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PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 19 kwietnia 2017 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
10

 
 

Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 5 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.  
 
 K. Grzybowski zawnioskował o dodanie jako odrębne punktów 7 i 8 - kwestii dotyczących wysokości wynagrodzenia jeźdźców w 

sezonie 2017 i następnych oraz przeznaczenia funduszu szkoleniowego PKWK. 
 K. Ziemiaoski zgłosił do spraw różnych kwestię dotyczącą wykorzystania toru roboczego. 
 A. Zielioski zgłosił do spraw różnych omówienie propozycji premii transportowej. 
 T. Grabowski zgłosił do spraw różnych omówienie sugestii Ministra Rolnictwa dot. różnego traktowania właścicieli koni poprzez 

zamykanie gonitw oraz postulatu o nieudzielanie przez PKWK wsparcia dla organizacji tzw. gonitw pokazowych, które nie są 
wyścigami konnymi w rozumieniu ustawy o wyścigach konnych. 
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:  

 
UCHWAŁA NR 24 

z dnia 19 kwietnia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia, z uwzględnieniem 
uzupełnieo zgłoszonych przez Kamila Grzybowskiego - jako punkty 7 i 8 oraz Krzysztofa Ziemiaoskiego, Andrzeja Zielioskiego i Tadeusza 
Grabowskiego, jako tematów w punkcie „Sprawy różne”. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) 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 IV posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 25 

z dnia 19 kwietnia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z IV posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
Prezes T. Chalimoniuk oficjalnie poinformował, że z dniem 13 kwietnia br. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK A. Wójtowicza. 
 
3. Warunki startów koni w sezonie 2017.  
 

Prezes T. Chalimoniuk: 
 Poinformował o planowanych przez PKWK nagrodach dodatkowych: debiutanckiej 5000 zł dla właścicieli koni xx polskiej hodowli oraz 

dla właścicieli koni starszych xx i oo polskiej hodowli, w wysokości zależnej od zajętego miejsca. 
 Zapowiedział wprowadzenie obowiązku przedstawiania zaświadczenia od weterynarza, że koo jest wystarczająco skostniały do 

udziału w gonitwach debiutanckich. 
 Do sezonu 2017 zostało zgłoszonych 86% koni debiutujących w roku 2016. 
 Poinformował, że nowo powstały Polski Związek Kłusaczy, którego prezesem jest Andrzej Rakowiecki (tak, jak SHiUK), postanowił 

złożyd wniosek o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, aby móc organizowad gonitwy kłusacze we Wrocławiu. 
 W ramach dofinansowania przez PKWK, 4 pierwsze, zwycięskie w Oaks klacze będą miały możliwośd krycia we Francji, ewentualnie 

wprowadzona zostanie dodatkowa premia dla właścicieli klaczy, które wygrają gonitwy kat. A. 
 
K. Ziemiaoski zauważył, że młode, debiutujące konie nie powinny biegad zbyt często. W krótkiej dyskusji zgodzono się, że nie powinno 

to byd częściej, niż co 3 tygodnie do kooca września a później nie częściej, niż co 16 dni. 
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Zaproszony na posiedzenie dyr. W. Bąkowski przedstawił główne założenia zatwierdzonego planu gonitw: 
 Pula nagród 8 mln zł + 32 tys. zł z zeszłego roku, z podziałem: 66% dla koni xx, 31,7% dla koni oo, 2,3% dla kłusaków. 
 Każda gonitwa PASB czy eksterierowa, w której zabraknie kompletu zapisów, zostanie otwarta, aby nie spadła. 
 Warunki zapisów będą takie same, jak w 2016 roku. Poinformował, że Stowarzyszenie Jeźdźców Wyścigowych zawnioskowało do TS o 

podwyższenie wysokości wynagrodzenia za dosiad do 160 zł. 
 

 G. Sołtysioski zapowiedział wprowadzenie ulgi dla właścicieli, którzy do jednej gonitwy będą mieli zgłoszone więcej koni. Ma ona 
polegad na pobraniu opłaty zapisowej za 1 konia przy zapisie do 3 koni tego samego właściciela (za czwartego i kolejne konie będzie już 
obowiązywad pełna opłata zapisowa) i dotyczyd ok. 10 najważniejszych gonitw. Poprosił o zaproponowanie przez środowisko, które to 
powinny byd gonitwy i zgłoszenie ich do zarządu TS. 
 
4. Organizacja i finansowanie gonitw dla koni półkrwi w sezonie 2017. 

 
 G. Sołtysioski poinformował, że mimo oferty TS i deklaracji dofinansowania treningu koni półkrwi przez obie strony, PZHK robi 
wszystko, aby nie wziąd pieniędzy od TS, co jest kuriozalne i niezrozumiałe. M. Gołębiowski potwierdził, że PZHK utrudnia realizację 
porozumienia i pomniejszyło kwotę deklarowanego dofinansowania. Stwierdzono, że w tym roku już prawie nie ma szans na organizację 
gonitw półkrwi, byd może po jednej pod koniec września lub w październiku w Warszawie i Wrocławiu. G. Sołtysioski zadeklarował, że 
jeżeli w ciągu 2 tygodni PZHK nie podpisze umowy z TS, to podejmą rozmowy z SK Iwno, jako ośrodkiem treningowym oraz ze wszystkimi 
chętnymi trenerami, zainteresowanymi trenowaniem koni półkrwi. 

 
5. Planowane dodatkowe gonitwy w sezonie 2017. 

 
 Dyrektor W. Bąkowski poinformował, że 3 czerwca br. TS przy wsparciu PKWK chce zorganizowad 4 gonitwy arabskie z okazji          
200-lecia SK Janów Podlaski na trawiastej płycie lotniska w Białymstoku. Będzie to miało bardzo duży potencjał promocyjny dla wyścigów 
z uwagi na prawdopodobnie liczną widownię.  
 T. Chalimoniuk zauważył, że warto iśd z promocją wyścigów w nowe miejsca na trawiastym terenie lotnisk, zwłaszcza w centrum 
miast, gdyż jest na to zainteresowanie (np. w Szczecinie wg Dyrektora WTWK J. Sawki, w Zielonej Górze, w Łososinie koło Nowego Sącza, 
Stawiguda koło Olsztyna) i nie wymaga to budowy nowych torów. Z założenia tego typu gonitwy mają uzupełniad luki w stałym kalendarzu 
wyścigowym głównych torów. 
 
6. Omówienie sytuacji wyścigów konnych w Czechach i na Węgrzech - referuje Michał Romanowski. 

 
 M. Romanowski przybliżył zebranym tematykę ostatniej konferencji KMET w Budapeszcie, w tym sytuację wyścigów konnych w 
Czechach i na Węgrzech. 
 
7. Wysokośd wynagrodzenia jeźdźców. 

 
 K. Grzybowski przedstawił wniosek reprezentowanego przez niego Stowarzyszenia Jeźdźców Wyścigowych o podwyższenie 
wysokości wynagrodzenia za dosiad. Uzasadniał, że młodzi jeźdźcy ponoszą duże koszty a są rzadko obsadzani przez trenerów i właścicieli 
w gonitwach. Wniosek zawierał postulat o zwiększenie części stałej zapisu do 200 zł, co dałoby zwiększenie wynagrodzenia za dosiad ze 
110 zł do 160 zł. 
 W dyskusji główny nacisk kładziono na to, że taka podwyżka wprost uderzyłaby po kieszeni właścicieli, którzy i tak już ponoszą duże 
koszty i rozważano różne możliwości, które nie byłyby dla nich dodatkowym obciążeniem, a jednocześnie zachęcały trenerów i właścicieli 
do częstszego obsadzania młodych, niedoświadczonych uczniów jeździeckich w gonitwach. Np. stworzenie rankingu trenerów, który 
premiowałby tych z największą liczbą wygranych gonitw, w których obsadzili uczniów a premie te obejmowałyby także ich uczniów, czy 
też dofinansowanie dosiadów lub nagród dla uczniów z funduszu PKWK.  K. Grzybowski optował za jednakową podwyżką dosiadu dla 
wszystkich jeźdźców, chociaż większośd zebranych skłaniała się do pomysłu podwyższenia udziału procentowego jeźdźców w puli nagród, 
które miałoby zarazem charakter motywujący dla jeźdźców do samodoskonalenia, jednocześnie nie obciążałoby tak bezpośrednio 
właścicieli i byłoby korzystniejsze podatkowo (mniejsze potrącenia z nagrody niż z wynagrodzenia). 
 W efekcie dyskusji, w której analizowano różne warianty podwyżki dosiadu oraz stawki za doprowadzenie konia, padły propozycje  2 
uchwał: pierwszej - z propozycją podwyższenia procentowego udziału jeźdźców w nagrodach i stawki za doprowadzenie konia do gonitwy 
oraz druga - z propozycją jednolitej podwyżki dosiadu dla wszystkich jeźdźców o 50 zł i stawki za doprowadzenie konia do gonitwy o 10 zł. 
Z uwagi na większe poparcie w dyskusji przegłosowano pierwszą propozycję: 

 
UCHWAŁA NR 26 

z dnia 19 kwietnia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zaproponowad organizatorom wyścigów konnych podniesienie opłaty dla osoby 
doprowadzającej konia do wyścigu do kwoty 50 zł oraz podniesienie kwoty nagrody wyścigowej dla jeźdźca do 7,5%. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
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 M. Romanowski poruszył także kwestię premii transportowej, której celem ma byd zmotywowanie właścicieli i trenerów do 
dowożenia na wyścigi większej liczby koni trenowanych w ośrodkach treningowych poza torami wyścigowymi oraz na tory w innych 
regionach. W wyniku dyskusji zaproponowano kilkustopniową wysokośd premii i przegłosowano następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 27 
z dnia 19 kwietnia 2017 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o wystąpienie do Totalizatora 
Sportowego Sp. z o.o. z wnioskiem o wprowadzenie premii transportowej dla koni trenowanych poza torem wyścigowym na Służewcu, w 
wysokości: 
 dla odległości poniżej 150 km - 100 zł, 
 dla odległości od 150 km do 300 km - 150 zł, 
 dla odległości od 300 km do 400 km - 200 zł, 
 dla odległości powyżej 400 km - 250 zł. 
 
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. 
 
8. Przeznaczenie funduszu szkoleniowego PKWK. 

 
Prezes T. Chalimoniuk poinformował, że na dzieo dzisiejszy na fundusz szkoleniowy z tytułu kar za 2016 rok wpłynęły 44 tys. zł. Z tych 

pieniędzy zorganizowano m.in. 2 kursy trenerskie, które się samosfinansowały. Zwracając się do pomysłodawcy punktu -                               
K. Grzybowskiego zauważył, że nie jest problemem zorganizowanie żadnego szkolenia, także dla jeźdźców, ale pod warunkiem, że jego 
środowisko precyzyjnie określi, jakie ma w tym zakresie potrzeby i zgłosi konkretnego propozycje. Odnośnie wnioskowanego przez nich 
zakupu symulatora konia wyścigowego, to również nie jest problemem, ale najpierw musi byd zapewnione dla niego pomieszczenie oraz 
plan szkoleo i osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkoleo oraz materialnie za powierzony sprzęt. 

 
9. Sprawy różne. 

 
 K. Ziemiaoski poinformował, że niezbędne jest zakupienie przez TS profesjonalnej maszyny usuwającej kamienie z toru roboczego, bo 

przy obecnym sposobie ich zbierania zbyt wiele koni doznaje kontuzji podczas treningu. Prezes T. Chalimoniuk zadeklarował, że 
będzie w tej sprawie wnioskował do zarządu TS. 

 W nawiązaniu do zgłoszonych przez T. Grabowskiego kwestii zasugerowanych przez Ministra Rolnictwa, Prezes T. Chalimoniuk 
oświadczył, że w związku z art. 16 ustawy owk. PKWK ani TS nie będą więcej wspierad i udzielad żadnego dofinansowania na tzw. 
gonitwy pokazowe, które organizował J. Soska. Dofinansowywane będą wyłącznie gonitwy organizowane przez podmioty wpisane do 
rejestru organizatorów wyścigów konnych. Dodał, że zeszłoroczne gonitwy pokazowe, na które wpłynęły do MR skargi, J. Soska nie 
miał z PKWK i TS żadnych umów i nie miał prawa posługiwad się ich logotypami i pisad, że były pod ich patronatem. 
Co do gonitw zamykanych dla koni PASB i eksterierowych, to były one przedmiotem analiz prawników, także ministerialnych i 
jednoznacznie stwierdzono, że sposób, w jaki są one ustalane i rozgrywane przez polskich organizatorów, jest zgodny z prawem 
polskim i unijnym. 

 
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. Zielioski Andrzej 
6. Ziemiaoski Krzysztof 


