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Protokół z XVIII posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 26 marca 2015 roku 

w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

20
 

 

 Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Chalimoniuka, który otworzył zebranie stwierdzając, że przy 
obecności 14 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 wzięła ponadto udział Prezes  PKWK Agnieszka 
Marczak. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 A. Wójtowicz: 
 stwierdził, że Rada nie otrzymała listy sędziów do głosowania, jak to było przed poprzednimi głosowaniami. D. Gołaszewska - 

sekretarka PKWK przypomniała, że ankieta sędziowska 1 osoby, który złożyła wniosek o licencję po poprzednim głosowaniu wniosku 
o powołanie sędziów (Pana Michała Pruskiego), została rozesłana wszystkim członkom Rady zaraz po jej wpłynięciu do PKWK.  

 Zapytał Przewodniczącego, dlaczego Rada nie otrzymała przed posiedzeniem projektów planów gonitw. T. Chalimoniuk 
odpowiedział, że go do tej chwili nie posiadał, gdyż organizatorzy dopiero dzisiaj zaprezentują plany gonitw. 

 Postawił wniosek, aby w związku z nadwyżką wcześniej wnioskowanych sędziów, skreślid z porządku obrad punkt 6, dotyczący 
głosowania wniosku o powołanie sędziów.  

 S. Czerwioski:  
 Wniosek o rozszerzenie pkt. 6 o omówienie spraw sędziowskich (w tym kwestię głosowania, sprawę orzeczeo KT w Sopocie z 2014 

roku, które nie zostały umieszczone w biuletynie, możliwośd badania antydopingowego koni w treningu i kwestię pracy 
pracowników biurowych PKWK w komisjach technicznych). 

 Wniosek o ponowne przegłosowanie kandydatury sędziego K. Cichockiego, w związku z prośbą zawartą w piśmie Dyrektora WTWK-
Partynice J. Sawki.  

 Przewodniczący zauważył, że jest to sprawa personalna, więc wprowadzenie jej do bieżącego porządku będzie wymagało 
jednomyślności w głosowaniu Rady. 

 R. Świątek, jako przedstawiciel WTKW-Partynice, złożył formalny wniosek o reasumpcję głosowania nad kandydaturą K. 
Cichockiego. 

 Prezes A. Marczak poinformowała, że wniosek o przegłosowanie kandydatur sędziowskich osób, które złożyły wnioski o licencję po 
terminie poprzedniego głosowania, został zgłoszony przez nią do Przewodniczącego Rady w związku z informacją jednej z takich 
osób (Michał Pruski - złożył wszystkie wymagane dokumenty, ale po terminie), że nie mogła zostad o głosowaniu skutecznie 
poinformowana w wymaganym terminie. Była to wola pomocy każdej takiej osobie, ale do Rady należy decyzja, czy głosowad, czy 
nie. 

 J. Soska zapytał, czy wybór sędziów nie mógłby się odbywad na zasadzie losowania określonej liczby osób na cały sezon. 
 
 Przewodniczący przystąpił do głosowania wniosków. 
1) Wniosek A. Wójtowicza o wykreślenie z porządku obrad punktu 6 dot. głosowania wniosku o powołanie sędziów wyścigowych: 

 
UCHWAŁA NR 89 

z dnia 26 marca 2015 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wykreślid z porządku obrad odbywanego posiedzenia pkt 6. dot. wniosku o 
powołanie sędziów wyścigowych na rok 2015. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
2) Wniosek S. Czerwioskiego o dodanie jako 6 punktu „Omówienie spraw sędziowskich”: 

 
UCHWAŁA NR 90 

z dnia 26 marca 2015 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wstawid jako pkt 6 porządku obrad „Omówienie spraw sędziowskich”. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
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3) Wniosek R. Świątka, aby na następnym posiedzeniu przegłosowad ponownie kandydaturę sędziego K. Cichockiego, który nie uzyskał 
ani większości, ani mniejszości a zdaniem organizatora wrocławskiego mógłby byd przydatnym sędzią w komisji technicznej we 
Wrocławiu. 
Jak zauważył A. Wójtowicz, poparty przez Przewodniczącego, brak podstaw prawnych do reasumpcji głosowania, które przebiegło 
bez żadnych zastrzeżeo. 
W związku z przegłosowanymi wnioskami dot. porządku obrad podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 91 

z dnia 26 marca 2015 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia w formie zmienionej poprzez 
wstawienie w punkcie 6 treści „Omówienie spraw sędziowskich”. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
2. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Rady. 
 
 S. Czerwioski zauważył, że wg niego w nie głosowanym postulacie Rady, dotyczącym wprowadzenia gonitw eksterierowych, jest 
błąd, gdyż nie był to wniosek Rady (który musiałby byd głosowany w formie uchwały) i jego początek nie powinien brzmied „Rada 
wnioskuje do Prezesa PKWK i warszawskiego organizatora *…+”, ale „Rada PKWK popiera wniosek stowarzyszeo arabskich do Prezesa  
PKWK i warszawskiego organizatora *…+”. T. Chalimoniuk przypomniał, że odbyła się na ten temat dyskusja i Rada uznała, że nie będzie 
podejmowad uchwały w tej sprawie, stąd takie sformułowanie. 
 Wobec braku innych uwag i sprzeciwu zebranych wobec propozycji S. Czerwioskiego, przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 92 

z dnia 26 marca 2015 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVII posiedzenia Rady, z uwzględnieniem zmiany 
zaproponowanej przez S. Czerwioskiego. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Informacja o pracach nad nowelizacją ustawy o wyścigach konnych. 
 
 T. Chalimoniuk (oraz W. Bąkowski): 
 Przewodniczący poprosił sekretarkę o zeskanowanie przyniesionego przez niego na posiedzenie Rady projektu zmian i rozesłanie go 

mailem do Rady oraz Prezesa PKWK. 
 Poinformował, że jest to projekt rządowy, gdyż poproszono ich o przygotowanie dla MRiRW projektu zmian w ustawie owk, które 

umożliwią przyjmowanie w sieci TS zakładów wzajemnych na wyścigi konne organizowane w Polsce. 
 Są 2 zasadnicze kierunki prac nad ustawą owk - hazard i kompetencje Rady PKWK: 

1) Umożliwienie przyjmowania zakładów wzajemnych na wyścigi konne organizowane na podstawie ustawy owk przez monopol 
Paostwa, czy spółkę Totalizator Sportowy. Zmiana ma polegad głównie na tym, że: 

a) Wyłącza się prowadzenie tej konkretnej działalności (zakłady wzajemne na gonitwy polskie) spod rygorów ustawy hazardowej, 
aby TS mógł je przyjmowad we wszystkich swoich punktach, jak gry liczbowe. Skutkowałoby to brakiem zakazu reklamy, 
brakiem zakazu wstępu do lokalu osób poniżej 18 roku życia i zniesieniem obowiązku składania przez TS gwarancji w wysokości 
10.000 Euro na każdy punkt (12.500 punktów Lotto na dzieo dzisiejszy). 

b) Odpis na PKWK z zakładów wzajemnych miałby byd zwiększony do 4% (wysokośd do dyskusji) i miałby byd przeznaczony 
kierunkowo na pulę nagród - na całą Polskę. Dotyczy to także odpisu od wyścigów zagranicznych. 
Wg wyliczeo TS, dałoby to rocznie ok. 4-5 mln zł dodatkowego funduszu na wygrane, co umożliwiłoby dofinansowanie hodowli 
koni wyścigowych i rozwój wyścigów. Trzeba się zastanowid nad wysokością odpisu, ale wg analiz 4% jest efektywne i nie 
zagrozi stabilności operatora. 

2) Wzmocnienie Rady PKWK poprzez nadanie jej uprawnieo rady nadzorczej na podstawie kodeksu spółek handlowych. 
 W projekcie nie ma zmian dot. samych wyścigów i hodowli, stąd - w sytuacji, kiedy jest wola MRiRW do dokonania zmian w ustawie 

owk, prośba o zgłaszanie na następne posiedzenie Rady przez przedstawicieli środowisk wyścigowych ewentualnych propozycji 
poprawek lub zmian w tym zakresie. 

 Z rozmów wynika, że Ministerstwo Finansów nie zgodzi się na uwolnienie rynku zakładów wzajemnych na wyścigi konne w całości. 
Podmioty prywatne będą traktowane na zasadach ogólnych a zwolnione z tak wysokiej opłaty będą tylko spółki Skarbu Paostwa, 
czyli obecnie monopolista TS. 
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 Prace nad zmianą ustawy owk są prowadzone od pół roku, ale mecenas Kwiatkowski z PKWK nie bierze w nich udziału, więc nie 
musi o nich wiedzied.  

 Wynika to z uchwały Rady z czerwca 2013 r. dot. konieczności zmiany ustawy hazardowej w zakresie wyścigów konnych. Od tego 
czasu T. Chalimoniuk był na spotkaniu w MRiRW, na którym Minister powiedział, że jest gotów poprzed przygotowany projekt zmian. TS 
przeprowadził rozmowy z MF pod kątem realności wprowadzenia takich zmian. Na podstawie efektów tych rozmów powstała pierwsza 
wersja robocza nowelizacji ustawy (udostępniona dzisiaj Radzie). Po dodaniu propozycji środowiska dot. wyścigów i hodowli, projekt 
trafi do MRiRW, aby Minister mógł rozpocząd nad nim pracę, jako nad projektem ministerialnym. 

 
4. Zapoznanie Członków Rady ze zmianami w Regulaminie wyścigów konnych wprowadzonymi przez Ministerstwo - Pani Prezes 

Marczak. 
 
 Prezes A. Marczak: 
 W październiku 2014 r., wspólnie z A. Wójtowiczem i S. Czerwioskim, podczas spotkania w MRiRW wyjaśniali jego pracownikom 

zmiany zaproponowane przez Radę do RWK. Skutkiem było wprowadzenie do RWK w zasadzie wszystkich zmian zaproponowanych 
przez Radę, o czym członkowie Rady dostali informację. W najbliższych dniach PKWK wyśle do MRiRW informację, że te zmiany 
akceptuje i że ta treśd jest w porządku. 

 T. Kwiatkowski: 
 Wszystkie uwagi Rady zostały wprowadzone do tekstu jednolitego przygotowanego przez Ministerstwo, przesłanego Radzie do 

zaopiniowania. 
Na pytanie J. Budnego o tekst jednolity, który do wszystkich nie dotarł, Prezes A. Marczak poinformowała, że na pewno jest u 
członków Prezydium Rady a T. Chalimoniuk potwierdził, że na pewno z miesiąc temu został wysłany na maila, którego on też dostał. 

 Są drobne zmiany redakcyjne, np. zamiast konie „uczestniczą” w gonitwie, MRiRW wprowadziło „biorą udział”. 
 W związku z tym, że projekt RWK jest zgodny z uwagami Rady, nie jest potrzebna jej uchwała, aby był on dalej procedowany przez 

Ministerstwo. Prezes PKWK wyśle akceptację do Ministerstwa, co rozpocznie procedurę notyfikacji. 
 Warto by było wrócid do pięknej, tradycyjnej nazwy „prawidła wyścigowe”, co oznacza prawidłowośd rozgrywania gonitw. 

J. Budny przypomniał, że takie określenie zostało zakwestionowane przy konstruowaniu ustawy owk. 
 S. Czerwioski przypomniał, że ostatnie zmiany RWK były w 2008 roku i przez ostatnie kilka lat Rada pracowała nad kolejnymi 

poprawkami. Na początku lutego 2014 r. Prezes F. Klimczak z Panem W. Flisioskim opracowali wszystkie zgłoszone do tego czasu 
uwagi, zrobili z tego kompilację i przesłali do MRiRW jako projekt Ministerstwa i do wiadomości Radzie. W sierpniu 2014 MRiRW 
przesłało po opracowaniu ten projekt Radzie do zaopiniowania. Na początku listopada urzędnicy Ministerstwa wezwali 
przedstawicieli Rady celem wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii, które dwóm urzędniczkom tłumaczyły osoby wspomniane wyżej 
przez A. Marczak. W połowie lutego MRiRW przesłało ten projekt do zaopiniowania do Klubu, prawie bez żadnych zmian. Teraz ma 
on z powrotem trafid do MRiRW i przejśd procedurę notyfikacyjną. Oznacza to, że byd może na jesieni tego roku przepisy RWK 
wrócą z Komisji Europejskiej. Czemu ma służyd i czy w ogóle konieczna jest procedura notyfikacji i co zrobiła Prezes PKWK, aby ten 
proces przyspieszyd? 

 T. Chalimoniuk: Przepisy wykonawcze do ustawy, tzw. techniczne, wg prawa unijnego wymagają notyfikacji. Na pewno 
Ministerstwo występowało do KE w spr. zniesienia takiej konieczności. 

 Prezes A. Marczak: W związku z tym, iż od listopada 2014 r. nic się z projektem RWK nie działo a maile z zapytaniami pozostawały 
bez konkretnej odpowiedzi, w lutym br. pojechała z mecenasem Kwiatkowskim na spotkanie z Paniami Hanną Kostrzewską i Justyną 
Ślusarczyk z prośbą o interwencję, aby wreszcie zmiany do RWK zostały wprowadzone. Po tej interwencji otrzymali projekt RWK z 
wprowadzonymi poprawkami Rady. Poinformowano ich też o konieczności i sensie notyfikacji RWK. 

 A. Wójtowicz: Procedury notyfikacyjnej nie da się ominąd, bo skutkowałoby to poniesieniem odpowiedzialności przez urzędników 
ministerialnych. Jeśli uda się zakooczyd niebawem uzgodnienia międzyresortowe, to może w październiku, listopadzie nowy RWK 
wejdzie w życie i zacznie obowiązywad już od sezonu 2016. 
 

5. Informacja Pani Prezes o konferencji w Katarze. 
 
 Prezes A. Marczak: 
 Na zaproszenie Prezesa IFAHR, z ramienia PKWK na Festiwal Konia Arabskiego w Doha w Katarze pojechały: Prezes A. Marczak, 

Joanna Majewska, pracująca w Wydziale Organizacyjnym Klubu od początku lutego br., odpowiedzialna za współpracę 
międzynarodową oraz Krzysztof Wolski - handikaper, który wziął udział w spotkaniach dla handikaperów. Z ramienia TS pojechała 
Urszula Zawadzka - kierownik Działu Organizacji Wyścigów i Pan Bartoszek. 

 Cele wyjazdu: 
1) Nawiązanie głębszej współpracy z organizatorami konferencji WAHO, która odbędzie się w tym roku w Polsce, aby poznad już 

jej plan i nawiązad relacje z osobami, które będą ją organizowad. 
2) Zaproponowanie władzom Kataru współpracę w zakresie sfinansowania Dnia Katarskiego w Polsce, poprzez dołożenie 80.000 

Euro do puli nagród w gonitwach zaplanowanych na ten dzieo. 
 Razem z U. Zawadzką wzięły udział w spotkaniu z szejkiem Samim Yasimem, podczas którego zaproponowały zorganizowanie Dnia 

Katarskiego na torze w Polsce. Szejk wyraził zgodę, poprosił o wskazanie stosownego terminu imprezy. Zaakceptował termin 26 
lipca (dzieo Derby Arabskich).  

 Zaraz po powrocie do kraju wystosowały do szejka pismo z propozycją dofinansowania puli nagród podczas Dnia Katarskiego. 
 W związku z pytaniem J. Soski o możliwośd organizacji gonitw na jedynej w Europie Środkowej pustyni w Polsce odpowiedziała, że 

pod koniec maja, podczas konferencji WAHO, będzie czas na zapoznanie jej uczestników z zapotrzebowaniem na wsparcie dla 
poszczególnych regionów. Oprócz tego, podczas rozmowy z Larą Sawayą uzyskano odpowiedź, że nie są zainteresowani innymi 
aktywnościami poza dotychczasowymi. 
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6. Omówienie spraw sędziowskich. 
 

 S. Czerwioski: 
 Streścił rozmowę z M. Pruskim (który złożył wniosek o licencję sędziego już po głosowaniu przez Radę wniosku o powołanie 

sędziów) nt. spotkania z Prezes A. Marczak, podczas którego M. Pruski zadeklarował chęd sędziowania i otrzymał zapewnienie Pani 
Prezes, że złoży ona do Rady wniosek o ponowne głosowanie nad sędziami. 

 Uczynił sobie zarzut, że nie powiedział M. Pruskiemu, że aby zostad sędzią, zgodnie z ustawą owk trzeba złożyd wcześniej do Rady 
wniosek o powołanie na sędziego. 
T. Chalimoniuk przypomniał, że nie ma procedury składania przez sędziów wniosków do Rady. Kandydaci na sędziego składają 
wnioski o licencje na dany sezon do Prezesa PKWK a do Rady, zgodnie z jej wolą - wypełnioną ankietę sędziowską. Prezes A. 
Marczak powtórzyła, że M. Pruski złożył wszystkie wymagane dokumenty, jak pozostałe osoby pretendujące do pełnienia funkcji 
sędziego wyścigowego. Potwierdziła, że obiecała złożyd do porządku obrad prośbę o przegłosowanie wniosku o powołanie 
wszystkich tych sędziów, którzy po terminie złożyli swoje dokumenty. W tym przypadku był to tylko M. Pruski. Punkt taki został do 
porządku wprowadzony, jednak Rada przegłosowania jego wykreślenie, w związku z czym wniosek nie mógł byd przegłosowany. 

 Stwierdził, że nie zgadza się z taką sytuacją, gdyż każdy ma prawo w każdej chwili złożyd do Prezesa PKWK wniosek o licencję 
sędziego. Zapowiedział skonsultowanie tej kwestii z mecenasem Kwiatkowskim i zaskarżenie dzisiejszej uchwały Rady do MRiRW w 
trybie nadzoru nad PKWK. 

 Wg niego Prezes A. Marczak zawiodła, gdyż niedostatecznie poparła M. Pruskiego. Prezes A. Marczak odpowiedziała, że każdego by 
popierała tak samo i nie może wpływad na Radę poprzez próby nakazywania czegokolwiek. Punkt do porządku zgłosiła, został on 
umieszczony zgodnie z jej prośbą, ankieta została Radzie przesłana niezwłocznie a Rada podjęła niezależną decyzję. 

 Zapowiedział, że złoży do Rady wniosek o powołanie na sędziego, żeby mied formalne podstawy do ewentualnych dalszych kroków. 
T. Chalimoniuk: Każdy ma prawo do złożenia wniosku o licencję w trakcie całego roku i Rada może przegłosowad wniosek o jego 
powołanie na każdym posiedzeniu, nie ma ku temu żadnych przeszkód pod warunkiem, że punkt taki nie zostanie większością 
głosów wykreślony z porządku danego posiedzenia. 

 J. Soska przypomniał kwestię kosztów sędziowania podczas wyścigów, które planuje zorganizowad na krakowskich błoniach i 
obietnicach ich dofinansowania przez TS zawartych w uchwale podjętej niegdyś przez Radę. 

 W. Bąkowski: Dotychczasowy układ, że Prezes PKWK powołuje sędziów a za sędziów KT i technicznych płaci organizator na danym 
torze, jest słuszny i sprawdzony. Z powołanymi sędziami były podpisywane umowy, jednak w tym roku z jednym z powołanych 
sędziów (K. Góreckim - u wagi) taka umowa niestety nie może zostad podpisana, gdyż nie jest on w stanie sprostad wymogom 
posiadania minimum znajomości programów komputerowych niezbędnych do obsługi urządzeo wyścigowych, które zostały od tego 
roku wdrożone w ramach modernizacji zaplecza technicznego. Wszyscy sędziowie będą szkoleni i zobligowani do umiejętnego 
posługiwania się wdrażanym systemem komputerowym. 

 S. Czerwioski:  
 Do tej pory nie opublikowano w biuletynie PKWK orzeczeo KT w Sopocie z 2014 r., na co zwrócił uwagę K. Cichocki podczas 

ostatniego spotkania z sędziami. 
 Do mecenasa Kwiatkowskiego - Czy pracownicy biurowi PKWK i organizatorów wyścigów mogą byd sędziami wyścigowymi z uwagi 

na nadzór Prezesa PKWK nad orzecznictwem komisji technicznych? 
 Czy komisja techniczna, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, może pobierad próby dopingowe od koni w treningu i 

przed wyścigami - już po zapisaniu konia do gonitwy? W związku z tym, że RWK nie ma zapisu tego zakazującego a świat idzie w 
kierunku pobierania prób przed gonitwami, prośba do Prezesa PKWK o przeanalizowanie i wyjaśnienie tej kwestii od strony 
organizacyjnej.  

 A. Wójtowicz: 
 Procedura pobierania prób antydopingowych jest ściśle opisana w RWK i nie ma możliwości pobierania prób w miejscu innym, niż 

wyznaczone przez organizatora wyścigów konnych. 
J. Budny zauważył, że w przepisach powinno się wprowadzid zapis o możliwości pobierania prób antydopingowych w innych 
miejscach, na określonych warunkach, natomiast przed gonitwami - w miejscu w wyznaczonym przez organizatora, jest to jak 
najbardziej możliwe. W dzisiejszych czasach coraz częściej próby pobiera się i przed, i po gonitwie - z uwagi na różnorodnośd 
dostępnych metod i środków dopingowych. 

 Pracownicy komórki PKWK, która dla nadzorującego pracę KT i KO Prezesa Klubu ocenia orzeczenia komisji technicznych i przebieg 
gonitw, nie powinni z mocy prawa, z uwagi na konflikt interesów, pracowad jako sędziowie KT. 

 Przewodniczący podsumował dyskusję, formułując wniosek Rady do Prezesa PKWK o wyjaśnienie spraw dotyczących udziału 
pracowników biurowych w komisjach sędziowskich, wyjaśnienia braku orzeczeo KT w Sopocie w biuletynie PKWK za 2014 rok i 
wyjaśnienia zasad badania antydopingowego poza torami i przed gonitwami. 

 M. Trela: Badanie antydopingowe tuż przed gonitwą byłoby szykanowaniem zawodnika, bo nikt nie zgodzi się, aby poddawad 
swojego konia takim stresom tuż przed wyścigiem. Niezbędne jest stworzenie do tego odpowiednich, jasnych procedur, np. na 
bazie przepisów z dziedziny lekkoatletyki. 
 

7. Projekty planów gonitw na poszczególnych torach. 
 
 W. Bąkowski: 
 Plan gonitw udało się złożyd do PKWK w zeszłym tygodniu. Trwa opracowywanie zmian na podstawie otrzymanych wczoraj uwag 

zgłoszonych przez Klub. 
 Liczba gonitw i pula nagród jest podobna do zeszłorocznej. 
 Największy problem z opracowaniem planu jest jak zwykle w arabach. Na razie nie ma w tej kwestii konsensusu. 
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 A. Stasiowski: W związku z pismem R. Szpara, że w Buczkowie wyścigi w tym roku jednak się nie odbędą, będzie wnioskował, aby w 
drugiej połowie sezonu na Służewcu rozegrad kilka gonitw dla koni półkrwi, bo w tej chwili zostaje tylko Sopot. 
W. Bąkowski zapowiedział, że wyśle do R. Szpara jeszcze jedno pismo, aby rozważył uzgodnione wcześniej zorganizowanie 2 dni 
wyścigowych. Jeśli nie, to w Warszawie zostaną rozpisane gonitwy dodatkowe dla koni półkrwi, w których będą nagrody. Skupid się 
należy na tym, aby gonitwy dały rozrywkę, a nie na tym, aby była na nie gra. 

 A. Wójtowicz:  
 Od kiedy jest w Radzie, tylko raz - w 2001 roku, plan na 2002 został ogłoszony w listopadzie, czyli we właściwej porze z punktu 

widzenia właścicieli i trenerów. W dodatku z tego planu w sezonie spadło najmniej gonitw, mimo tak wczesnego ogłoszenia. 
 Późne publikowanie planu utrudnia właściwe przygotowanie treningowe konia. 
 Skandaliczne i niedopuszczalne jest to, że Rada - na ostatnim przed zatwierdzeniem planu gonitw posiedzeniu, nie może się z nim 

zapoznad. Jedyną nadzieją na zmianę takiej sytuacji jest wejście w życie nowego regulaminu z poprawką Rady, wprowadzającą dużo 
wcześniejszy termin ogłaszania planów przez dużych organizatorów. 

 S. Czerwioski: Skoro Rada może opiniowad projekt RWK, to tym bardziej powinna opiniowad projekty planów wyścigowych, 
powinno się wprowadzid taki zwyczaj. 
T. Chalimoniuk zauważył, że zapis o opiniowaniu przez Radę planów gonitw można było wprowadzid do projektu RWK,                    A. 
Wójtowicz zauważył jednak, że to Prezes PKWK zatwierdza plan a Rada może zwrócid się do organizatorów, aby umożliwili jej 
zapoznanie się nimi i wniesienie własnych uwag przed przekazaniem ich do zatwierdzenia Prezesowi Klubu. Przewodniczący 
poprosił, aby rozszerzenie kompetencji Rady w tym zakresie uwzględnid w projekcie zmian ustawy owk. 

 R. Świątek: 
 Streścił plan gonitw dla Wrocławia i zapowiedział, że zostanie on rozesłany na maila po posiedzeniu. 
 Jedną z nowości jest zupełnie nowy, zgodny z RWK, system wag w gonitwach przeszkodowych, które będą ustalane kwotowo. 
 W. Bąkowski - w imieniu Sopotu: Planowane 6 dni, ostatni dzieo (sobota) mocno kłusaczo - półkrewkowy. 
 S. Czerwioski: Ze zgrozą dowiedział się, że w czerwcu, w Warszawie wypadną 2 dni wyścigowe z powodu organizacji na Służewcu 

imprezy Orange Warsaw Festival. Jest to o tyle większa zgroza, że wyścigi nic z tego nie będą miały a ciężki sprzęt zapewne uszkodzi 
nawierzchnię toru. 
 

8. Nagrody dodatkowe w sezonie 2015 - informacja Pani Prezes Marczak. 
 

 Prezes A. Marczak przedstawiła do dyskusji propozycję zarządzenia dotyczącego przyznania nagrody dodatkowej z funduszy PKWK 
dla właścicieli koni pełnej krwi polskiej hodowli (na razie dla toru w Warszawie, a po otrzymaniu pozostałych planów - także reszty 
torów), w wysokości 350 zł za ważny start konia, który ukooczył gonitwę i nie został zdyskwalifikowany. Przewidziane jest na to ok. 
550.000 zł. 
Intencją tej nagrody,  jest aby start koni I - IV grupy po prostu nie kosztował, zwłaszcza właścicieli koni, które nie wygrały. 

 Co do premii transportowej z funduszy Totalizatora Sportowego, o której mówili poprzednio z T. Chalimoniukiem, potwierdza, że po 
negatywnych informacjach krążących w środowisku Zarząd TS zapewnił, że będzie ona w takiej wysokości, jak w ubiegłym roku albo 
wyższej. 
Na prośbę A. Wójtowicza D. Gołaszewska odczytała fragment protokołu z poprzedniego posiedzenia, zawierający deklaracje Prezes  
A. Marczak i Przewodniczącego T. Chalimoniuka, złożone odnośnie premii startowych i transportowych po spotkaniu z Zarządem TS. 

 A. Wójtowicz zwrócił się do Prezes A. Marczak, aby przy podziale pieniędzy na nagrody dodatkowe PKWK, na które składają się 
wszyscy, niezależnie od rasy koni, kierowad się proporcjami podziału podstawowej puli nagród pomiędzy poszczególne rasy, co 
będzie jasne i sprawiedliwe. 

 A. Marczak: 
 Cała pula PKWK przeznaczana dotąd była i będzie na wszystkie tory i na wspieranie wszystkich inicjatyw na wszystkich torach, w 

tym roku wynosi ok. 900.000 zł. 
 Zarząd TS zaoferował sfinansowanie z budżetu centrali zarówno premii startowej, jak i transportowej. Na razie, podczas kolejnego 

spotkania z G. Sołtysioskim, potwierdzone zostało przyznanie premii transportowej TS, na poziomie przynajmniej zeszłorocznym lub 
wyższym. Co do premii startowej ma się wypowiedzied dyrektor Bąkowski. 
W. Bąkowski oświadczył, że przy tych ustaleniach go nie było i nic nie wie o przyznaniu przez zarząd TS jakichkolwiek premii,  gdyż 
nie ma to odbicia na kontach a na jasne pytanie nie dostał żadnej odpowiedzi. 

 Pytanie do Rady, czy akceptuje wypłacenie nagród dodatkowych za start koni xx polskiej hodowli, zgodnie z przedstawionym 
projektem zarządzenia Prezesa PKWK. 

 
 Podczas dyskusji przedstawiciele związków arabskich, kłusaków i PZHK optowali za sprawiedliwym podziałem puli PKWK, który z 
mocy ustawy ma wspierad hodowlę koni wyścigowych niezależnie od rasy i puli nagród organizatorów. Wg nich zamykanie gonitw nie 
przysparza większej ilości pieniędzy właścicielom i hodowcom koni oo. Zdaniem przedstawicieli związków folblucich zamykanie gonitw 
jest w pewnym stopniu premiowaniem rasy oo i w związku z tym nagrody dodatkowe z PKWK mają byd wyrównaniem finansowym dla 
właścicieli koni xx, będących filarem wyścigów konnych, w przeciwieostwie do koni oo - nie mających innego przeznaczenia, niż wyścigi. 
 Ponownie dyskutowano też nad interpretacją dyrektywy unijnej dot. zawodów wyłączonych (zamykania gonitw) i sprawozdao z tym 
związanych, składanych do MRiRW. T. Chalimoniuk zaproponował, aby Rada podjęła uchwałę o podziale środków z funduszy na nagrody 
dodatkowe PKWK, bez której - ze względu na konflikt interesów poszczególnych grup w Radzie - nie uda się dojśd do porozumienia. 
 Po przerwie, podczas której przedstawiciele środowisk mieli spróbowad dojśd do porozumienia, wobec braku kworum 
Przewodniczący poinformował, że dalsze ustalenia zostaną przedyskutowane na spotkaniu arabiarzy i folbluciarzy z Prezes PKWK.  Jeśli 
nie uda im się dojśd do porozumienia, to na następnym posiedzeniu Rady konieczne będzie podjęcie uchwały w tej sprawie. Dominująca 
stała się propozycja, aby pieniądze PKWK podzielid proporcjonalnie do puli nagród organizatora. 
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9. Sprawy różne. 
 
 R. Świątek poprosił, aby Klub zaczął wspomagad PR wyścigów poprzez pozytywne prezentowanie wyścigów w mediach. 
 A. Wójtowicz: 
 Zwrócił się do Prezes PKWK o interwencję w związku z wprowadzeniem przez organizatora warszawskiego opłat za wejściówki na 

wyścigi dla osób zawodowo związanych z wyścigami. A. Marczak zapowiedziała, że będzie rozmawiad o tej kwestii i konieczności 
wprowadzenia odpowiednich, stałych rozwiązao systemowych z Zarządem TS. 

 Poprosił Prezes A. Marczak, aby przed podpisaniem planu przesłała jemu i J. Białobokowi do sprawdzenia tabelkę z podziałem 
nagród. 

 Zaproponował, aby Rada zwróciła się do organizatora o równe traktowanie poszczególnych związków w przyznawaniu bezpłatnych 
karnetów do Loży TS. 

 Postulat do Prezes PKWK o sprawdzenie możliwości pozyskania pracowników stajni i jeźdźców z Białorusi. 
T. Chalimoniuk zaoferował swoją pomoc w związku z posiadaniem kontaktów biznesowych na tamtym rynku, natomiast Prezes A. 
Marczak poinformowała, że podjęła już rozmowy z przedstawicielami Technikum Hodowli Koni w Piasecznie odnośnie 
udostępnienia za minimalną odpłatnością miejsc w ich internacie, aby było gdzie zakwaterowad napływowych pracowników stajni. 

 Prezes A. Marczak poinformowała, że pokój obok Loży PKWK będzie od tego sezonu przeznaczony dla członków Rady  a 
urzędującemu w nim dotąd handikaperowi znalezione zostanie odpowiednie miejsce, aby mógł w spokoju pracowad. 

 M. Trela poinformował o powstaniu nowego stowarzyszenia międzynarodowego Heritage Arabian Racing Club (HARC), którego 
pierwsze spotkanie odbyło się 28 lutego br. w Abu Dhabi. Brało w nim udział 11 krajów (Australia, Brazylia, Maroko, Wielka 
Brytania, USA, ZEA, Rosja, Turcja, Egipt, Tunezja, Polska). Ze strony polskiej wziął w nim udział on sam oraz wydelegowany przez 
Prezes PKWK P. Gocłowski.  
Powstało ono w celu organizowania wyścigów dla koni będących dobrem narodowym, zachowania klasycznych cech 
charakterystycznych koni czystej krwi arabskiej. Może to byd koo zarejestrowany w uznanej przez WAHO księdze stadnej i nie może 
posiadad w swojej krwi, w żadnym z miejsc rodowodu, 4 ogierów hodowanych wyłącznie w celach wyścigowych. 

 S. Czerwioski zapowiedział, że przekaże Prezes A. Marczak notatkę na temat bardzo złego stanu bieżni toru głównego na Służewcu, 
na odcinku ok. 450 m na ostatniej prostej. 

 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad termin następnego posiedzenia Rady ustalono wstępnie na maj i Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
 Na tym protokół zakooczono. 
 
 
 
 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 
1. Bąkowski Włodzimierz 
2. Białobok Jerzy 
3. Budny Jerzy 
4. Chalimoniuk Tomasz 
5. Czerwioski Stefan 
6. Górski Zbigniew 
7. Kiljaoczyk Aleksander 
8. Marczak Agnieszka 
9. Mateusiak Roman 
10. Soska Jacek 
11. Stasiowski Andrzej 
12. Świątek Robert 
13. Talarek Robert 
14. Tomaszewski Bogdan 
15. Trela Marek 
16. Wójtowicz Andrzej 

17. Zielioski Andrzej 


