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Protokół z XXV posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 15 czerwca 2016 roku 

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

10
 

 

 Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Chalimoniuka, który otworzył 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. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
  
 Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 137 

z dnia 15 czerwca 2016 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
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 XXIV posiedzenia Rady. 
 
 Wobec braku uwag przegłosowano następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 138 

z dnia 15 czerwca 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXIV posiedzenia Rady. 
 
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. 
 
3. Wniosek Rady PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na rok 2016. 
 

Przewodniczący przypomniał, że przesłane Radzie ankiety dotyczą osób, które zdobyły uprawnienia w tym roku, już po styczniowym 
głosowaniu i wykupiły na ten sezon licencję sędziego. W krótkiej dyskusji poruszono kwestię posiadanych przez nowych kandydatów na 
sędziów uprawnieo i braku lub niewielkich możliwości powołania dodatkowych sędziów na poszczególne tory. 

Do przeprowadzenia procedury tajnego głosowania wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, 
Roman Mateusiak, który został przegłosowany w następującej uchwale: 

 
UCHWAŁA NR 139 

z dnia 15 czerwca 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, Roman 
Mateusiak. 
 
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 jednogłośnie. 

 
Przewodniczący przedstawił procedurę głosowania i rozdane zostały karty do głosowania.  
 
Podczas pracy komisji skrutacyjnej Przewodniczący zaprosił do sali Pana Grzegorza Sołtysioskiego - członka zarządu Totalizatora 

Sportowego i w podziękowaniu za dotychczasową pomoc i wsparcie dla organizacji wyścigów, jakie wykazywał jako osoba czuwająca nad 
tą działalnością ze strony TS, wręczył mu legitymację i odznakę honorową Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
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Po przerwie na liczenie głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej - J. Budny odczytał protokół 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 
1 Kustra Mirosław u celownika 14 - - 

2 Mączka Paweł starter 14 - - 
3 Mączka Paweł u wagi 14 - - 

4 Mączka Paweł u celownika 14 - - 
5 Szpar Ryszard czł. K.T., K.O. 10 3 1 
6 Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 13 - 1 

 
Podsumowując, Rada podjęła następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 140 

z dnia 15 czerwca 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w 
protokole komisji skrutacyjnej.  
 
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 jednogłośnie. 

 
 Na uwagę S. Czerwioskiego, że składy sędziowskie na sezon 2016 zostały powołane przed przegłosowaniem uchwały dot. wniosku o 
powołanie sędziów Przewodniczący stwierdził, że może ich odwoład i ponownie powoład, dodał jednak, że uchwała ta (nr 127) została 
przegłosowana na kolejnym posiedzeniu a ponadto, jak podczas poprzednich głosowao w tej sprawie, w protokole komisji skrutacyjnej 
jest zapis o stwierdzeniu podjęcia tej uchwały, tylko nie został ostatnim razem odczytany. Na tej podstawie jakiekolwiek roszczenia i 
wnioski do sądu nie miałyby szans powodzenia. 
 
4. Podsumowanie kadencji Rady PKWK, wręczenie odznak PKWK. 
 
 R. Światek: 
 3 lata tej kadencji Rady zostały stracone na burzliwe, niewiele wnoszące obrady. 
 Za zasługi Wrocławia w popularyzowaniu wyścigów przy udanej organizacji Oaks powinna byd mu dana szansa na kontynuację tej 

działalności. 
 Tegoroczne zawirowania we współfinansowaniu gonitw we Wrocławiu zostały już wyprostowane przez podpisanie stosownych 

umów sponsorskich z PKWK. 
 Szkoda, że mimo wielu deklaracji obu stron, dotąd nie udało się dojśd do porozumienia z TS w sprawie koordynacji planów gonitw 

na obu torach. 
 We Wrocławiu ścigają się coraz lepsze konie, wyścigi się rozwijają, promowane są konie polskiej hodowli, które zgarniają 

przynajmniej 80% puli. 
 Wszyscy organizatorzy powinni byd równo wspierani przez Klub, bez względu na liczbę dni wyścigowych, gonitw i i startujących koni. 
 Ma nadzieję, że następna Rada będzie bardziej skuteczna i merytoryczna. 
 T. Chalimoniuk: 
 Zgodził sie, że kluczowa jest konsolidacja organizatorów wyścigów, bez podziału na lepszych i gorszych. 
 Udało się obronid Służewiec, jako integralny Zespół Torów Wyścigów Konnych, bez wyłączania toru roboczego. 
 Musi byd jasna, 1-osobowa odpowiedzialnośd za realizację planu gonitw i zarządzanie terenem Służewca w ramach koordynowania 

realizowanych na nim dodatkowych imprez i inwestycji tak, aby nie kolidowały z organizacją wyścigów. 
 A. Wójtowicz: 
 Udało się wprowadzenie od początku tego sezonu nowego regulaminu wyścigów konnych i dzięki temu zmniejszenie skali 

niektórych nieprawidłowości (np. niedowagi, nadużywanie bata). 
 Korzystna dla właścicieli jest także zmiana na znacznie wcześniejszy terminu składania do zatwierdzenia planu gonitw organizatorów 

planujących powyżej 70 gonitw. 
 Nowa Rada powinna się przede wszystkim zająd szukaniem rozwiązania dramatycznej sytuacji braku ludzi do pracy przy koniach. 
 J. Budny stwierdził, że to wstyd, że Rada, mimo przyjęcia stosownej uchwały, do tej pory nie przekazała Ministrowi Rolnictwa ani 

szefostwu ANR swojego stanowiska w sprawie usunięcia ze stanowisk Marka Treli, Jerzego Białoboka i Anny Stojanowskiej. 
 W. Bąkowski: 
 Nadal nie ma zagrożenia dla organizacji wyścigów. Nowy zarząd zapoznaje się z tą działalnością a jego postawa idzie w dobrym 

kierunku. 
 Popiera wprowadzenie wcześniejszego terminu składania planu gonitw. 
 Wreszcie normalnie działa Komisja Odwoławcza (samodzielnie) i nie ma problemu z kuriozalnym handikapem, jak za poprzedniej 

Pani Prezes. 
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 S. Czerwioski podsumował kadencję Rady w pięciu punktach: 
1) Nowy regulamin wyścigów konnych.  W dalszym ciągu mamy  przepisy pod nazwą regulamin, nie ma prawideł wyścigowych.  

Zepsute w 2001 r., kiedy w ostatniej chwili Ministerstwo Rolnictwa przygotowywało nowe prawidła i ich nazwa została 
zamieniona na regulamin.  Nowy regulamin jest w dalszym ciągu jednym z najsłabszych w świecie wyścigów. Powiedział, że w  
nowym regulaminie widzi tylko trzy pozytywne zmiany.  Dotyczą one używania bata, planu gonitw i terminu zapisów. Używanie 
bata jest teraz zgodne z międzynarodowymi przepisami,  ich  wprowadzenie to zasługa Rady i też A. Wójtowicza, który  
przypilnował, żeby tam się znalazły.  Powiedział, że przed następnymi władzami wyścigowymi stoi zadanie zredagowania  
solidnych  prawideł wyścigowych, opartych na przepisach francuskich, angielskich i niemieckich. Dobre prawidła z połowy lat 
dwudziestych były kompilacją przepisów francuskich oraz angielskich i sprawdziły się do kooca wieku.  

2) Ustawa o wyścigach konnych. Rada nie chciała ruszad tej ustawy ze względu na artykuł mówiący o niezbywalnym prawie 
własności,  a ustawa została ruszona przez kogoś innego, w części dotyczącej władz wyścigowych. PKWK w starej ustawie to 
paostwowa osoba prawna i Jockey Club, pół na pół. Zmiany poszyły w kierunku upaostwowienia Jockey Clubu, w 90%. Zmiany 
powinny pójśd w odwrotnym kierunku - uspołecznienia Jockey Clubu. Rada powinna byd rozszerzona, wybierana przez 
wszystkich właścicieli koni, również właścicieli klaczy hodowlanych, rozszerzona Rada wybierałaby zarząd wyścigów konnych, 
którego nie ma zarówno w starej jak i znowelizowanej ustawie, zarząd wybierałby prezesa Jockey Clubu.  

3) Umowa PKWK /TS. Umowa zabezpieczyła byt wyścigów konnych. Dzięki niej wyścigi się odbywają, ale nie zapewnia 
finansowania wyścigów w takim zakresie, żeby były one opłacalne, a co za tym, idzie upada hodowla koni pełnej krwi 
angielskiej. Powiedział, że najlepiej byłoby, gdyby nagrody zapewniały zwrot kosztów treningu przez okres najbliższych  
dziesięciu lat, wtedy odżyłaby  hodowla i rynek.  Zgodził się z Przewodniczącym Rady, że obecnie nie ma problemu likwidacji 
toru roboczego. Stwierdził, że to zasługa całej Rady. Krytycznie ocenił aneks do umowy z 2014 r., a szczególnie sposób jego 
wprowadzenia poprzez utajnienie części zapisów przed podpisaniem przez poprzedniego prezesa - pana  Klimczaka. Powiedział, 
że źle się poczuł, gdy przeczytał w koocu te zapisy.   

4) Sprawy personalne z zakresu ustawy o wyścigach konnych. Sędziowie wyścigowi – nie ma jakościowej zmiany na lepsze w ich 
pracy. Rada raz skutecznie interweniowała po nierzetelnej jeździe Turgaeva. Interwencja ta zapobiegła podobnym oszustwom, 
nie ma tzw. rynku propozycji spuszczania koni za pieniądze. Powiedział, że kwestia sędziów jest źle rozwiązana w ustawie o 
wyścigach konnych.  Wybory prezesa PKWK podzieliły Radę pół na pół (odwołanie Klimczaka, powołanie Marczak, odwołanie 
Marczak, wniosek o powołanie Rutkowskiej), co jest niekorzystne.  Jeśli uda się nowym władzom wyścigowym wspólne działad, 
to będzie korzystne.   

5) Ocenił swój udział w Radzie.  Towarzystwo, które reprezentuje, zaprzestało działalności. Powiedział, że został wybrany dzięki 
swojemu sprytowi i chciał działad. Był postrzegany jako „Wiktor Lubicz” za radykała, próbował przesunąd się do centrum. 
Wniósł za mało konstruktywnych rozwiązao i z tego powodu krytycznie ocenia swój udział w Radzie.  

 R. Talarek, niezadowoleniem z tegorocznego, niezabezpieczającego polskiej hodowli oo, zawierającego mniej zamkniętych gonitw 
PASB planu gonitw, wywołał krótką dyskusję nt. wad i zalet zamykania gonitw, wprowadzenia gonitw eskterierowych i prywaty przy 
projektowaniu planu. 

 M. Romanowski podziękował za możliwośd  współpracy z Radą i dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i opiniami nt. wyścigów. 
 
5. Sprawy różne. 
 

Z uwagi na prawdopodobieostwo, że XXV posiedzenie może byd ostatnim w tym składzie Rady, T. Chalimoniuk wręczył legitymacje i 
odznaki honorowe PKWK tym członkom Rady IV kadencji, którzy jeszcze ich nie posiadali i podziękował za dotychczasową współpracę w 
Radzie.  

Pozostałe sprawy różne: 
 W. Bąkowski: 
 Prośba do Prezesa T. Chalimoniuka o wsparcie finansowe organizatorów w Sopocie i Buczkowie, aby uczestnikom wyścigów opłacało 

się tam przyjechad. Inaczej wyścigów w tym roku tam nie będzie. 
 Na pytanie A. Wójtowicza o obiecane przed sezonem nagrody startowe i transportowe odpowiedział, że nie ma w tej chwili 

przyznanych przez zarząd środków na ten cel, więc nie ma z czego ich wypłacid. 
 Zarząd TS pracuje nad zmianą struktury organizacyjnej Oddziału TS tak, aby w przyszłości nie było problemów z finansowaniem 

wyścigów i koordynowaniem działalności wyścigowej z organizacją imprez i zarządzaniem całym terenem. 
 T. Chalimoniuk zwrócił się do Rady o opinię, czy w obliczu ewentualnego niezadowolenia środowiska z nierównego traktowania 

wyścigów na poszczególnych torach, Klub powinien przyznad dofinansowanie w postaci nagród startowych dla torów w Sopocie i 
Dąbrówce. Deklaracje w tej sprawie ze strony zarządu TS są pozytywne, ale brakuje konkretnych decyzji, które przekładałyby się na 
przyznane na ten cel fundusze. 
Po krótkiej dyskusji, w której m.in. R. Mateusiak oświadczył, że gonitwy kłusaków mogą byd dofinansowane ze środków, którymi 
dysponuje SHiUK i wysłuchaniu opinii zebranych T. Chalimoniuk oświadczył, że premie wspierające Sopot będą. 

 S. Czerwioski: 
 Zaproponował, aby PKWK ufundował nagrodę z okazji zbliżającego się 175-lecia wyścigów konnych. 
 Odnośnie zatwierdzenia protokołu z obecnego posiedzenia zaproponował, aby został on przygotowany i rozesłany Radzie w ciągu 7 

dni i jeśli w ciągu 3 dni nikt nie zgłosi do niego sprzeciwu, to będzie uznany za przyjęty. 
 Został zapewniony przez T. Chalimoniuka, że jeśli formowanie nowej Rady będzie się przeciągało (Minister ma na jej powołanie         

2 miesiące od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy owk), to możliwe będzie jeszcze zwołanie w tym czasie posiedzenia Rady 
IV kadencji w celu omówienia bieżących spraw. 
 
W związku z propozycją S. Czerwioskiego odnośnie sposobu warunkowego przyjęcia protokołu z XXV posiedzenia Rady, przyjęto 

następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 141 
z dnia 15 czerwca 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXV posiedzenia Rady z uwzględnieniem następującej 
procedury: protokół zostanie rozesłany do wszystkich członków Rady i jeżeli w ciągu 3 nikt nie prześle sprostowania, Rada uznaje go za 
przyjęty, z odnotowanie ewentualnych głosów sprzeciwu. 
 
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. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i 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. Dobrzyoski Paweł  
7. Kiljaoczyk Aleksander  
8. Liśkiewicz Mariusz  
9. Mateusiak Roman  
10. Romanowski Michał  
11. Świątek Robert  
12. Talarek Robert  
13. Widenka Ewa  
14. Wojnarowski Michał  
15. Wójtowicz Andrzej  
16. Zielioski Andrzej  


