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PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 4 stycznia 2017 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
00

 
 

Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 6 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 T. Chalimoniuk - Prezes PKWK. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
UCHWAŁA NR 17 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) 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 III posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 18 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z III posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Informacja o założeniach finansowych sezonu 2017 wraz z projektem planu gonitw.  
 

Główne założenia rozdanego na posiedzeniu członkom Rady projektu planu warszawskiego przedstawił dyr. W. Bąkowski: 
 Na razie bez handikapu, który jest opracowywany oraz gonitw kłusaków, których wpisanie możliwe będzie pod koniec tygodnia, po 

zakooczeniu uzgodnieo z WTWK-Partynice oraz SHiUK. 
 Zaplanowano 54 dni, od 23.04 do połowy listopada, w tym: 268 dla koni xx, 162 dla oo, 20 dla kłusaków.  
 Dla półkrwi - ew. we wrześniu i październiku, jako gonitwy dodatkowe, natomiast jeśli się zgłoszą, będą mogły się ścigad w Sopocie, 

Buczkowie i Wrocławiu (1 dzieo z gonitwami kłusaczymi), co da możliwośd oceny ich przygotowania do sezonu i formy. Sensowne 
terminy gonitw zostaną uzgodnione z Wrocławiem i A. Stasiowskim i odpowiednio wcześniej ogłoszone. 

 Plan sopocki jest w budżecie TS, zapisy na 4 dni odbędą się w Warszawie. 
 Planowane jest zwiększenie liczby gonitw eksterierowych i PASB. 
 Pula nagród taka, jak w 2016 r., mniej w PSB dla 2-latków, lepsze byłoby przesunięcie na III i IV grupę. 
 W budżecie nie zaplanowano premii transportowej. 

 
Konie arabskie 

 Propozycja A. Wójtowicza podziału liczby gonitw oo dla 3-latków, to 50% eskterierów i 20% PASB oraz 30% otwartych. Podkreślał on 
wartośd hodowlaną i selekcyjną gonitw eksterierowych oraz koniecznośd zwiększania puli nagród w gonitwach grupowych. Zaznaczył, że 
Radzie ds. Hodowli Koni przy MRiRW opowiedziała się za zwiększeniem liczby gonitw eksterierowych nawet do 75%.  
 W dyskusji rozważano, jaki podział gonitw eksterierowych i PASB oo byłby najkorzystniejszy dla formy koni i od strony ekonomicznej 
dla właścicieli, w tym dla koni 3-letnich i 4-letnich i starszych. W efekcie kompromisu między propozycjami organizatora, trenerów i 
arabiarzy, przyjęto propozycję podziału gonitw dla 3-latków oo: 47% - eksteriery, 27,5% - PASB, 25% - otwarte oraz zorganizowaniu ok. 12 
gonitw dla koni oo 4-letnich i starszych. A. Wójtowicz zadeklarował, że przeanalizuje sprawę i w porozumieniu z K. Ziemiaoskim i               
M. Romanowskim przygotuje propozycje kalendarza i podziału tych gonitw. 
 
 Konie pełnej krwi angielskiej 
 Dyskutowano głównie nt. wartości gonitw próbnych i konieczności umożliwienia startującym w nich koniom startów w dalszej części 
sezonu. Wg trenera K. Ziemiaoskiego pełnią one podobną rolę, jak eskteriery, dając dobre wygrane polskim koniom. Padały propozycje 
zamiany terminów lub wykreślenia niektórych gonitw lub przekształcenia ich w gonitwy np. II gr.  
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Zamykając dyskusję Przewodniczący zaproponował przyjęcie zaakceptowanych uwag do projektu planu gonitw poprzez podjęcie 
następującej uchwały: 

 
UCHWAŁA NR 19 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd uzgodnione podczas dyskusji propozycje i uwagi do projektu planu gonitw 
przedstawionego przez Totalizator Sportowy Oddział Służewiec. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
 Na prośbę G. Sołtysioskiego dyr. W. Bąkowski  zadeklarował, że wspólnie z Prezesem T. Chalimoniukiem wytypują 10 gonitw oo i 20 
xx, w których warto zwiększyd pulę ze sponsoringu. 
 
4. Propozycja zmian do Ustawy o wyścigach konnych 

 
 G. Sołtysioski i T. Chalimoniuk poinformowali, że niestety, mimo wcześniejszych zapewnieo, obiecane zmiany w ustawie hazardowej 
nie zostały wprowadzone, bo nie było woli zmian. W mającej wejśd w życie 1.04.2017 r. ustawie jednym pozytywem jest umożliwienie 
reklamowania zakładów wzajemnych. Drugim jest zaproponowanie przez decydentów przeniesienia przepisów dot. zakładów konnych do 
ustawy o wyścigach konnych. A. Wójtowicz poinformował, że w tym celu konieczne jest jak najszybsze złożenie do MRiRW 2 wniosków: o 
przeniesienie, wzorem innych krajów europejskich, wszystkich przepisów dot. zakładów konnych z ustawy hazardowej do ust. owk oraz o 
zwiększenie odpisu z zakładów wzajemnych dla PKWK z 2 do 10 %. 
 Prezes T. Chalimoniuk zaproponował, aby zamiast zwiększad 2% odpis z zakładów, do ustawy owk. dodad zapis o 10% dopłacie do 
sumy stawek na zakłady wzajemne na rzecz wsparcia hodowli, która stanowiłaby przychód PKWK. 
 W wyniku krótkiej dyskusji podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 20 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o wystąpienie z inicjatywą zmian w 
ustawie o wyścigach konnych, polegających na: 
1) przeniesieniu do niej z ustawy hazardowej, wzorem innych krajów europejskich, wszystkich przepisów dotyczących zakładów 

wzajemnych na wyścigi konne; 
2) dodaniu w niej zapisu o konieczności odprowadzania do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 10% dopłaty do sumy stawek na zakłady 

wzajemne na rzecz wsparcia hodowli, która stanowiłaby przychód PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na rok kalendarzowy 2017, wynikającej z art. 8 ust. 4 pkt 

3) ustawy o wyścigach konnych. 
 

 Punkt, na prośbę Przewodniczącego, poprowadził A. Wójtowicz, który omówił procedurę tzw. „rekomendowania” sędziów na dany 
sezon wyścigowy. Przedstawił zebranym projekt karty do głosowania oraz prawidłowy sposób oddania głosów i przeszedł do wyboru 
komisji skrutacyjnej. A Stasiowski, jako kandydat na sędziego, poinformował, że nie weźmie udziału w komisji skrutacyjnej ani w 
głosowaniu. Na udział w komisji zgodę wyrazili panowie: T. Grabowski - przewodniczący oraz M. Gołębiowski i K. Ziemiaoski. 
Przegłosowano następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 21 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Tadeusz Grabowski - przewodniczący oraz członkowie 
Mariusz Gołębiowski i Krzysztof Ziemiaoski. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
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Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Na czas głosowania Przewodniczący zarządził przerwę, po której T. Grabowski odczytał protokół 
z tajnego głosowania na sędziów wyścigowych, w którego wyniku poszczególne kandydatury otrzymały następującą liczbę głosów: 
 

lp. Nazwisko i imię uprawnienia za przeciw wstrzymujący się 

1. Batsch Małgorzata czł. K.T., K.O. 5 1 1 

2. Chojnowska Iwona czł. K.T., K.O. 6 0 1 

3. Geringer Henryk czł. K.T., K.O. 5 1 1 

4. Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 5 2 0 

5. Kozłowska Katarzyna czł. K.T., K.O. 0 6 1 

6. Ksztoo Krzysztof czł. K.T., K.O. 6 0 1 

7. Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 5 1 1 

8. Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 5 1 1 

9. Majewska Joanna czł. K.T., K.O. 1 6 0 

10. Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 1 6 0 

11. Sondij Filip czł. K.T., K.O. 6 0 1 

12. Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 6 0 1 

13. Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 6 0 1 

14. Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 6 0 1 

15. Werenowska Maria czł. K.T., K.O. 4 2 1 

16. Wiśniewski Adam czł. K.T., K.O. 6 0 1 

17. Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 4 2 1 

18. Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O. 6 0 1 

19. Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O. 5 1 1 

20. Boreysza Ewa obserwator 6 0 1 

21. Fabiaoska Małgorzata obserwator 6 0 1 

22. Kozłowska Katarzyna obserwator 5 1 1 

23. Siestrzencewicz Magdalena obserwator 6 0 1 

24. Szpar Paweł obserwator 4 2 1 

25. Broniszewski Włodzimierz starter 6 0 1 

26. Jasiukiewicz Ryszard starter 6 0 1 

27. Liebenthal Monika starter 5 1 1 

28. Metza Tadeusz starter 6 0 1 

29. Walawender Damian starter 4 2 1 

30. Wesołowski Józef starter 4 2 1 

31. Bielecki Krzysztof u celownika 5 1 1 

32. Chmiel Krzysztof u celownika 6 0 1 

33. Dobrowolski Maciej u celownika 6 0 1 

34. Górska Zofia u celownika 6 0 1 

35. Kustra Mirosław u celownika 6 0 1 

36. Przydatek Anna u celownika 6 0 1 

37. Tarnowski Marcin u celownika 5 1 1 

38. Bienert Agnieszka u wagi 6 0 1 

39. Gulajew Stanisław u wagi 5 1 1 

40. Kozłowska Katarzyna u wagi 3 3 1 

41. Majewska Joanna u wagi 4 2 1 

42. Przydatek Anna u wagi 6 0 1 

43. Wroczyoski Paweł u wagi 6 0 1 

44. Gnat Jerzy u zegara 5 1 1 

45. Kwarta-Kusioska Agnieszka u zegara 6 0 1 

46. Nowacki Michał u zegara 5 1 1 

47. Owczarczyk Bożena u zegara 6 0 1 

48. Szpar Karol u zegara 4 2 1 

 
Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 22 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o powołanie sędziów wyścigowych na 
sezon 2017, zgodnie z wynikami tajnego głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawartości protokołów z posiedzeo Rady PKWK. 

 
 Przewodniczący przypomniał o piśmie MRiRW, dotyczącym niewystarczającej, z punktu widzenia nadzoru ministerstwa nad PKWK, 
zawartości protokołów, w których umieszczane są niemal wyłącznie podejmowane uchwały. Po gremialnym zaakceptowaniu formy 
przyjętego protokołu z III posiedzenia, zawierającej, poza uchwałami, również streszczenie przebiegu dyskusji i zgłaszanych uwag, przyjęto 
następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 23 
z dnia 4 stycznia 2017 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, że poza uchwałami, protokoły z posiedzeo będą zawierad także streszczenie 
przebiegu dyskusji i zgłaszanych uwag. Kopie protokołów będą przesyłane do Ministerstwa Rolnictwa w ciągu 30 dni po ich zatwierdzeniu 
zgodnie z Regulaminem Pracy Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
7. Sprawy różne. 

 
M. Gołębiowski zaproponował wydłużenie gonitw dla starszych koni oo, co miałoby dad im szansę wygrywania z koomi francuskimi, 

jednak pozostali, bardziej doświadczeni wyścigowo członkowie Rady zauważyli, że tak już było i zupełnie się nie sprawdziło, zniechęcając 
przy tym widzów. Zawnioskował też, aby w najbliższej przyszłości PKWK i organizatorzy zaczęli opracowywad przynajmniej kilkuletnią 
strategię działania wyścigów konnych. 

Prezes T. Chalimoniuk zadeklarował rozesłanie członkom Rady planu gonitw Wrocławia, jak tylko go otrzyma. Przypomniał, że 
najpóźniej 20 stycznia plany Warszawy i Wrocławia muszą byd zatwierdzone. 
 

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

 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 
1. Gołębiowski Mariusz 
2. Grabowski Tadeusz  
3. Romanowski Michał 
4. Sołtysioski Grzegorz 
5. Stasiowski Andrzej 
6. Wójtowicz Andrzej  
7. Zielioski Andrzej 
8. Ziemiaoski Krzysztof 


