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PROTOKÓŁ Z XXXIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 27 kwietnia 2013 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 13
40

 
 
Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka, który otworzył zebranie stwierdzając, 

że przy obecności 18 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 Feliks Klimczak - 
Prezes PKWK oraz Pan Michał Szczerba - poseł na Sejm RP. 

Przewodniczący przywitał wszystkich i oddał głos Panu M. Szczerbie. Poseł Szczerba raz jeszcze podziękował wszystkim członkom 
Rady i Prezesowi PKWK za 4 lata dobrej współpracy i rozdał indywidualne listy gratulacyjne przygotowane w imieniu Zespołu 
Parlamentarnego ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa. Zadeklarował gotowość do podjęcia prac legislacyjnych, mających na celu 
pozytywne zmiany przepisów ustawy hazardowej. Wspomniał, że odbyło się już pierwsze posiedzenia podkomisji sejmowej ds. hazardu i 
gier losowych (podkomisja podlega komisji ds. sportu, kultury fizycznej i turystyki), która będzie się zajmować analizą i przygotowaniem 
nowelizacji ustawy hazardowej. 

Prezes F. Klimczak również podziękował Panu M. Szczerbie za współpracę. Nawiązując do informacji o posiedzeniu podkomisji ds. 
hazardu przypomniał, że w związku z ustawą o wyścigach konnych PKWK musi być informowany i brać udział we wszelkich pracach nad 
przepisami dot. zakładów wzajemnych i wyraził zdumienie, że PKWK nie otrzymał żadnych materiałów ani zaproszenia na posiedzenie 
podkomisji. Pan M. Szczerba zapewnił, że było to dopiero pierwsze, organizacyjne posiedzenia, na którym komisja się ukonstytuowała a 
jej przewodniczącym został Pan Ireneusz Raś. Poseł Szczerba przekazał do podkomisji prośbę, aby w przyszłości PKWK i organizatorzy 
wyścigów konnych byli na bieżąco informowani o pracach podkomisji i brali w nich udział. 

Po pożegnaniu Posła M. Szczerby Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 108 
z dnia 27 kwietnia 2013 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) 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 XXXII posiedzenia Rady.  

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę:  

 
UCHWAŁA NR 109 

z dnia 27 kwietnia 2013 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXXII posiedzenia Rady PKWK.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
 
3. Sprawy różne. 

Pan R. Mateusiak wyraził rozczarowanie, że Prezes F. Klimczak zrezygnował z wysłania do MRiRW całości proponowanych zmian w 
RWK dotyczących wprowadzenia wyścigów kłusaczych „pod siodłem”. Prezes Klimczak uzasadnił to chaosem w poprawkach i brakiem 
wskazania, jakie konsekwencje będą te zmiany miały dla innych zapisów dotyczących wyścigów kłusaczych i galopem. Proponowane 
zmiany powinny w zasadzie spowodować przebudowanie całego RWK. Dodał, że nowelizacja RWK wejdzie w życie nie wcześniej, niż na 
początku 2014 roku, w związku z czym jest jeszcze dużo czasu, aby projekt zmian dot. kłusaków dopracować we współpracy PKWK i 
specjalistów SHiUK. 

Pan P. Piątkowski zaproponował, aby sprecyzować w przepisach, co jest falstartem, natomiast F. Klimczak i J. Budny zaoponowali 
stwierdzając, że przepisy bardzo dokładnie precyzują, co to jest falstart i kto decyduje, czy miał miejsce (sędzia starter). 
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Prezes Klimczak poinformował, że w TS nie ma już Prezesa Kamińskiego a także Prezesa spółki Traf-ZW - Pana Szymańskiego, który 
został odwołany. Jako ciekawostkę podał, że Minister Skarbu, w związku z wnioskiem PKWK o zatwierdzenie aneksu do umowy 
podpisanej z TS,  zwrócił się do Klubu o przekazanie do Ministerstwa informacji, jaki jest status prawny TS (spółki Skarbu Państwa, 
będącej pod jego nadzorem). 

 
4. Sprawy różne. 

Przewodniczący, w imieniu Rady PKWK, wręczył Prezesowi Klimczakowi honorową odznakę Klubu i podziękował mu za współpracę. 
Na zakończenie Pan P. Krakowiak podziękował członkom Rady za 4 lata ciężkiej pracy i wyraził nadzieję, że następna Rada będzie tę 

pracę jeszcze lepiej kontynuować. Prezes Klimczak również podziękował Radzie za współpracę i życzył powodzenia Radzie następnej 
kadencji. Wspomniał o sukcesach ostatnich 4 lat: wzrost puli nagród o 250%, uruchomienie profesjonalnych wyścigów koni xx i oo we 
Wrocławiu, rozpoczęcie działalności przez nowy tor wyścigowy w Buczkowie - Dąbrówce, rewitalizacja toru wyścigowego w Sopocie. 

Pani M. Słowik poinformowała, że materiały statystyczne dot. pracy Rady zostaną rozesłane mailem. 
 
Przewodniczący jeszcze raz podziękował wszystkim i zamknął posiedzenie. 

 
Na tym protokół zakończono. 
 


