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PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego w dniu 2 sierpnia 2017 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 

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 zawierające imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załączniki do 
niniejszego protokołu. W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan T. Chalimoniuk - Prezes PKWK oraz Pan W. Bąkowski - Dyrektor TWK-Służewiec. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
UCHWAŁA NR 31 

z dnia 2 sierpnia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
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 VI posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 32 

z dnia 2 sierpnia 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z VI 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. 
 
3. Propozycja wsparcia młodych jeźdźców.  
 
 Prezes T. Chalimoniuk poinformował, że analizy przeprowadzone przy udziale przedstawiciela młodych jeźdźców i TS doprowadziły do wniosków 
(popartych przez trenera K. Ziemiaoskiego), że najlepszym wsparciem młodych dżokei będzie wprowadzenie systemu zwolnieo z zapisów koni 
dosiadanych przez młodych jeźdźców, który będzie motywacją dla trenerów i właścicieli tych koni. Proponowana wcześniej dopłata do dosiadów dla 
młodych, niedoświadczonych jeźdźców mogłaby zostad potraktowana jako próba dyskryminacji doświadczonych  jeźdźców i wyłudzenia pieniędzy od 
właścicieli i wręcz odstraszad od obsadzania koni młodymi dżokejami. Prezes G. Sołtysioski zaoferował, że podejmie się wprowadzenia takiego 
rozwiązania. T. Chalimoniuk zapowiedział też wprowadzenie przy udziale TS funduszu stypendialnego dla 3 zwycięzców czempionatu młodych jeźdźców 
(do starszego ucznia włącznie), w którym nagrodą byłby specjalistyczny, 1-miesieczny kurs doszkalający dla jeźdźców, np. w Newmarket. 
 M. Gołębiowski poruszył kwestię wsparcia tworzenia jeźdźców z rodzimego narybku. Zgodzono się, że jedynym sposobem na to jest szkoła dla 
dżokei, dyskutowano jedynie nad jej formą - czy ma byd regularna, czy np. jednoroczny kurs. Uznano, że trzeba rozpropagowad zawód jeźdźca i dotrzed 
do ludzi kooczących gimnazja i ich zachęcid do szkolenia się w tym kierunku. W efekcie, na wniosek M. Gołębiowskiego, podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 33 
z dnia 2 sierpnia 2017 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o zorganizowanie rocznej szkoły jeździeckiej dla 
uczniów od 16. roku życia, z odpowiednim jej rozpropagowaniem na terenie całej Polski. 
 
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. 
 
4. Propozycja programu wyścigowego dla koni półkrwi.  
 
 G. Sołtysioski zaproponował, aby na przełomie października i listopada powoład komisję złożoną z przedstawicieli PKWK, PZHK i KOWR, która 
wstępnie kwalifikowałaby (weryfikacja pochodzenia, następnie ocena wizualna - eksterier i zdrowie) konie 2,5-letnie półkrwi do treningu przed 
sezonem 2018. Od 15.11.2017 do 15.01.2018 trenowane będą konie zakwalifikowane do treningu, który będzie finansowany przez TS. Od 16 stycznia 
do kooca maja 2018 trenowane będą konie wyselekcjonowane do startów a następnie zgłoszone do sezonu 2018 (minimum 40 koni). Ten etap treningu 
współfinansowany będzie przez TS i PZHK.  

Odnosząc się do propozycji i ustaleo PZHK z 2016 roku odnośnie dofinansowania treningu koni półkrwi na sezon 2017 (ostatecznie nie 
zrealizowany), M. Gołębiowski skrytykował, jako nie do przyjęcia warunek (A. Stasiowski - identyczne warunki są dla koni wstawianych do ośrodków 
treningowych), aby konie z dofinansowanego treningu musiały przynajmniej 1 raz w sezonie wystartowad. Prezes T. Chalimoniuk zauważył, że obecnie 
trening ma byd dofinansowywany już od listopada a nie dopiero po 1 starcie konia. 
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 Dyr. W. Bąkowski zaproponował 8 terminów w sezonie 2018 na gonitwy dla koni półkrwi, z pulą nagród ok. 85.000 zł (3.VI - Kraków, 7.VII -  
Warszawa, 15.VII - Sopot, 22.VII - Sopot, 15.VIII - Kraków, IX - derby we Wrocławiu, X - Warszawa, XI - Warszawa), które ostatecznie zostaną 
zatwierdzone z planem gonitw. Proponowane ośrodki treningowe: Warszawa - Służewiec, Iwno, Gniezno, Kraków lub Janów Podlaski. 
 
5. Realizacja planu gonitw na Torze Wyścigów Konnych - Służewiec oraz Hipodromie - Sopot. 

 Dyr. W. Bąkowski podsumował dotychczasową realizację sezonu 2017, na który po raz pierwszy plan gonitw musiał byd zatwierdzony już do         
31 stycznia. Utrudniło to nieco precyzyjne zaplanowanie gonitw. Przestawił materiały statystyczne, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Dodał, że większośd gonitw, które nie doszły do skutku, to wyścigi kłusaków, co spowodowane było głównie wewnętrznymi kłótniami środowiska 
kłusaczego. Cierpią na tym zarówno widzowie, jak i gra oraz prestiż wyścigów. 
 Dzięki skorelowaniu ceny wynajmu boksów z liczbą startów koni udało się osiągnąd średnią liczbę koni w gonitwie na poziomie 8, ale to 
maksimum, gdyż nie ma więcej koni. Niezbędne jest wzmocnienie hodowli koni, która powiększy liczbę koni startujących w wyścigach. W dyskusji nt. 
premiowania koni polskiej hodowli poruszono kwestię stałości w systemie premiowania, która zachęci hodowców do inwestowania na przyszłośd oraz 
systemu gonitw próbnych dla 2-latków, uzupełnionego o kilka gonitw zamkniętych kat. B na przełomie IX/X i X/XI. 
 G. Sołtysioski poinformował, że od przyszłego sezonu będzie można grad we wszystkich punktach TS. Na przyszły rok, po oddaniu w pełni 
wyremontowanej infrastruktury Trybuny I, zaplanowana jest cała kampania PR-owo - reklamowa, TS będzie miał własny kanał TV, w którym będzie 
transmitował gry i programy rozrywkowe. 
 
6. Informacja nt. najnowszego porozumienia o współpracy pomiędzy Totalizatorem Sportowym i Polskim Klubem Wyścigów Konnych. 

 Prezes T. Chalimoniuk poinformował, że są to 4 działy kierunkowe współpracy:  
1) Reaktywacja i rozwój wyścigów koni półkrwi (jeśli się uda, to także we współpracy z PZHK);  
2) Wsparcie Wrocławia po wycofaniu się Miasta Wrocław z dofinansowania wyścigów we Wrocławiu;  
3) Reaktywacja miesięcznika „Koo Polski”, którego wznowienie planowane jest po sezonie 2017. Tematyka ma dotyczyd głównie koni wyścigowych;  
4) Będący na ukooczeniu system informatyczny do obsługi ksiąg stadnych i wyścigów, który ma byd w pełni elektroniczny i umożliwi np. zgłaszanie 

przez internet koni do ksiąg stadnych lub do sezonu wyścigowego, zamawianie paszportów przez internet. Jest nadzieja, że najpóźniej do 
października br. zostanie uruchomiony, więc będzie prościej i będzie możliwośd sprawdzania etapu realizacji/załatwiania sprawy. Dane hodowlane 
mają byd w systemie wyścigowym, co da możliwośd sprawdzenia danego konia; trenerzy mają mied indywidualny dostęp do określonych 
informacji.  
Zostanie to wprowadzone pewnie w październiku, aby na koniec tego sezonu zacząd to testowad - na razie równolegle z dotychczasowymi 
manualnymi metodami i ewentualnie w pełni wyeliminowad stare aplikacje od przyszłego roku. Ma to dużo rzeczy uprościd i umożliwid m.in. 
prowadzenie elektronicznych zapisów na bazie elektronicznych zgłoszeo do sezonu dzięki integracji z systemem TS. System już funkcjonuje, będzie 
estetyczny i również w wersji angielskiej. 

 
 M. Gołębiowski zauważył, że nowe systemy są przyszłościowe, ale księgi stadne folblutów i arabów są obecnie prowadzone wzorowo i oby inne 
księgi stadne działały również dobrze, jak PSB i PASB. A. Stasiowski dodał, że PZHK jest na etapie testowania serwisu rodowodowego i możliwe, że na 
koniec roku będzie możliwośd elektronicznego zgłaszania koni do rejestru identyfikacji i wglądu (szerszego lub węższego) do bazy rodowodowej. 
 
7. Sprawy różne. 

 Na termin omówienia systemu premiowania koni polskiej hodowli W. Bąkowski zaproponował najwcześniej październik, po Wielkiej Warszawskiej. 
 
 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. Sołtysioski Grzegorz 
4. Stasiowski Andrzej 
5. Ziemiaoski Krzysztof 
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