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Protokół z XXIII posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 27 stycznia 2016 roku 

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

25
 

 

 Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Chalimoniuka (od 30 listopada 2015 r. pełniącego również 
obowiązki Prezesa PKWK), 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. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 A. Wójtowicz zgłosił wątpliwość co do rozpatrywania wniosku o odwołanie Przewodniczącego, przeniesionego z poprzedniego 
posiedzenia, gdyż jego autor - S. Czerwiński, wycofał go mailowo w dniu 14.01.2016 r. T. Chalimoniuk wyjaśnił, że nie zdjął go z porządku 
bieżącego posiedzenia, gdyż jego przegłosowanie zostało uchwalone przez radnych na poprzednim posiedzeniu. S. Czerwiński 
oświadczył, że wniosek o wycofanie z głosowania jego poprzedniego wniosku jest wnioskiem formalnym i go podtrzymuje, i że w 
przedmiotowym punkcie omówi jego uzasadnienie.  
 Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 122 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) 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 XXII posiedzenia Rady. 
 
 Wobec braku uwag przegłosowano następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 123 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXII posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Rozpatrzenie  przeniesionego z XXII posiedzenia Rady PKWK wniosku Pana Czerwińskiego o odwołanie Przewodniczącego Rady 

PKWK i ewentualne wybory nowego Przewodniczącego. 
 

 S. Czerwiński przypomniał, że 14 stycznia br. za pośrednictwem Biura PKWK, rozesłał Radzie wniosek o wycofanie z głosowania jego 
poprzedniego wniosku o odwołanie Przewodniczącego T. Chalimoniuka i uzasadnił go zmianą okoliczności faktycznych poprzez 
powołanie T. Chalimoniuka do pełnienia p.o. Prezesa PKWK: 

1. Minister Rolnictwa połączył funkcję Przewodniczącego Rady i p.o. Prezesa PKWK, co jest ciekawym rozwiązaniem, gdyż Rada PKWK 
została potraktowana jak coś na kształt rady nadzorczej. 

2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego składał w konkretnej sytuacji i wg niego przy nowym przewodniczącym nie doszłoby do  
wyboru M. Rutkowskiej na kandydata na stanowisko Prezesa PKWK. W momencie zarekomendowania jej na to stanowisko, jego 
wniosek stracił sens. 

3. Jego zdaniem, Rada PKWK podjęła 2 głupie decyzje: odwołując 16.09.15 r. ze stanowiska Prezesa PKWK A. Marczak a następnie 
rekomendując na nie M. Rutkowską w kilka dni po wyborach wygranych przez PiS. W sytuacji powołania T. Chalimoniuka na p.o. 
Prezesa PKWK odwoływanie go z funkcji przewodniczącego Rady byłoby 3 głupią decyzją. 

4. Już po objęciu funkcji p.o. Prezesa T. Chalimoniuk udzielił wywiadu portalowi Tower Racing, w którym opowiedział się za 
zachowaniem integralności zespołu torów, będącej wg niego warunkiem rozwoju wyścigów, co jest dobrą postawą. 

 W. Bąkowski zaprotestował przeciwko nazywaniu decyzji Rady głupimi przez samych jej członków i stwierdził, że takie oceny każdy 
powinien zachować dla siebie. 

  
 Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku S. Czerwińskiego, w którego wyniku podjęto następująca uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 124 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wycofać wniosek o odwołanie Tomasza Chalimoniuka z funkcji Przewodniczącego 
Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
 Wobec propozycji, aby z głosowaniem wniosku o powołanie sędziów, jako bardzo istotnego, zaczekać na przyjazd będących w 
drodze zastępców Przewodniczącego i braku sprzeciwu, Przewodniczący przeszedł do omawiania pkt. 5. 
 
5. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności PKWK za rok 2014, zgodnie z art. 15 ustawy “O wyścigach konnych”. 
 
 Przewodniczący przypomniał, że do rozesłanego przed poprzednim posiedzeniem Rady Sprawozdania z działalności PKWK za rok 

2014 dodał bilans i rachunek zysków i strat i przychylił się do wniosku S. Czerwińskiego, aby w przyszłości na stałe były one 
dodawane jako załączniki do ww. sprawozdania. 

 A. Wójtowicz poprosił o wyjaśnienie przyczyny pojawienia się straty finansowej w świetle osiągania przez Klub w ostatnich latach 
zysku.  
Wyjaśnienie przekazała Monika Bury - Główny Księgowy PKWK: przyczyną straty było wpisanie w koszty nie zamortyzowanej 
wartości hotelu robotniczego, który został rozebrany. Strata może być rozliczana z zysku w ciągu 5 lat, na tę chwilę rozliczone jest 
już 50%. 

 Zdaniem A. Wójtowicza, zaopiniowanie sprawozdania za 2014 rok powinno być konsekwencją oceny sprawozdania za 2013 rok, 
kiedy Klubem kierował F. Klimczak, który wg niego nie wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków i nie otrzymał od Rady 
votum zaufania w kolejnych wyborach a sprawozdanie zostało wówczas zaopiniowane negatywnie. Tak samo powinno być z rokiem 
2014, w którym to on najdłużej rządził.  

 W. Bąkowski zauważył, że prowadzenie gospodarki finansowej nie jest tożsame z prowadzeniem działalności wyścigowej, które 
może być oceniane inaczej, niż działalność finansowa. 

 S. Czerwiński nie zgodził się z wnioskiem A. Wójtowicza uznając, że spraw merytorycznych nie należy łączyć z osobą, bo jest to 
wówczas bardziej wniosek personalny, natomiast działalność Klubu w 2014 roku, opisana w sprawozdaniu przez następną Panią 
Prezes, wypada znakomicie, więc negatywne zaopiniowanie byłoby sprzeczne z treścią sprawozdania i niezrozumiałe. Dodał, że nie 
należy przesadzać w atakach personalnych. 

 Przewodniczący podsumował punkt uznając, że Rada powinna przegłosować pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. Jeśli to nie 
przejdzie, będzie to równoznaczne z zaopiniowaniem negatywnym.  
 

UCHWAŁA NR 125 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2014, działając na podstawie art. 15 
Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.), postanawia pozytywnie zaopiniować 
przedłożone sprawozdanie, celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
6. Omówienie projektów planów wyścigów konnych na sezon 2016 na poszczególnych torach. 
 
 Przewodniczący podziękował W. Bąkowskiemu, że udało się przygotować przynajmniej górę planu, która została Radzie rozesłana 

przed posiedzeniem i wyraził nadzieję, że zgodnie z obietnicą W. Bąkowskiego, w ciągu 2 tygodni do PKWK przekazany zostanie 
projekt całego planu gonitw dla Warszawy, aby w lutym można go było zatwierdzić i żeby taki termin zatwierdzania przyjął się na 
stałe. Dodał, że jego celem jest wymóc na szefach TS, aby góra w zatwierdzonej postaci obowiązywała przynajmniej przez parę lat. 

 W. Bąkowski: 
 Są w stanie przygotować cały plan w tydzień po otrzymaniu liczby koni zgłoszonych do sezonu, co następuje z reguły ok. połowy 

lutego. 
 Góra planu została przygotowana w oparciu o konsultacje przeprowadzone jeszcze przy udziale Prezes A. Marczak a ich końcówka 

miała miejsce już z Prezesem T. Chalimoniukiem, działem „selekcji” i spółką Traw-ZW. 
 W stosunku do projektu sprzed kilku dni nastąpiły drobne zmiany: 

1) między 14 a 15 dniem gonitwy xx zostały skupione w niedzielę a oo przesunięte na sobotę, 
2) między 33 a 35 dniem St. Leger zostało dodane do gonitwy Krasne. 

 Po konsultacjach jeszcze z A. Marczak doszli do wniosku, że należy wrócić z Oaks do Warszawy. 
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 S. Czerwiński: Odbieranie Oaks Wrocławiowi, kiedy jest Europejską Stolicą Kultury, jest niezręcznością ze strony TS i Prezes PKWK 
nie powinien na to przystać tym bardziej, że nie było to z Wrocławiem konsultowane. W Warszawie była to gonitwa podrzędna a 
Wrocław zrobił z tego wydarzenie kulturalne. 

 W. Bąkowski: Konsultacje w tej sprawie prowadzone były jeszcze przez Panią Marczak i wszyscy byli na nie zapraszani. W ich trakcie 
trenerzy i właściciele opowiedzieli się za przywróceniem Oaks do Warszawy. 

 R. Światek: 2 lata temu Oaks została przeniesiona do Wrocławia dzięki uchwale Rady PKWK. Nikt nie dał sygnału, że toczą się 
rozmowy dot. przeniesienia Oaks do Warszawy, argumenty za tym padły tylko ze środowiska warszawskiego a coroczne problemy z 
synchronizacją planów Warszawy i Wrocławia są niezrozumiałe. Podczas rozmów w grudniu w Warszawie nie było mowy o 
przenoszeniu Oaks. Decyzja odnośnie Oaks zapadła gdzieś na górze, były może jakieś zakulisowe rozmówki a konsultacje 
prowadzone były tylko ze środowiskiem warszawskim, natomiast środowisko wyścigowe to nie tylko Służewiec, ale cała Polska. 

 S. Czerwiński: 
 Pozytyw - dodane gonitwy I grupy w górze planu. 
 Plan prawie niczym się nie różni od zeszłorocznego: 

1) zostaje coraz więcej lepszych koni 4-l+, brakuje gonitw I gr. dla 3l+ xx; wniosek, aby zwiększyć ich liczbę (jest 10), dotyczy to też 
4-l+ oo. 

2) Plan załamuje się po Wielkiej Warszawskiej. Propozycja: 23.10 dodać gonitwę kat. A na 2000 m, międzynarodową, z 
zaproszeniami. 

3) Na wiosnę dodać gon. kat. B dla klaczy 4-l+ na 2000-2400 m, równoległą z Prezesa Rady Ministrów. 
4) Gonitwy płotowe powinny zostać w Warszawie, 8-9 gonitw, 1 powinna być przygotowawcza do Wielkiej Pardubickiej dla koni 

trenujących w Warszawie - gonitwy takie są sprzedażne a organizator musi dbać o bieżnię płotową. 
5) Co roku jest problem z synchronizacją gonitw xx II gr. i dalszych z wyższymi, trzeba je dokładniej przeanalizować. 

 M. Romanowski: Na długich dystansach dla klaczy może być problem z uzbieraniem wystarczającej liczby klaczy starszych. 
 A. Wójtowicz:  
 Organizator ograniczony jest pulą nagród ogólną, z podziałem na rasy oraz liczbą koni w poszczególnych grupach, a żeby gdzieś  

dołożyć, skądś trzeba zabrać. Okazuje się, że plan, przy którym pomagał J. Szmyt, był najlepszy od 10 lat pod względem najmniejszej 
liczby gonitw, które spadły przez cały rok. 

 Na grudniowym spotkaniu Business Center Club, w którym brali udział ludzie najmocniej związani z wyścigami, najbardziej znaczący 
w tym środowisku, wszyscy jednogłośnie poparli organizację Oaks w Warszawie, wypominając wszelkie niedoróbki i zaniedbania, 
które miały miejsce przy organizacji tej gonitwy we Wrocławiu [M. Romanowski stwierdził, że nie do końca wszyscy]. 

 Dlaczego tak drastycznie spadła liczba gonitw PASB dla koni oo, w tym Porównawcza, która była PASB a jest międzynarodowa? 
 W. Bąkowski: Liczba gonitw PASB to też jest efekt spotkań i negocjacji środowiskowych. 
 T. Chalimoniuk: Gonitwy PASB muszą się mieścić w 20% puli nagród i nie są najlepszym sposobem na ochronę naszego rynku. 
 A. Zieliński:  
 Polskie konie xx mają mniej szybkości, niż te sprowadzane z zagranicy, dlatego wnioskuje, aby dla 2-l xx zrobić znacznie więcej 

gonitw 1300-1600 m i dla 3-l+ 1800-2200 m, aby było mniej gonitw sprinterskich, które nie służą polskiej hodowli. 
 Postuluje zrobienie przynajmniej 1 prestiżowej gonitwy z wysoką pulą nagród, bo zbyt mało bogatych ludzi w Polsce chce 

inwestować w Polsce w posiadanie koni. 
 M. Romanowski: Przestrzega przed zbyt dużym rozstrzałem puli nagród, bo tak naprawdę dla organizatora najważniejsze są konie 

przeciętne. 
 W. Bąkowski: Skracanie gonitw oraz m.in. przeniesienie Oaks do Warszawy jest postulatem Trafu. 
 R. Talarek: Jak najwięcej pieniędzy powinno trafiać do młodych koni. Powinno się też pomyśleć nad parytetem podziału puli nagród 

między konie 2-l xx i 3-l oo; powinno być jak najwięcej koni młodych w celach selekcyjnych. 
 J. Białobok: Trzeba rozważyć spłaszczenie nagród wzorem Wrocławia, aby miejsca 3, 4 i 5 były lepiej płatne i były zachętą do 

zapisywania koni do gonitw. 
 W. Bąkowski:  
 Dodawanie gonitw I gr. spowoduje ograniczenie liczby gonitw III i IV grupy i zmniejszenie liczby biegających koni. 
 Spłaszczenie poziomu nagród w gonitwach jest do rozważenia. 
 Po stronie organizatora będzie leżała premia transportowa, premia za start - po stronie Trafu. 
 Liczba gonitw eksterierowych ma być taka, jak w 2015 r. 
 M. Słowik: Spłaszczenie nagród już kiedyś było, ale na wniosek właścicieli zostało wprowadzone punktowanie koni zwycięskich.  
 Z. Górski: Gonitwy eksterierowe powinny być finansowane z dodatkowych pieniędzy, bo inaczej krzywdzeni są hodowcy 

inwestujący w konie typowo wyścigowe, z rodowodami francuskimi. 
 A. Wójtowicz:  
 Wyścigi są próbą dzielności, mającą na celu selekcję materiału zarodowego do hodowli koni, ale nie jest powiedziane, że wyłącznie 

dla koni ekesterierowych albo z rodowodem francuskim.  
 Zagrożeniem na dzień dzisiejszy jest brak kadry do pracy przy koniach z powodu braku pieniędzy w systemie wyścigowym na 

wystarczająco wysokie nagrody dla właścicieli i trenerów, z których taka kadra jest opłacana. Należy zastanowić się, jak 
doprowadzić do przynajmniej 12 mln puli nagród, która pozwoliłaby na 40% zwrot kosztów treningu. 

 Konie xx idą do startu z treningu o rok wcześniej, dlatego koszt utrzymania w przypadku koni oo jest przynajmniej o 30% wyższy, 
stąd wniosek o rozważenie ujednolicenia poziomu nagród w gonitwach grupowych dla obu ras. 

 W Polsce jest ok. 200 klaczy hodowanych w kierunku stricte wyścigowym i ok. 800 - w kierunku eksterierowym a więc urozmaicenie 
gonitw jest w interesie organizatora, zarówno wyścigów, jak i totalizatora, gdyż gonitwy eksterierowe nie obniżają obrotów. 

 M. Romanowski: Konie oo mają więcej możliwości użytkowania, niż xx i nawet tzw. „trupy” oo sprzedają się w znacznie lepszych 
cenach, niż konie xx z karierą wyścigową. 

 T. Chalimoniuk:  
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 Duży dopływ gotówki do wyścigów będzie możliwy pewnie dopiero po korzystnych zmianach przepisów hazardowych, nowelizacji 
ustawy owk. Na ten rok na razie udało się przekonać TS i uzyskać wstępną deklarację, aby część funduszu remontowego, który 
przeznacza na remont i odpis od czynszu dzierżawnego, została zabezpieczona na poczet funduszu na tzw. premie hodowlane. 
Wysokość tego funduszu jeszcze jest negocjowana, ale po dodaniu premii startowej i transportowej niedaleko już będzie do 
oczekiwanych przez A. Wójtowicza 12 mln zł. Konkretne kwoty na wszelkie premie będą znane pewnie do następnego posiedzenia.  

 Na propozycję M. Mateusiaka, aby wprowadzić polskie wyścigi do obiegu PMU, które dysponuje ogromnymi funduszami na wyścigi 
w całej Europie, T. Chalimoniuk odpowiedział, że od 3 lat o tym rozmawiał z PMU, zaczął jeszcze jako prezes Totolotka i nie są tym 
zainteresowani, gdyż poziom naszych wyścigów jest dla nich za niski. Byliby bardziej chętni, gdybyśmy mogli przyjmować zakłady na 
ich wyścigi a nasza ustawa to utrudnia i gra na francuską pulę byłaby na granicy prawa (Prezes Cekała się na to nie zgodził). 

 Rozmawia z PMU, aby poprzez kontakty hazardowe we France Galop i Cheval Français załatwić na ten rok przynajmniej 20 
bezpłatnych stanówek bardzo dobrymi ogierami dla wysłanych do Francji klaczy xx. Dałoby to możliwość pojawienia się nowego, 
dobrego materiału genetycznego, na który polskich hodowców zazwyczaj nie stać. Ma o tym rozmawiać i uzyskać więcej konkretów 
na spotkaniu w Paryżu w najbliższy weekend. 

 W tym roku mają dojść 2 tory wyścigowe: pod Krakowem - u R. Szpara oraz w samym Krakowie - na błoniach, który ma być 
zgłoszony przez Miasto Kraków a organizatorem na obu ma być TS. Oba tory mają spełniać oficjalne wymogi dot. warunków 
technicznych a wyścigi wymogi ustawy owk i RWK. PKWK nie wyda złotówki na żadne gonitwy pokazowe itp. 

 W kooperacji z SGGW powstaje 2-semestralne studium dla trenerów, zakończone egzaminem trenerskim. 
 R. Światek: 
 Chciał rozesłać plan wcześniej, ale po zapoznaniu się z warszawskim postanowił się jeszcze wstrzymać, aby spróbować go 

ujednolicić z korzyścią dla rozwoju wyścigów w Polsce. 
 3 sprawy są kolizyjne: 5.06 pokrywa się z Dąbrówką. 
 Prośba o przesunięcie 23.10 na sobotę z uwagi na gon. Konstelacji. 
 Rezygnacja z 2-dniówki z Wielką Wrocławską i Wielką Partynicką. Wielka Partynicka została przesunięta na niedzielę z Wielką 

Wrocławską z przyczyn logistycznych. 
 Zostali przyjęci do Crystal Cup - organizacji zrzeszającej 12 największych torów przeszkodowych na świecie, m.in. Pardubice, 

Cheltenham, Merano, 5 francuskich. W tym roku ma być rozegrana I edycja próbna - 1 nowa gonitwa, w punktacji będą od 
przyszłego roku. 

 Zawiązali współpracę w grupie wyszehradzkiej, podpisali umowę o rozegraniu pucharu wyszehradzkiego między 4 torami (Wrocław, 
Pardubice, Budapeszt, Bratysława), gonitwa płotowa 7.08, finansowaniem zajmuje się strona czeska, środki z funduszu 
wyszehradzkiego. 

 Liczba gonitw taka, jak w zeszłym roku, dla koni oo w tym samym rozkładzie + 1 gonitwa, podział nagród taki sam. 
 W planie jest Oaks - powinien być we Wrocławiu, gdyż przyjął się tam bardzo dobrze, w latach 2014-2015 zapisano do niej średnio o 

2 klacze więcej, niż w gonitwach dla klaczy na Służewcu; jest to jedyna gonitwa płaska o wymiarze międzynarodowym. W 2014 r. 
było 13 tys. widzów, w 2015, mimo dużego upału - 8 tys. Obroty są niższe, niż na Służewcu z kilku przyczyn, m.in. z powodu takiej, a 
nie innej organizacji gry przez Traf, który jest za nią odpowiedzialny, jednak w stosunku do 2014 r. wzrosły o 40%. Zwiększenie 
dostępu do gry w kolekturach wrocławskich, a zwłaszcza do wrocławskich programów wyścigowych, z pewnością podwyższyłoby 
grę. Nie powinno być tak, aby wszystkie gonitwy klasyczne były rozgrywane na jednym torze w kraju. Publiczność we Wrocławiu 
doceniła Oaks, która stała się dla niej rozpoznawalna. 

 Rozpoczęli starania, aby we Wrocławiu powstała szkoła zawodowa dla jeźdźców. Jeśli dobrze pójdzie, ruszy we wrześniu br. 
 T. Chalimoniuk: Od września, dzięki J. Sosce, w Małopolsce ruszają 2 szkoły dla jeźdźców, mające już zgody samorządów. 
 W. Bąkowski: 
 Tor w Dąbrówce - dogadują się z R. Szparem odnośnie wynajęcia przez TS toru i organizacji 2 dni wyścigowych. 
 Planują także przejęcie toru i organizacji wyścigów w Sopocie; mają to być 4 dni po minimum 7 gonitw. Ne pewno będą konie xx, 

oo, kłusaki i półkrew. Po uzgodnieniu planu z Wrocławiem możliwe będzie przedstawienie planu dla Sopotu i Dąbrówki, natomiast 
tor na krakowskich błoniach najpierw musi spełnić formalne wymogi techniczne, co będzie trudne. 

 T. Chalimoniuk: Nie zgodzi się na organizację w tym roku gonitw przez Hipodrom-Sopot Sp. z o.o. z powodu niewypłacenia do tej 
pory części nagród. Poczynił kroki, aby TS wykupił długi Hipodromu-Sopot. Dzięki temu TS wypłaci zaległe wygrane a długu będzie 
dochodził od Hipodromu-Sopot. 
 

5. Wniosek Rady PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na rok 2016. 
 

 T. Chalimoniuk przedstawił zebranym wzór karty do głosowania z listą wszystkich sędziów posiadających ważną licencję na 2016 
rok, uszeregowanych wg uprawnień, z możliwością oddania głosu przez zaznaczenie 1 z 3 opcji: „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”. 
Następnie przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zaproponowany skład: W. Bąkowski, A. Stasiowski, R. Mateusiak, 
przegłosowano w następującej uchwale: 

UCHWAŁA NR 126 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Włodzimierz Bąkowski, Andrzej Stasiowski, Roman 
Mateusiak. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
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 Przewodniczący poinformował, że przed chwilą w rozmowie telefonicznej M. Wojnarowski oficjalnie wycofał swoją kandydaturę na 
sędziego. Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Na czas głosowania i liczenia głosów zarządzono przerwę. 
 Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej - W. Bąkowski odczytał protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania nad 
wnioskiem o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2016, w którego wyniku poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 
głosów: 

lp. nazwisko i imię uprawnienia za przeciw 
wstrzymujący 

się 
nieważne 

1 Batsch Małgorzata czł. K.T., K.O. 9 3 1 2 
2 Chełkowski Paweł czł. K.T., K.O. 4 11 0 0 
3 Chojnowska Iwona czł. K.T., K.O. 9 4 1 1 

4 Cichocki Krzysztof czł. K.T., K.O. 5 10 0 0 
5 Czarniecki Piotr czł. K.T., K.O. 6 9 0 0 

6 Dębiński Zygmunt czł. K.T., K.O. 5 9 1 0 
7 Geringer Henryk czł. K.T., K.O. 10 1 2 2 

8 Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O. 9 2 0 4 
9 Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 9 5 0 1 

10 Kozłowska Katarzyna czł. K.T., K.O. 7 8 0 0 
11 Ksztoń Krzysztof czł. K.T., K.O. 6 6 2 1 

12 Laskowski Krzysztof czł. K.T., K.O. 6 9 0 0 
13 Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 11 2 1 1 

14 Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 7 8 0 0 
15 Majewska Joanna czł. K.T., K.O. 6 8 1 0 
16 Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O. 7 5 2 1 

17 Przybylak Stanisław czł. K.T., K.O. 9 3 2 1 
18 Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 5 10 0 0 

19 Sondij Filip czł. K.T., K.O. 12 1 1 1 
20 Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 13 0 1 1 

21 Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 11 1 2 1 
22 Szydlik Andrzej czł. K.T., K.O. 11 2 1 1 

23 Talarek Paweł czł. K.T., K.O. 8 7 0 0 
24 Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 11 2 1 1 

25 Werenowska Maria czł. K.T., K.O. 9 3 2 1 
26 Wiśniewski Adam czł. K.T., K.O. 10 3 1 1 

27 Wojnarowski Michał czł. K.T., K.O. rezygnacja 

28 Boreysza Ewa obserwator 12 1 1 1 

29 Kozłowska Katarzyna obserwator 13 1 0 1 
30 Siestrzencewicz Magdalena obserwator 12 1 1 1 
31 Batsch Małgorzata starter 10 3 1 1 

32 Broniszewski Włodzimierz starter 14 0 0 1 
33 Jasiukiewicz Ryszard starter 13 1 0 1 

34 Liebenthal Monika starter 12 2 0 1 
35 Metza Tadeusz starter 13 0 1 1 

36 Walawender Damian starter 12 1 1 1 
37 Wesołowski Józef starter 12 1 1 1 

38 Bielecki Krzysztof u celownika 13 0 1 1 
39 Chajęcka Małgorzata u celownika 13 0 1 1 

40 Chmiel Krzysztof u celownika 13 0 1 1 
41 Dobrowolski Maciej u celownika 12 1 1 1 

42 Górska Zofia u celownika 12 1 1 1 
43 Przydatek Anna u celownika 13 0 1 1 
44 Siestrzencewicz Magdalena u celownika 12 1 1 1 

45 Tarnowski Marcin u celownika 12 1 1 1 
46 Batsch Małgorzata u wagi 11 2 1 1 

47 Bienert Agnieszka u wagi 12 1 1 1 
48 Gulajew Stanisław u wagi 13 1 0 1 

49 Majewska Joanna u wagi 13 1 0 1 
50 Przydatek Anna u wagi 13 0 1 1 

51 Wroczyński Paweł u wagi 13 0 1 1 
52 Batsch Małgorzata u zegara 11 2 1 1 

53 Gnat Jerzy u zegara 12 1 1 1 
54 Kwarta-Kusińska Agnieszka u zegara 12 1 1 1 

55 Owczarczyk Bożena u zegara 13 0 1 1 

10 kandydatów na sędziów - członków komisji technicznej i odwoławczej nie otrzymało wymaganej liczby głosów, 1 wycofał swoją 
kandydaturę. 
 W wyniku tajnego głosowania podjęta została następująca uchwała:  
 

UCHWAŁA NR 127 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w 
protokole komisji skrutacyjnej.  
 
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
  
 A. Wójtowicz postulował, aby powołując składy sędziowskie, Prezes PKWK zwracał uwagę na liczbę głosów uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów. 
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R. Świątek, w imieniu R. Szpara, zapytał o egzamin dla sędziów, którzy ukończyli szkolenie zorganizowane w Buczkowie w 2013 r.     
T. Chalimoniuk poinformował, że chciał pójść na rękę R. Szparowi i zgodził się na zorganizowanie w ciągu kilku dni pełnego egzaminu dla 
tamtejszych kandydatów na sędziów na miejscu w Dąbrówce (został ustalony skład komisji egzaminacyjnej z R. Świątkiem,                      
M. Romanowskim i A. Szydlikiem, TS zapewnił nawet bezpłatny transport dla A. Szydlika), jednak w przeddzień egzaminu R. Szpar 
wycofał się z niego oburzony, że egzamin będzie miał taką samą, 2-etapową formę, jak w Warszawie. 

 
7. Premie transportowe i startowe w roku 2015 (rozliczenie) i planowane w 2016 r. 

 
 T. Chalimoniuk: Premia startowa z Trafu, premia transportowa z TS, premia hodowlana będzie w gestii PKWK, środki będą 

pochodzić z funduszy remontowych, o których wcześniej mówił. Do ustalenia pozostaje sposób zagospodarowania środków z 
niewykorzystanych premii - czy dopłacić do 2015 roku, czy przesunąć na 2016 rok. 

 W. Bąkowski: Nie przygotował jeszcze rozliczenia premii za 2015 r. 
 A. Wójtowicz przypomniał, że zgodnie z deklaracją TS z zeszłego roku, niewykorzystane środki z premii transportowej miały być pod 

koniec roku podliczone i podzielone proporcjonalnie do wygranych, jako wyrównanie poniesionych kosztów. 
 T. Chalimoniuk: PKWK udało się wymóc na TS, aby w weekendy boksy dla koni przywożonych do startów w gonitwach były za 

darmo. Wymagana będzie jedynie kaucja 100 zł na sezon za sprzątanie. 
 A. Wójtowicz: Wniosek formalny do warszawskiego organizatora, aby premie transportowe ustalić w 3 zakresach: do 75 km, 76-150 

km, powyżej 150 km. 
 Przewodniczący przeszedł do przegłosowania wniosku formalnego A. Wójtowicza w formie następującej uchwały: 

 
UCHWAŁA NR 128 

z dnia 27 stycznia 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych występuje do organizatora wyścigów konnych w Warszawie o podział premii transportowej na 
sezon 2016 z uwzględnieniem następujących zakresów: 

 transport do 75 km,  
 transport od 75 do 150 km,  
 transport powyżej 150 km. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
Kończąc omawianie punktu, Przewodniczący uznał za przyjęty wniosek A. Wójtowicza, aby rozliczyć środki z niewykorzystanej 

premii transportowej z 2015 r. i że najlepiej będzie je wypłacić w tym roku jako nagrodę dodatkową, od której będzie 10% podatku. 
 

8. Sprawy różne. 
 
 A. Wójtowicz zwrócił się do R. Świątka z prośbą o spowodowanie, aby w przyszłości od wrocławskiego organizatora wyścigów nie 

wpływały do Rady pisma pt. „rekomendacja sędziów wyścigowych przez tor wyścigowy”, gdyż taka rekomendacja jest niegodna z 
ustawą owk i jest czymś niewłaściwym, podobnie z resztą, jak to miało miejsce w przypadku Hipodromu - Sopot. 

 Na pytanie R. Świątka, czy premia startowa ma być na wszystkich torach, T. Chalimoniuk obiecał, że postara się w najbliższych 
dniach wywalczyć to samo dla Wrocławia i Sopotu. 

 M. Romanowski: Prośba o przemyślenie, jaka formuła przyznania premii dla polskiej hodowli będzie dla rozwoju polskiego rynku 
najlepsza - hodowlana czy właścicielska. Osobiście uważa, że bardziej potrzebny jest rynek, czyli właściciele. 

 A. Wójtowicz: Poparł premię właścicielską za polskość, przynajmniej przez najbliższe 3-5 lat. 
 S. Czerwiński poinformował, że 13.01.2016 r. złożył za pośrednictwem MRiRW skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

na postanowienie Ministra Rolnictwa z 16.12.2015 r., z wnioskiem o jego uchylenie. Chodzi o ustalenie, czy uchwała personalna 
Rady jest decyzją administracyjną. 

  
 Przewodniczący zaproponował termin następnego posiedzenia za około 1,5 miesiąca, o ile nie pojawi się decyzja MRiRW w temacie 
Prezesa PKWK, wówczas dojdzie do niego szybciej. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i 
zamknął posiedzenie. 
 Na tym protokół zakończono. 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Bąkowski Włodzimierz  
2. Białobok Jerzy  
3. Chalimoniuk Tomasz  
4. Czerwiński Stefan 
5. Dobrzyński Paweł  
6. Górski Zbigniew  
7. Liśkiewicz Mariusz  
8. Mateusiak Roman  

9. Romanowski Michał 
10. Słowik Monika  
11. Stasiowski Andrzej  
12. Świątek Robert  
13. Talarek Robert  
14. Wojnarowski Michał  
15. Wójtowicz Andrzej  
16. Zieliński Andrzej 


