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PROTOKÓŁ Z XVIII POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 23 lutego 2011 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

25
. 

 
Wiceprzewodnicząca – Pani Monika Słowik otworzyła zebranie stwierdzając, że przy obecności 13 członków Rady zgromadzenie 

jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik. W posiedzeniu wziął ponadto 
udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Pani M. Słowik zaproponowała wprowadzenie punktu 8 „Sprawy różne”, w którym miałaby byd poruszona kwestia powołania 

kapituły do wręczania odznaki Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz projektu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
hodowlanych. 

Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 64 
z dnia 23 lutego 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia, poszerzonego o punkt 8 
„Sprawy różne”. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
2. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Rady. 
 

Pani M. Słowik wniosła autopoprawkę do punktu 3.2, dotyczącą organizowania planowanego szkolenia i egzaminów dla 
trenerów i powożących kłusaków we współpracy Polskiego klubu Wyścigów Konnych, Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 
Partynice oraz Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków. 

Wobec braku innych uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 65 
z dnia 23 lutego 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVII posiedzenia Rady PKWK z uwzględnieniem 
autopoprawki Pani Moniki Słowik. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
3. Plan gonitw i wysokośd nagród w sezonie 2011. 

 
Jako pierwszy głos zabrał Pan W. Bąkowski – dyrektor TS Oddział Wyścigi Konne, który rozdał zebranym założenia do planu 
gonitw na 2011 rok: 

 Przedstawienie danych statystycznych (stan na 16 lutego) dotyczących liczby zgłoszonych do sezonu koni (informacja rozdana 
obecnym na posiedzeniu członkom Rady). 

 Rozpoczęcie sezonu 17 kwietnia. 
 Planowana pula 6,8 mln, jest wniosek Pana W. Bąkowskiego o możliwośd zorganizowania dodatkowych 6 dni i podniesienia puli 

do 7,1 mln zł. 
 Planowane 62 dni wyścigowego, 544 gonitwy. 
 Nie będzie gonitw próbnych. 
 Podana pula nagród nie obejmuje środków z PKWK, który nie może określid wysokości środków na nagrody, dopóki nie dostanie 

z Ministerstwa Rolnictwa interpretacji art. 44 ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w powiązaniu z dyrektywą 
UE, które to przepisy mówią o możliwości zamykania gonitw dla koni zagranicznych i wysokości nagród właścicielskich w 
gonitwach otwartych. Po otrzymaniu tej interpretacji plan gonitw będzie mógł byd gotowy w ciągu 2 dni. 

 Pieniądze przekazane przez sponsorów bezpośrednio do organizatora, zasilają jego konto, natomiast powiększenie puli nagród 
przez sponsorów jest możliwe, jeśli przekażą oni pieniądze na konto Turf Clubu. 

 Nagrody rzeczowe o wartości wyższej, niż 760 zł, nie są praktykowane przez organizatora, gdyż obciążone są one podatkiem 
dochodowym, który musiałby płacid nagrodzony. 

 W trakcie dyskusji na szczegółowe pytania dotyczące kalendarza i kategorii gonitw i ich zamykania odpowiadała Pani Iwona 
Kiljaoska – pracownica działu organizacji wyścigów TS. 
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W wyniku dyskusji nad przepisami dotyczącymi zamykania gonitw i premiowania koni hodowli krajowej, podczas której 
skłaniano się do stanowiska, iż wyścigi w Polsce mają charakter selekcyjny i w związku z tym organizator ma prawo zamykad gonitwy 
i różnicowad nagrody ze względu na kraj pochodzenia konia, na wniosek Pana A. Wójtowicza podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 66 

z dnia 23 lutego 2011 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wystąpid do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem o 
interpretację zapisów  art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby. 
 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 

Następnie informację o planowanym sezonie przedstawiła Pani M. Rutkowska – Prezes Hipodromu Sopot. 
 Planowanych jest 6 dni wyścigowych, 4 na pewno. 
 Początek w lipcu, w pierwszy weekend po Derbach. 

 
Pani M. Słowik- Dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice: 

 Początek sezonu 17 kwietnia. 
 Planowane 15-18 dni wyścigowych, w zależności od tego, kto będzie organizatorem na torze wrocławskim i od liczby koni 

wysłanych na tor sopocki. 
 Suma nagród 630 tys. zł. 

 
Głos zabrał również Pan Robert Krawczyk – nowy Prezes spółki „Traf – Wyścigi Konne”. Przestawił się zebranym i wyraził chęd 

uczestniczenia w części spotkao Rady, w celu czerpania wiedzy z omawianych na posiedzeniach Rady tematów. Poinformował, że 
obecnie podstawowym celem spółki Traf jest otwarcie do kooca 2011 roku 150 punktów przyjmowania zakładów wzajemnych w 
celu zwiększenia obrotów i rozbudowywania bazy graczy. Zaproponowano, aby Pan R. Krawczyk uczestniczył w następnym 
posiedzeniu Rady, na którym mógłby przedstawid materiały informacyjne na temat strategii Trafu oraz odpowiedzi na ewentualne 
zapytania członków Rady. 
 Zarządzono przerwę, po której Pani M. Słowik odczytała projekt pisma adresowanego do Ministra Rolnictwa w związku z 
podjętą wcześniej uchwałą. Uwagi do jego treści zgłosił Pan Prezes F. Klimczak, kładąc nacisk na koniecznośd uwzględnienia w 
zapytaniu ustępu 7 przytaczanego art. 44 ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Prezes PKWK poprosił również, aby 
w razie interpretacji, że jakaś częśd gonitw musi byd otwarta, właściciele i hodowcy koni czystej krwi arabskiej ustalili, które gonitwy 
pozostawid otwarte i rozstrzygnąd, czy środki PKWK przeznaczane na nagrodę właścicielską wycofad i zamknąd w ramach 
ustawowych 20% gonitwy pozagrupowe, czy przeznaczyd całośd, czyli 30% łącznie ze środkami PKWK na rozstawienie w postaci 
nagrody we wszystkich, również otwartych gonitwach. Pan A. Wójtowicz przypomniał o uchwałach podjętych przez PZHKA i Radę 
PKWK, w których wnioskowano o zamknięcie gonitw pozagrupowych kategorii A i B, z wyjątkiem Białki i Europy i że te stanowiska 
powinny byd wiążące przy ustalaniu planu gonitw. 
 
4. Aktualna informacja na temat Regulaminu Pracy Rady i procesu szkolenia jeźdźców/szkółki jeździeckiej. 

 
1) Odnośnie szkoleo Pani M. Słowik poinformowała, że wspólnie z Panem P. Krakowiakiem zajęli się odszukaniem już istniejących 

projektów unijnych na stworzenie i dofinansowanie szkół dla kadr związanych z branżą kooską. Wspomniała też o już 
zaplanowanych we Wrocławiu szkoleniach dla jeźdźców i powożących. 

2) Odnośnie Regulaminu Pracy Rady Wiceprzewodnicząca przedstawiła propozycję rekompensaty kosztów dojazdu na posiedzenia 
członkom Rady spoza Warszawy (którzy wystąpią o taki zwrot do PKWK na piśmie), która ma byd zapisana w §12 Regulaminu 
Pracy Rady. Po konsultacjach z księgową PKWK przyjęto, że będzie to ryczałt. W krótkiej dyskusji zgodzono się, że najlepsze 
stawki, to: do 100 km w jedną stronę od granic administracyjnych Warszawy – 100 zł a powyżej 100 km – 250 zł. 

 
5. Sposoby pozyskania nowych właścicieli koni – współpraca PKWK, organizatorów i stowarzyszeo wyścigowych. 

 
Poruszono tu między innymi kwestie: 

 Prośba Pana P. Piątkowskiego o rozważenie wprowadzenia handikapowania koni 2-letnich. 
 Niedoinwestowanie rynku koni polskiej hodowli (w kontekście otwierania i zamykania gonitw). 
 Wspieranie finansowe przez PKWK akcji promocyjnych na zasadzie umów-zleceo i o dzieło z ogólnej puli środków 

zaplanowanych na promocję wyścigów, z których dofinansowywane są zarówno gonitwy, jak i inne projekty promocyjne. 
 Wzrost liczby koni zgłoszonych do sezonu. 
 Pani M. Łojek poinformowała o wprowadzonej przez TS Służewiec 25% podwyżce czynszu za dzierżawę boksów stajennych. 

 
6. Podsumowanie sezonu 2010 na poszczególnych torach. 

 
Informacje statystyczno-wyścigowe oraz dotyczące rozegranej puli nagród i handikapów przedstawił Pan Paweł Gocłowski – 

kierownik Wydziału ds. Hodowlanych i Wyścigowych Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Szczegółowe dane będą opublikowane w 
Biuletynie PKWK podsumowującym sezon 2010. 

 
8. Sprawy różne. 

Pan Sobierajski zaproponował, aby na ostatnim przed sezonem posiedzeniu Rady wręczyd legitymacje obecnym członkom Rady   
i  zadecydowad, komu spoza Rady przyznad honorowe odznaczenia. 

 
7. Zmiany w Regulaminie Wyścigów Konnych – wstęp do dyskusji. 
 

Pani M. Słowik zaproponowała, żeby wobec niewielkiej liczby osób obecnych na posiedzeniu na razie zająd się zgłaszaniem 
osób, które miałaby uczestniczyd w opracowywaniu zmian do Regulaminu wyścigów konnych. Przypomniała o piśmie trenerów w 
sprawie zamykania gonitw, skierowanym do warszawskiego organizatora wyścigów oraz o piśmie Zespołu Parlamentarnego ds. 
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Wyścigów, skierowanym do Komisji Sejmowej „Przyjazne Paostwo”, zawierającym poparcie wycofania poprawki dotyczącej 
pozbawienia Prezesa PKWK prawa do zatwierdzania planu gonitw. 

 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 16 marca (środa) na godz. 11

00
. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono. 


