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PROTOKÓŁ Z XIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 15 listopada 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 8 członków 
Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK oraz Jerzy Engel. 
  
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

M. Romanowski zaproponował, aby informacja J. Engela – przedstawiciela Stowarzyszenia Turf Club Służewiec („STCS”) o zamierzeniach dot. 
promocji wyścigów, została przedstawiona w punkcie 3. Na wniosek M. Gołębiowskiego dodano punkt 5. – sprawy różne, w celu omówienia kontynuacji 
dofinansowania treningu koni półkrwi. Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:  

 
UCHWAŁA NR 52 

z dnia 15 listopada 2018 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia, z dodaniem jako trzeci punktu 
„Informacja o zamierzeniach dotyczących promocji wyścigów”, przesunięciem omawiania wytycznych do planu gonitw do punktu 4. oraz dodaniem 
punktu 5. „Sprawy różne”. 
 
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 XII posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 53 
z dnia 15 listopada 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XII 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. Informacja o zamierzeniach dotyczących promocji wyścigów.  
4. Przygotowanie wytycznych do planu gonitw na sezon 2019. 
 

WARSZAWA 
 

 J. Engel przedstawił pokrótce ocenę dotychczasowych działao promocyjnych oraz przedyskutowane na forum STCS propozycje działao mających tę 
promocję wzmocnid i zwiększyd jej efektywnośd: 

 Koniecznośd wprowadzenie regularnych relacji z wyścigów do telewizji i Internetu. 

 Są po rozmowach z TV, planują zrobid program „Piątek wyścigowy”, z wszelkimi informacjami dot. sobotnich i niedzielnych gonitw i jej 
uczestników. 

 TV oczekuje dostosowania planu do transmisji programu, m.in. otwarcia sezonu 21 kwietnia, czy zmiany terminu Wielkiej Warszawskiej na                
6 października od g. 16.30, co umożliwiłoby uatrakcyjnienie jej transmisji w połączeniu z retransmitowanym Łukiem Triumfalnym z Paryża. 

 Na TWK-Służewiec powinno powstad stałe studio TV, w którym eksperci na bieżąco komentowaliby i dyskutowali nt. odbywających się gonitw oraz 
innych wydarzeo wyścigowych. Transmisja ze studia szłaby non-stop w Internecie. Rozmowy z TS w tym zakresie są już daleko posunięte. 

 Odnośnie propozycji zmian do przyszłorocznego planu gonitw dla folblutów (dyskutowanych z wszystkimi środowiskami wyścigowymi) J. Engel 
przekazał głos K. Ziemiaoskiemu. 
 

Konie pełnej krwi angielskiej 

 K. Ziemiaoski: 

 W związku z licznymi głosami o negatywnych skutkach gonitw próbnych dla polskich 2-latków, nagrody próbne należałoby zamienid na 8 gonitw      
II grupy dla koni wpisanych do PSB (2 dla klaczy, 6 dla koni) – po 2 w miesiącach czerwiec - wrzesieo, + 2 wyścigi I gr. w październiku i listopadzie. 
Dzięki temu konie, które startowały w II grupie, mogłyby kontynuowad ścieżkę kariery startując w Nagrodzie Intensa na początku października,        
2 tygodnie później w Nagrodzie Upsali tylko dla klaczy i w ostatni dzieo wyścigowy w 1 gon. I gr. dla koni PSB. Dotacje do puli nagród pozostałyby 
bez mian. Pozostałe w budżecie TS z rozegrania tych gonitw wolne środki w kwocie 35 tys. zł mogłyby zostad przeznaczone na 10 premii po 3,5 tys. 
zł dla każdego polskiego konia xx, który wygra wyścig II grupy (zajmie 1 miejsce), co promowałoby dobre konie polskiej hodowli i dawało 
satysfakcję trenerom i właścicielom. 

 Premia dla 2-latków xx powinna byd przedłużona do I. części sezonu 3-letniego (od 1.06.2019 do 30.06.2020) – warunek to min. 1 start w karierze 
2-letniej. Zmniejszy to liczbę startów nieprzygotowanych koni 2-l i zaktywizuje do startów w wieku 3 lat dzięki zostawieniu ich w treningu po 
zakooczeniu ścieżki kariery 2-latka. Nie spowoduje to zmian finansowych w planie gonitw (K. Grzybowski: Ewentualna kontuzja 2-latka wyeliminuje 
go z systemu premiowania do kooca sezonu.). 
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 G. Sołtysioski: 

 Struktura wypłat nagród w sezonie 2018, do 18.10 włącznie: 
 polscy/polskiej hodowli zagraniczni/zagranicznej hodowli 

Właściciele 85% 14,4% 

Trenerzy 97,9% 2,1% 

Jeźdźcy 83% 16,6% 
konie 44% 55%  

(w przeważającej części własnośd Polaków) 

 Zastanowienia wymaga celowośd i struktura zamykania gonitw dla koni polskiej hodowli, może iśd w kierunku otwierania gonitw, ale z dotowaniem 
koni polskiej hodowli. 

 M. Romanowski: System premiowania powinien byd jasny, prosty i zapadający w pamięd, co spotęguje efekt marketingowy. 

 J. Engel - postulaty: 

 Po 1 gonitwie dla koni debiutujących w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie. 

 Wprowadzenie dla 3-letnich sprinterów ścieżki od początku sezonu. 

 Debiuty dla koni 3-letnich od 1. dnia wyścigowego. 

 W dni rozgrywania we Wrocławiu Crystal Cup 16.06 i Wielkiej Wrocławskiej 8.09 w Warszawie nie rozgrywad wyścigów, aby się nie nakładały 
(wydłużyd sezon w listopadzie lub zmienid terminy warszawskich dni wyścigowych). 
Na telefoniczną prośbę Prezesa T. Chilimoniuka Dyrektor WTWK-Partynice J. Sawka zgodził się na przeniesienie gon. Crystal Cup na 2.06.2019 r. 

 W 4 gonitwach pozagrupowych: Rulera, Derby, Wielka Warszawska, St. Leger – rozciągnąd premię z 5 na 7 płatnych miejsc na celowniku zamiast 
premii za polskośd, co spowoduje, że w Derby będą biegały konie dobre a nie III. grupy. 

 K. Ziemiaoski – propozycje trenerów: 

 Wszystkie wyścigi długodystansowe powinny się odbywad co 4 tygodnie, w tym nagr. Iwna i Soliny na 4 tygodnie przed Derbami. 

 Zalecane odstępy między ważniejszymi gonitwami pozagrupowymi: 
Strzegomia – 3 tyg. – Rulera – 3 tyg. – Iwna – 4 tyg. – Derby – 4 tyg. – Kozienic – tyg. St. Leger – 4 tyg. Wielka Warszawska. 

 Wstawid gonitwę dla dobrych koni na dystansie ok. 2 km na przełomie października i listopada, żeby i sprinterzy i długodystansowcy mieli gdzie w 
tym okresie biegad. 

 M. Romanowski: 

 Na opinię M. Gołębiowskiego, że jest za mało wyścigów na długich dystansach a długodystansowe gonitwy są atrakcyjne dla publiczności i promują 
polskie konie, dając szanse koniom słabszym zauważył, że na całym świecie dla publiczności ciekawsze są gonitwy z krótszymi dystansami, 
zwłaszcza odcinki przed metą i na celowniku.  

 Wydłużanie dystansów zwiększa obciążenie koni i przerwy między takimi gonitwami, co powoduje rzadsze starty koni długodystansowych i w 
efekcie mniejsze szanse na wygrane. 

 J. Engel:  

 Atrakcyjnośd wyścigów kooczy się na dniu Wielkiej Warszawskiej, więc należy stworzyd atrakcyjny dzieo wyścigowy w listopadzie. 

 Wniosek PZHKPKA, aby były premie dla hodowców koni wpisanych do PSB:  
Za każdą wygraną w kraju dla hodowcy konia, który zajął 1. miejsce w gonitwie: w kat. A – 10 tys. zł, w kat. B – 5 tys. zł, w I gr. oraz w nagr. próbnej 
– 3 tys. zł, w II gr. – 2 tys. zł, w III gr. – 1,5 tys. zł, w IV gr. – 1 tys. zł. Do otrzymania takiej premii uprawnieni byliby wyłącznie hodowcy, którzy w 
roku poprzednim zgłosili do PSB minimum 1 klacz hodowlaną, czyli ci, którzy dalej hodują konie polskiej hodowli. Wg J. Engela fundusze potrzebne 
na pokrycie tych premii plasowałyby się przedziale 400-600 tys. zł. Prezes T. Chalimoniuk wstępnie zadeklarował, że budżet PKWK powinien 
udźwignąd wydatek na tę premię, która wydaje się sensowna. 
 

Konie arabskie czystej krwi 

 M. Romanowski: 

 Premie powinny byd dla gównie dla właścicieli, gdyż motywują ich do kupowania kolejnych koni od hodowców. 

 Należy wykorzystad marketingowo nagły wzrost zainteresowania polskimi wyścigami a zwłaszcza treningiem u polskich trenerów w związku z 
sensacyjną wygraną Łuku Triumfalnego 2018 w Paryżu przez konia Fazza Al Khalediah, trenowanego we Wrocławiu przez Michała Borkowskiego. 

 Trzeba pomyśled o stopniowej rezygnacji z zamykania gonitw i dzielenia ich na grupy, np. eksterierowe, aby zapewnid lepsze obsadzanie gonitw i 
przyciągnąd więcej właścicieli na wyścigi, ale jednocześnie zapewnid godziwe dofinansowanie dla koni polskiej hodowli 

 L. Cichosz odczytał rozesłane wcześniej wszystkim członkom Rady pismo PZHKA z postulatami odnośnie planu gonitw na sezon 2019, w którym 
zarząd związku postuluje m.in. o zwiększenie liczby zamkniętych gonitw i zorganizowanie dodatkowych gonitw patronackich i sponsorowanych. 

 T. Chalimoniuk podsumował, że zamykanie gonitw jest ograniczone unijnymi dyrektywami i niekorzystne selekcyjnie, ale nie ma żadnych 
przeciwwskazao, aby gonitwy takie związek zgłosił jako dodatkowe, pod warunkiem zapewnienia na nie środków finansowania ze źródeł 
zewnętrznych, od sponsorów, poza pulą nagród TS. 

 K. Ziemiaoski:  

 W 2018 roku za dużo było gonitw eksterierowych (21) dla k. 3-letnich w stosunku do 12 PASB-owskich (otwartych było 18). 

 Eksteriery odbywają się kosztem gonitw PASB i prywatnych właścicieli/hodowców (których konie nie mają gdzie biegad) a nie mają wartości 
selekcyjnej, gdyż na sezon 4-letni z treningu znika 100 koni. 

 Należałoby zmienid proporcje gonitw dla sezonu 3-letniego (dad możliwośd startu i sprawdzenia się w wyścigach): 2 gonitwy eksterierowe I grupy, 
10 gonitw eksterierowych II grupy, dla PASB – 20 gonitw II gr. + 6 I gr., 20 gonitw otwartych II gr. + 6 I gr. Pozostałe pieniądze przeznaczyd na 
zamknięcie 3-4 gonitw pozagrupowych (Janowa, Derby, Oaks, PZHKA). Pozostałe gonitwy dla koni starszych zostawid otwarte, ale można by było 
zrobid system gonitw handikapowych PASB dla koni 4-l. 

 
SOPOT: 

 G. Sołtysioski: zaproponował, aby w Sopocie zrobid 2 weekendy, ale łącznie z piątkiem, co pozwoli na organizację 6 dni wyścigowych, gdyż będzie to 
korzystniejsze logistycznie i ekonomicznie dla osób dojeżdżających z koomi na wyścigi. 

 M. Romanowski: Do ściągnięcia uczestników z odległych rejonów Polski pomogą finansowe zachęty, np. w postaci premii transportowej. 

 K. Ziemiaoski: Największym problemem jest zakwaterowanie w pobliżu Hipodromu w Sopocie, na co G. Sołtysioski zobowiązał się do 
zorganizowania dla pracowników mitingu zakwaterowania w położonym niedaleko toru akademiku, z którego usług TS korzystał. 

 M. Gołębiowski: 

 Poparł pomysł zorganizowania w piątki gonitw dla koni półkrwi i zapewnił, że zgłosi do nich pełna obsada. 
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 Przypomniał o konieczności kontynuacji dofinansowania treningu koni półkrwi do kooca 2018 roku i w roku 2019. Uzyskał od G. Sołtysioskiego 
zapewnienie o dofinansowaniu treningu do kooca br. 
 

5. Sprawy różne. 
 

 Na pytanie L. Cichosza o możliwośd wydłużenia dystansu gonitw dla koni arabskich do 3-4 km Prezes T. Chalimoniuk stwierdził, że jest to realne – w 
ramach gonitw PASB, ale nie więcej niż do 4 km, gdyż nikt nie chce dłuższych gonitw oglądad, bo publicznośd się nudzi. M. Romanwoski dodał, że są 
one niebezpieczne, bo często w ich trakcie konie się „urywają”. 

 M. Romanowski: 

 Trzeba zacząd myśled o rozwiązaniach systemowych (np. zwiększenie dosiadów), by zatrzymad i przyciągnąd młodych ludzi do pracy w stajniach i w 
zawodzie jeźdźca, gdyż sytuacja z dostępnością ludzi do tej ciężkiej i niebezpiecznej pracy jest dramatyczna. 

 Zawód masztalerz – problem z uzyskaniem pozwolenia na pracę na cały sezon. 
T. Chalimoniuk poinformował, że zawody masztalerz, pracownik stajenny i jeździec zostały zgłoszone do wpisania na listę pracowników rolniczych, 
dzięki czemu będą oni mogli dostad pozwolenie na pracę w trybie uproszczonym (po ogłoszeniu znowelizowanej ustawy). 

 Poruszył kwestię bardzo powolnego wydawania przez Komisję Techniczną w Warszawie orzeczeo dot. pozytywnych prób antydopingowych w tym 
roku. Wg niego, niektóre postępowania wyjaśniające są nadmiernie rozwlekane i niepotrzebnie prowadzone pod kątem udowodnienia 
określonego przewinienia konkretnej osobie, zamiast ukarania trenera za niezabezpieczenie konia przed podaniem dopingu. Poparł go                     
K. Ziemiaoski, który stwierdził, że przez niekompetencję Komisji uczciwie pracujący ludzie czują się oszukani, bo muszą z dopingowanymi koomi 
biegad a winni nadal są bezkarni.  

 Zauważył, że poza przemyśleniem kwestii głosowania wniosku o powołanie sędziów na kolejny sezon, Rada powinna podjąd uchwałę potępiającą 
opieszałośd Komisji. 
Na wniosek M. Romanowskiego Rada podjęła następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 54 
z dnia 15 listopada 2018 roku 

 
Mając na uwadze dobry wizerunek wyścigów konnych oraz w związku z faktem, iż Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomendowała osoby do 
pełnienia funkcji sędziów wyścigowych, Rada czuje się w obowiązku wyrazid swoją negatywną opinię odnośnie braku decyzji dotyczących pozytywnych 
wyników prób dopingowych koni biorących udział w wyścigach w Polsce. 
 
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. 
 
Ustalono, że ww. uchwała zostanie przekazana do wiadomości KT-Warszawa oraz zamieszczona na stronie internetowej PKWK. 
 

 M. Gołębiowski: 

 Przypomniał o konieczności kontynuacji dofinansowania treningu koni półkrwi do kooca 2018 roku i w cyklu 3-letnim.  

 Postulował przywrócenie organizowania gonitw przeszkodowych dla 4-letnich koni półkrwi we Wrocławiu i w Warszawie i stworzenie zachęt 
finansowych dla 4-latków. 

 G. Sołtysioski: 

 Dopytywany przez M. Gołębiowskiego poinformował, że TS ma podpisaną kilkuletnią umowę z PKWK na dofinansowanie treningu koni półkrwi a 
szczegółowe porozumienie dot. dofinansowania na ten rok jest przygotowane – uzgodnione przez Głównych Księgowych PKWK i TS. 

 Potwierdził, że jest za tym, aby Rada poparła warunki kontynuacji dofinansowania treningu koni półkrwi - z dodatkowych środków poza pulą TS i 
zobowiązał się do ustalenia z Prezesem PKWK zasad dalszego dofinansowania treningu koni półkrwi, zarówno do wyścigów płaskich 3-latków, jak i 
przeszkodowych 4-latków we Wrocławiu. 

 Zadeklarował, że podejmie rozmowy z WTWK-Partynice w kwestii reaktywacji gonitw przeszkodowych dla półkrewek. 
 

Ustalono, aby do 2 stycznia 2019 r. dad termin na składanie wniosków o licencję sędziowskie, z ankietą sędziowską wymaganą od osób, które nie 
pełniły funkcji sędziego przynajmniej 2 lata albo wcale, a w pierwszej połowie stycznia odbędzie się posiedzenie, podczas którego Rada przesłucha 
sędziów i przegłosuje wniosek o powołanie sędziów na sezon 2019. 

Termin następnego posiedzenia, z punktem dot. omówienia projektu planu gonitw na sezon 2019, ustalono na środę 12 grudnia o godz. 11
00

. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.  
 
 
 
 

Lista obecnych na posiedzeniu:

1. Cichosz Lucjan 
2. Gołębiowski Mariusz 
3. Grabowski Tadeusz 
4. Grzybowski Kamil 
5. Romanowski Michał 
6. Sołtysioski Grzegorz 
7. Zielioski Andrzej 
8. Ziemiaoski Krzysztof 


