z VIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 20 grudnia 2017 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
 

 Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysińskiego, który stwierdził, że przy obecności 6 członków Rady 
zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierające imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załączniki do 
niniejszego protokołu. W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan T. Chalimoniuk - Prezes PKWK oraz Pan W. Bąkowski - Dyrektor TWK-Służewiec. 
  
 Z uwagi na konieczność czasowego opuszczenia obrad i nieobecność będącego w drodze Zastępcy - M. Romanowskiego, Przewodniczący powierzył 
prowadzenie posiedzenia od pkt. 1 Prezesowi T. Chalimoniukowi, do czasu pojawienia się M. Romanowskiego. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 34 
z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) 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 VII posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 35 
z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z VII posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Podsumowanie sezonu 2017.  
 
 Dyrektor W. Bąkowski przedstawił podsumowanie statystyczne sezonu, z którego wynika kilka najważniejszych konkluzji: 
 Dzielone gonitwy eksterierowe ratują sytuacje, kiedy spadają gonitwy dla koni arabskich. Niestety, aż 80% koni eksterierowych nie wraca na tor po 

pierwszym roku startów, przez co brakuje obsady gonitw dla koni arabskich. Trzeba zmienić proporcje gonitw dla koni oo na korzyść zamkniętych 
gonitw PASB. W. Bąkowski i trener K. Ziemiański zgodzili się, że należy stopniowo, niezbyt szybko wprowadzać więcej gonitw PASB i zmniejszać 
liczbę eksterierowych. 

 3 pięty achillesowe toru służewieckiego, które mają być jak najszybciej wyeliminowane, to brak ogólnodostępnej gastronomii dla zwykłych gości, 
brak placu zabaw dla dzieci i niewystarczająca komunikacja na zewnątrz, informująca o wydarzeniach na torze. 

 TS planuje zniesienie opłat za wejście do strefy ogólnej. 
 

 Powyższe konkluzje i zamierzenia zostały poparte przez Radę PKWK. Ponownie stwierdzono również, że gra na wspólną pulę umożliwiłaby 
pozyskanie większej liczby dużych sponsorów i dodatkowych pieniędzy do naszej puli nagród, jednak wymaga to zmiany ustawy hazardowej. 
 
4. Omówienie efektów eksperymentu obniżenia czynszu za boksy na torze Służewiec.  
 /W trakcie omawiania pkt. 4 prowadzenie posiedzenia przejął M. Romanowski./ 
 
 Dyrektor W. Bąkowski poinformował, że z programu skorzystało 16 z 21 najemców boksów, którzy wygenerowali w sumie 2.171 startów. Efekty 
były bardzo pozytywne, gdyż mimo obniżenia stawek czynszu za boksy przychody długoterminowe TS-Służewiec wzrosły a zadłużenie najemców spadło 
o 50%. W związku z tak dużym sukcesem programu, będzie on kontynuowany w kolejnym roku. 

Pytany przez M. Gołębiowskiego, jakie korzyści z tego płyną do hodowców odpowiedział, że beneficjentami są tu trenerzy wynajmujący boksy i 
właściciele płacący im za utrzymanie przebywających w treningu na Służewcu koni. 

 
5. Plan premii hodowlanych/wyścigowych w sezonie 2018. 

 
 Prezes T. Chalimoniuk przedstawił wstępne plany premii/dodatkowych nagród PKWK na sezon 2018. W wyniku dyskusji ustalono, że priorytety to: 
 dotowanie startów koni polskiej hodowli wszystkich ras w kwocie 200-300 zł,  
 podniesienie nagród - nagrody dodatkowe dla polskich koni w 3 najważniejszych gonitwach sezonu, 
 nagrody/premie dodatkowe w gonitwach próbnych dla 2-latków, 
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 dodanie 2 gonitw kat. B na jesieni dla koni 2-letnich, żeby nie eliminować ich z wyścigów po pierwszych startach, 
 sfinansowanie przez PKWK boksów gościnnych dla polskich koni, dowożonych z zewnętrznych ośrodków treningowych. 
 generalnie wszelkie dofinansowanie nagród ma być przeznaczone wyłącznie dla koni polskiej hodowli. 
 
 M. Romanowski zauważył, że organizator powinien koniecznie szczegółowo opisywać i podkreślać w programie wyścigowym przy każdej gonitwie 
bonusy dla właścicieli koni polskiej hodowli. W odpowiedzi na nacisk M. Gołębiewskiego kładziony na brak bezpośrednich bonusów dla hodowców i 
konieczność ich wprowadzenia, wspólnie zgodzono się, że w obecnej sytuacji korzyści dla hodowców wynikają pośrednio z premii właścicielskich, dzięki 
którym więcej osób będzie chciało inwestować w zakup koni wyścigowych od hodowców. 
 Prezes T. Chalimoniuk zapowiedział, że prześle Radzie bardziej szczegółowy projekt nagród dodatkowych PKWK po przeanalizowaniu możliwości 
finansowych PKWK. 

 
6. Wyścigi koni półkrwi w sezonie 2018. 

 

 Prezes T. Chalimoniuk:  
 Wstępnie zgłoszono 35 koni półkrwi, w tym 23 przez SK Janów Podlaski a reszta przez właścicieli prywatnych, więc uruchomiony zostanie program 

treningowy od stycznia 2018 r. Nie będzie dodatkowych kwalifikacji.  
 PKWK będzie weryfikował, czy ww. konie są faktycznie w profesjonalnym treningu. 
 Spytany przez M. Gołębiowskiego o skargę p. Jacka Soski na proces rozpatrywania jego 2 wniosków z sierpnia br. o wpisy do Rejestru 

Organizatorów Wyścigów Konnych odpowiedział, że wnioski te zawierały istotne braki formalne, które dotąd nie zostały usunięte  i że stosowne 
pismo w tej sprawie zostało do J. Soski wysłane. 

 G. Sołtysiński: 
 TS będzie dofinansowywał trening każdego konia półkrwi w kwocie 700 zł miesięcznie. Ponadto przeznaczył 90.000 zł na nagrody - po 10.000 zł na 

9 gonitw. 

 Stasiowski: 
 PZHK nie będzie wchodził w kwestie treningu; będzie dopłacał do kosztów związanych ze startem konia maksymalnie 2.100 zł brutto na każdego 

konia, nie więcej niż 700 zł do 1 startu. 
 
7. Sprawy różne. 
  

 K. Grzybowski: 
 Pytanie - prośba o możliwość zorganizowania i sfinansowania przez PKWK szkolenia dla młodych jeźdźców w British Racing School w Newmarket, 

jak to PKWK robił parę razy w ubiegłych latach, za czasów Prezesa Klimczaka i Prezes Marczak. Ustalono, że opracowaniem programu szkolenia i  
rozeznaniem w tej kwestii zajmą się M. Romanowski wspólnie z K. Grzybowskim i przedstawią konkretne propozycje do rozważenia Prezesowi 
PKWK.  

 Wniosek o organizowanie gonitw uczniowskich w najniższych grupach i w większej liczbie, zwłaszcza dla dziewcząt, które przeważają liczebnie (np. 
w formie gonitw dla amazonek). 

 M. Gołębiowski poruszył kwestię mającej się odbyć w styczniu 2018 r. przeprowadzki biura PKWK do budynku KOWR przy ul. Karolkowej na Woli, a 
zwłaszcza Ksiąg Stadnych i Wydziału Hodowlano - Wyścigowego i znaczących utrudnień z niej wynikających, zarówno dla samego Klubu, jak i dla 
środowiska wyścigowego. Prezes T. Chalimoniuk stwierdził, że generalny remont biurowca dyrekcji wyścigów jest niezbędny i skoro TS wszystko 
ma sfinansować, łącznie z przeprowadzką, to trzeba to wykorzystać. Dodał, że to Minister Rolnictwa K. Jurgiel nakazał korzystanie z rządowych 
zasobów lokalowych i że na terenie całego kompleksu wyścigowego nie ma miejsca na lokalizację tymczasowego biura Klubu. Decyzja o 
przeprowadzce jest nieodwołalna, ale na terenie TWK-Służewiec ma być biuro podawcze, w którym zainteresowani będą mogli składać 
dokumenty, przekazywane później do PKWK. 

 Dyskutowano również o sposobach zwiększenia obsady koni polskiej hodowli w najważniejszych gonitwach. A. Zieliński zasugerował zmianę 
wysokości i proporcji opłat zapisowych za I zapis, G. Sołtysiński wspomniał, że TS rozważa wprowadzenie 3 tzw. dzikich kart dla koni polskiej 
hodowli a A. Stasiowski zaproponował zamiast tego zwrot kosztów zapisów 3 najlepszym polskim koniom. Kwestia pozostała otwarta. 

 
 Termin następnego posiedzenia ustalono na 17 stycznia, aby Rada mogła przegłosować wniosek o powołanie sędziów wyścigowych i zapoznać się z 
planami gonitw na sezon 2018. 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 
  

Protokół sporządzono na zlecenie Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, na podstawie nagrania z przebiegu posiedzenia. 
    

  
 

Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Gołębiowski Mariusz 
2. Grabowski Tadeusz 
3. Grzybowski Kamil 
4. Romanowski Michał 
5. Sołtysiński Grzegorz 
6. Stasiowski Andrzej 
7. Zieliński Andrzej 
8. Ziemiański Krzysztof 


