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PROTOKÓŁ Z XII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 25 września 2018 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
 

 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11
15

 przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 5 
członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK.  
  
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

A. Stasiowski zawnioskował, aby pkt 5 dot. koni półkrwi przesunąd za pkt 2. Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 49 
z dnia 26 września 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia, z przesunięciem omawiania 
punktu 5 za punkt 2. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) 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 XI posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 50 
z dnia 26 września 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XI posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
5. Informacja nt. analizy porozumienia Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. w sprawie dofinansowania 

treningu koni półkrwi.  
 

 Prezes T. Chalimoniuk: 

 Do treningu konie zgłosiły generalnie 4 podmioty, 2 prywatne i 2 stadniny paostwowe: Prudnik i Janów Podlaski. 

 Konie biegały już w Sopocie, raz w Warszawie i drugi raz we Wrocławiu, teraz będą biegad na torze Błonia Krakowskie, z czasami między 
arabami a najsłabszymi folblutami, co jest zaskakująco dobrym wynikiem, jak na pierwszy rok treningu wyścigowego. Jest postęp w jakości 
gonitw koni półkrwi i wydaje się, że nie ma przeciwwskazao co do ich kontynuacji. 

 Porozumienie z TS dot. dofinansowania treningu nadal nie zostało sfinalizowane, w związku z tym podjął decyzję o zapłaceniu za trening z 
budżetu PKWK i kontynuowaniu walki o wyegzekwowanie zobowiązao złożonych przez TS. 

 Opór po stronie Zarządu TS wynika głównie z niezrozumienia wyścigów jako wyścigów i traktowania ich jako zło konieczne, z minimalnym 
wymaganym wkładem finansowym. Dlatego też powziął przygotowania do renegocjacji umowy dzierżawy między PKWK a TS, gdyż dalsze 
utrzymanie obecnego stanu rzeczy uniemożliwi dalszy rozwój wyścigów, chociażby w ściśle kooskiej materii, np. brak realnego wpływu PKWK 
na remonty, które w dużej części są finansowane z pieniędzy PKWK, potrącanych z wpłacanego czynszu (mimo upływu ustawowego terminu, 
nadal nie zlikwidowano eternitowych dachów na budynkach stajennych). Osiągnięty został maksymalny pułap nagród, możliwy na podstawie 
obecnej umowy. 

 Minister Rolnictwa obiecał wsparcie w negocjacjach z TS i umówienie Prezesa PKWK z Premierem, któremu podlega Minister Finansów, 
bezpośrednio nadzorujący TS.  

 Na informację G. Sołtysioskiego, że TS zrezygnował z Call Center w wyremontowanym budynku łaźni i propozycję, żeby może jednak tam 
zrobid hotel pracowniczy, stwierdził, że na hotel w tym budynku się nie zgodzi, bo zostanie on zdewastowany a poza tym nie będzie 
utrzymywał hotelu dla pracowników, który nigdy nie będzie rentowny. 

 Trzeba się zastanowid, co zrobid systemowo, żeby hodowla koni i wyścigi zaczęły się opłacad. Wg niego dzisiaj w systemie na nagrody brakuje 
jakieś 5-8 mln zł. 

 Na Służewcu powinien powstad hipodrom narodowy, który musi mied wszelkie możliwe źródła dochodów i na siebie zarabiad. 

 Na czasy sprzed 10 lat zawarta wówczas umowa dzierżawy była dobra i była ostatnią deską ratunku, natomiast jej formuła się wyczerpała. 

 Zmiana umowy powinna iśd w kierunku takim, jaki funkcjonuje we Francji, czyli aby częśd puli na nagrody szła do PKKW, a PKWK wspierałby z 
niej bezpośrednio i bez ograniczeo konie wpisane do PSB i PASB, bez łamania dyrektyw unijnych. 
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 K. Ziemiaoski: 

 Sytuacja w stajniach jest dramatyczna nie tylko ze względu na stan techniczny budynków, ale głównie z powodu braków personelu stajennego, 
który rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich pensji i zbyt wysokich kosztów utrzymania. Nic nie wyszło z obiecanego przez TS hotelu 
pracowniczego w wyremontowanym budynku łaźni w zamian za ten wyburzony kilka lat temu. 

 Płace są nędzne, bo nagrody są nędzne a więc i opłaty za trening są również nędzne i robi się z tego błędne koło. Jak tak dalej pójdzie, za 2-3 
lata wyścigi padną. 

 Jeżeli zmiana umowy ma rzeczywiście zasilid finansowo wyścigi i zapewnid ich wyższą rentownośd, to środowisko trenerskie powinno ją 
poprzed. 

 Innym problemem jest formuła wyścigów dla koni arabskich, na której tracą właściciele koni wpisanych do PASB, gdyż większośd pieniędzy 
wygrywają właściciele koni zagranicznych, zwłaszcza szejkowie. Powodem takiej sytuacji jest niestety przyzwolenie na wtrącanie się 
niekompetentnych osób, pojedynczych właścicieli w tworzenie planu gonitw, w którym wszystko zostało postawione na głowie. 

 Stasiowski: 

 PZHK wywiązał się ze swoich zobowiązao, jeśli chodzi o dofinansowanie treningu koni półkrwi w sezonie 2018. 

 Należy zacząd już teraz myśled o gonitwach dla koni półkrwi w 2019 r. i o zorganizowaniu w II połowie sezonu wyścigów płotowych w 
Warszawie (potrzebne nowe płoty) i ewentualnie przeszkodowych we Wrocławiu. 

 M. Gołębiowski: 

 Wprowadzenie gonitw przeszkodowych dla k. 4-l i w II połowie sezonu dla 3-l jest niezbędne. 

 Trzeba utrzymad dopłaty do treningu w przyszłym roku. 

 Wnioskował o dopłaty do treningu za miesiące 8-11 w sezonie 2018, gdyż jeśli dopłat nie będzie, to on i byd może inni wycofają konie z 
dalszego treningu, bo ich na to nie stad. 

 G. Sołtysioski: 

 Trzeba zobowiązad Prezesa PKWK, żeby wyegzekwował (podpisane na początku 2018 r. przez Prezesa Cieślika i Członka Zarządu G. 
Sołtysioskiego) porozumienie PKWK z TS w sprawie dopłat do treningu koni półkrwi, w którym strony zobowiązały się do ustalenia szczegółów 
tych dopłat w odrębnej umowie. 

 Na stwierdzenie M. Gołębiowskiego, że sądził, że to G. Sołtysioski jako Członek Zarządu TS, który podpisywał porozumienie i był 
pomysłodawcą dopłat, jest władny do wywierania presji w tej materii na Zarząd TS, stwierdził, że tak było i jak mu to podlegało, to zapewniał 
na to budżet, ale dzisiaj podlega to komuś innemu, kto twierdzi, że to nie jest potrzebne. 

 Poparł ideę renegocjacji umowy dzierżawy, jako szansy na poprawę sytuacji wyścigów. Wg niego obecny stan toru pozwala na nim zarabiad. 

 Obecnie zarządzanie kompleksem torów i organizacja wyścigów kosztuje TS jakieś dwadzieścia parę milionów zł. Najlepiej, żeby TS dawał 
PKWK ok. 20 mln zł na utrzymanie i żeby PKWK sam się tym zajmował. Wtedy Klub mógłby sobie tu wybudowad biurowiec a z przychodów z 
imprez miałby jakieś 3-4 mln. 

 Wobec konsekwentnych próśb M. Gołębiowskiego zadeklarował pomoc w przyznaniu dofinansowania treningu koni półkrwi do kooca sezonu 
2018, czyli w miesiącach 8-11.2018 r. 

 T. Chalimoniuk 

 Rozmowy i umowa na dopłaty do treningu koni półkrwi dotyczyły okresu do kooca lipca. Nie można finansowad całego treningu jednej rasy, bo 
będzie to niesprawiedliwe wobec pozostałych ras. Kolejna dopłata będzie w przyszłym roku, od stycznia do lipca, jako program wsparcia i 
zachęty hodowców koni półkrwi do udziału w wyścigach. 

 Takie same dylematy, jak właściciele i hodowcy koni półkrwi, mają właściciele i hodowcy pozostałych ras wyścigowych i nie można ich 
dyskryminowad. 

 Na uwagę A. Zielioskiego, że prawdziwy miłośnik wyścigów myśli tylko o folblutach stwierdził, że polskie folbluty są tak daleko od świata, że tej 
rasy już się nie da uratowad, na co A. Zielioski odpowiedział, że dzięki wsparciu finansowemu hodowli i właścicieli ten dystans może się 
zmniejszad. 

 Punkty umowy dzierżawy wymagające renegocjacji: 
o realny wpływ PKWK na cel remontów, m.in. w zakresie poprawy dobrostanu koni, 
o powiększanie puli nagród z wpływów od sponsorów, 
o wprowadzenie francuskiego modelu dystrybucji środków z puli nagród, umożliwiającego większe dopłaty do nagród za pośrednictwem 

PKWK. 

 Gdyby PKWK dostawał od TS 20 mln zł, to przy małych kosztach obsługi administrowania mógłby pulę powiększyd o jakieś 5 mln zł a biurowiec 
to jakieś 8 mln zł rocznie dochodu (najpierw trzeba w niego jakieś 100 mln zainwestowad). Rozmawia z Ministrem Ardanowskim, żeby 
przenieśd do tego biurowca wszystkie agencje rządowe, wynajmujące biura komercyjnie, podpisad umowy najmu na 20 lat a pieniądze z 
przychodów przeznaczad na wyścigi. Są już wszelkie pozwolenia na budowę i chętni na to, pozostaje tylko kwestia inwestora i najemców. 

 Rozmawiał z Ministrem Ardanowskim i mają iśd z Ministrem w poniedziałek do Premiera. Zaproponował Ministrowi przejęcie administrowania 
terenem TWK na Służewcu z powrotem przez PKWK i wzięcie na to od TS 10 mln zł rocznie (10 mln zostaje w TS na organizację wyścigów), 
któremu to się ma opłacad. PKWK za 2 mln zł rocznie ma administrowad a 8 mln przeznaczad na wsparcie hodowli). 
 
Jako podsumowanie tematu renegocjacji umowy dzierżawy podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 51 
z dnia 26 września 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wspiera działania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zmierzające do renegocjacji umowy 
dzierżawy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. w celu umożliwienia większego wsparcia dla hodowli i treningu koni wyścigowych oraz większej 
możliwości zarządzania przez Polski Klub Wyścigów Konnych Kompleksem Torów Wyścigów Konnych na Służewcu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
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3. Omówienie przebiegu XL Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. 
 
 Prezes T. Chalimoniuk: 

 Generalnie wszyscy czempionat chwalili, łącznie z Ministrem Ardanowskim, który przekonał się, że na Służewcu da się coś zrobid. 

 Promocja Służewca przy okazji czempionatu była największa w historii (40 warszawskich autobusów i tramwajów, media), dzięki czemu na 
wyścigi w tym dniu przyszło dużo więcej ludzi, niż w zwykły dzieo wyścigowy i nawet rajd koni arabskich przebił się z relacją w telewizji. Na 
reklamy poszły 2 mln zł. Ze względów wizerunkowych, lepiej by było, gdyby i aukcja Pride of Poland została przeniesiona do Warszawy. 

 Jeśli będzie szansa powtórzenia takiej imprezy na Służewcu, to dla tej promocji warto się tego podjąd, mimo skromnych zasobów kadrowych i 
finansowych PKWK.  

 Jego zdaniem, które przekazał Ministrowi, w ramach promocji koni ten czempionat powinien byd wędrujący, czyli za rok na torze we 
Wrocławiu, za 2 lata w Sopocie - przy okazji wyścigów. Byłoby to lepsze z uwagi na łatwiejsze pozyskanie pieniędzy na promocję od 
sponsorów. 
 

4. Informacja z posiedzenia Rady ds. hodowli koni przy Ministrze Rolnictwa. 
 

 Prezes T. Chalimoniuk: 

 W poniedziałek 24 września br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady w składzie: Tomasz Chalimoniuk, Jerzy Białobok, Anna Stojanowska, Prezes 
PZHK Paweł Mazurek, Andrzej Mandecki - Prezes Stadniny Koni „Nowe Jankowice”, Andrzej Matławski - Prezes Stada Ogierów w Gnieźnie. 

 Trwało ono 3,5 godziny, z 3 głównymi punktami: 
o Prezentacja ogólna MRiRW o stanie hodowli koni w Polsce, 
o Stan polskich stadnin paostwowych, przedstawiony przez wicedyrektora Piętę z KOWR, 
o Przyszłośd TWK Służewiec - ref. Przez T. Chalimoniuka. 

 Ministrowi i Ministerstwu zależy na aktywacji Służewca jako centrum rynku kooskiego tak, aby generował przychody na jego wsparcie, bo 
dopłat nie ma i nie będzie. 

 Ministerstwo popiera przywrócenie dopłaty do konia za zazielenianie. 

 Trzeba iśd w kierunku opłacalności hodowli przez bezpośrednie dopłaty do polskiej hodowli i treningu koni wyścigowych oraz postępu 
genetycznego poprzez dofinansowanie stanówek i nasienia dobrych ogierów. 

 Poparł zdanie M. Gołębiowskiego, że księga stadna koni szlachetnych półkrwi powinna się znajdowad na Służewcu. 

 Poparł pomysł K. Ziemiaoskiego, aby sprzedawad sponsorom najważniejsze gonitwy sezonu typu Derby i Wielka Warszawska, ale pod 
warunkiem uzyskania zapewnienia, że pieniądze ze sponsoringu zasilą pulę nagród (konieczna renegocjacja umowy). 
 

6. Sprawy różne. 

 Ustalono, że najbliższe posiedzenie zostanie poświęcone wyłącznie przygotowaniu wytycznych do planu gonitw na sezon 2019, które zostaną 
przekazane organizatorowi z wnioskiem o uwzględnienie. K. Ziemiaoski zobowiązał się do koordynowania sprawy i konsultacji ze 
środowiskiem przed posiedzeniem Rady. 

 T. Chalimoniuk poinformował, że na pytanie Ministra Rolnictwa o prace Rady stwierdził, że konieczna jest wymiana jednego członka - dżokeja, 
który nie bywa w ogóle na posiedzeniach a w jego miejsce powołanie Dyrektora Toru Wrocławskiego, który jako drugi największy organizator 
wyścigów powinien mied przedstawiciela w Radzie. 

 M. Gołębiowski postulował zapewnienie członkom Rady wjazdu i dostępu vipowskiego do wszystkich niezastrzeżonych sektorów wyścigowych. 

 Termin następnego posiedzenia ustalono wstępnie na środę 17 września o godz. 11
00

. 
 
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. Sołtysioski Grzegorz 
4. Stasiowski Andrzej 
5. Zielioski Andrzej 
6. Ziemiaoski Krzysztof 


