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PROTOKÓŁ Z IX POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 17 stycznia 2018 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, po czym przekazał prowadzenie obrad swojemu zastępcy – M. Romanowskiemu. Lista zawierająca 
imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załączniki do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu wzięli ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK oraz W. Bąkowski - Dyrektor TWK-Służewiec. 
  
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

M. Gołębiowski poprosił o zamienienie miejscami punktów 3 i 4 tak, aby najpierw omówiony został pkt 4, dotyczący projektów planów gonitw. 
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:  

 
UCHWAŁA NR 36 

z dnia 17 stycznia 2018 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia, z zamienieniem ze sobą 
miejscami punktów nr 3 i 4. 
 
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 VIII posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 37 
z dnia 17 stycznia 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z VIII 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. Plany gonitw na sezon 2018.  
 

 Dyrektor W. Bąkowski: - Tor Służewiec: 
- Przygotowane są 2 wersje planu, z uwagi na wnioski Prezesa TRAF-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.: 

 aby w drugiej części sezonu dodano 9 gonitw handikapowych (wprowadzone); 
 aby znacznie zwiększyd liczbę gonitw handikapowych w pierwszej części sezonu, na co W. Bąkowski nie chce się zgodzid, bo uważa, że zaburzy 

to selekcyjny charakter wyścigów; 
 aby wszystkie gonitwy uczniowskie były handikapowe, co wg W. Bąkowskiego (konsultował się z działem selekcji PKWK) jest 

nieporozumieniem, bo mają dawad możliwośd nauki młodym jeźdźcom i i tak z trudem dochodzą do skutku. 
- Omówił pokrótce plan finansowy, którego rozpiskę rozdał wcześniej członkom Rady. 
- Na prośbę M. Gołębiowskiego zadeklarował, że będą wprowadzone 3 gonitwy dla koni półkrwi, a następne ewentualnie dodawane na bieżąco      

(G. Sołtysioski dodał, że TS ma pieniądze na 8 gonitw półkrwi). 
- Podział procentowy gonitw między rasami i liczba dni są takie same, jak w 2017 roku: 31,3% gonitw dla arabów, 66% dla folblutów, 1,9% dla 

kłusaków + kilka gonitw dla półkrewek. 
- Pozyskano nowego sponsora, który przeznaczył na gonitwę dla folblutów pod koniec sierpnia 105 tys. zł a na wszystkie swoje aktywności (w tym 

Derby) łącznie aż 250 tys. zł. 

 M. Romanowski – przekazał prośbę byłego członka Rady, aby – w miarę możliwości, zamiast gonitwy eksterierowej I lub II grupy zrobid 
przynajmniej jedną gonitwę eksterierową pozagrupową, aby konie, które wygrają II i I grupę, mogły nadal biegad (W. Bąkowski zadeklarował, że 
sprawdzi możliwości i się postara ten postulat zrealizowad). 

 T. Chalimoniuk: 
- Poprosił, aby uwzględnid uwagi przyjęte na poprzedniej Radzie, dot. gonitw wprowadzonych po Porównawczej. 
- Przedstawił propozycje WTWK-Partynice, przesłane do konsultacji do PKWK: 15 dni, 104 gonitwy, pula nagród 1.804.000 zł, dni wyścigowe są 

uzgadniane i synchronizowane z Warszawą. 
 
Następnie przegłosowano zaproponowaną przez M. Romanowskiego uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 38 
z dnia 17 stycznia 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pozytywnie opiniuje projekty planów wyścigowych na torach w Warszawie i Wrocławiu na sezon 2018. 
 
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. Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018.  
 

Prezes T. Chalimoniuk poprosił członków Rady, aby pozytywnie przegłosowali jak największą liczbę osób, spośród której łatwiej będzie 
skompletowad składy sędziowskie.  

M. Romanowski 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. Na udział w komisji zgodę wyrazili panowie: T. Grabowski - 
przewodniczący oraz M. Romanowski i K. Ziemiaoski. Przegłosowano następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 39 

z dnia 17 stycznia 2018 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Tadeusz Grabowski - przewodniczący oraz członkowie Michał 
Romanowski i Krzysztof Ziemiaoski. 
 
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. 
 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Na czas głosowania M. Romanowski zarządził przerwę, po której 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. Chojnowska Iwona czł. K.T., K.O. 5 0 0 

2. Geringer de Oedenberg Henryk czł. K.T., K.O. 5 0 0 

3. Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 5 0 0 

4. Ksztoo Krzysztof czł. K.T., K.O. 5 0 0 

5. Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 5 0 0 

6. Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 5 0 0 

7. Mateusiak Roman czł. K.T., K.O. 5 0 0 

8. Nawrot Małgorzata czł. K.T., K.O. 5 0 0 

9. Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 0 5 0 

10. Sondij Filip czł. K.T., K.O. 5 0 0 

11. Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 5 0 0 

12. Strójwąs Bogdan czł. K.T., K.O. 5 0 0 

13. Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 5 0 0 

14. Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 5 0 0 

15. Werenowska Maria czł. K.T., K.O. 5 0 0 

16. Wiśniewski Adam czł. K.T., K.O. 5 0 0 

17. Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 5 0 0 

18. Kupczak Agnieszka czł. K.T., K.O. 5 0 0 

19. Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O. 5 0 0 

20. Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O. 5 0 0 

21. Chmielnicka Aleksandra obserwator 5 0 0 

22. Fabiaoska Małgorzata obserwator 5 0 0 

23. Siestrzencewicz Magdalena obserwator 5 0 0 

24. Zawisza Jan obserwator 0 5 0 

25. Broniszewski Włodzimierz starter 5 0 0 

26. Jasiukiewicz Ryszard starter 5 0 0 

27. Liebenthal Monika starter 5 0 0 

28. Walawender Damian starter 5 0 0 

29. Bielecki Krzysztof u celownika 5 0 0 

30. Chmiel Krzysztof u celownika 5 0 0 

31. Dobrowolski Maciej u celownika 5 0 0 

32. Przydatek Anna u celownika 5 0 0 

33. Tarnowski Marcin u celownika 5 0 0 

34. Bienert Agnieszka u wagi 5 0 0 

35. Gulajew Stanisław u wagi 5 0 0 

36. Przydatek Anna u wagi 5 0 0 

37. Wroczyoski Paweł u wagi 5 0 0 

38. Gnat Jerzy u zegara 5 0 0 

39. Kwarta-Kusioska Agnieszka u zegara 5 0 0 

40. Owczarczyk Bożena u zegara 5 0 0 
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Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 40 

z dnia 17 stycznia 2018 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018, 
zgodnie z wynikami tajnego głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.  
 
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. 
 
5. Sprawy różne. 
  

 T. Chalimoniuk: 
- Dostał od ministra polecenie przygotowania zmian w ustawie hazardowej, dotyczących przyjmowania zakładów wzajemnych na wyścigi konne, 

które umożliwiłyby grę na wspólną pulę i we wszystkich punktach Lotto (zgodnie z koncepcją przedstawioną w artykule autorstwa T. Chalimoniuka, 
zamieszczonym w pierwszym numerze wznowionego wydania Konia Polskiego). 

- Potwierdził rychłą przeprowadzkę PKWK na czas remontu biurowca do tymczasowego biura przy ul. Karolkowej 30, w tym: 
 ustalenia z TS, że osoba pracująca na dole w TS będzie przyjmowała korespondencję i dokumentację adresowaną do PKWK, która następnie będzie 

codziennie przewożona przez kierowcę TS do biura PKWK na Karolkową; 
 kolekcja obrazów ma byd przewieziona do Ministerstwa Rolnictwa, które z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zrobi wystawę konia w 

malarstwie; 
 zabytkowy księgozbiór z sali konferencyjnej PKWK zostanie przewieziony do składowania w magazynie TS w Lublinie; 
 meble zabytkowe zostaną w tym czasie przekazane do specjalistycznej renowacji; 
 T. Chalimoniuk, np. co środę, będzie przebywał w biurze TS, żeby ułatwid kontakt środowiska wyścigowego z Prezesem PKWK. 
 Plany są takie, żeby remont przeprowadzid w 6 miesięcy.  
 KOWR wynajmuje PKWK biuro za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, co ma przyspieszyd powrót a TS zadeklarował, że w ramach remontu pokryje 

różnicę między czynszem tutaj a na Karolkowej. 

 W. Bąkowski: 
- Potwierdził, że na czas remontu częśd Oddziału TS przeniesie się do 8 kontenerów, gdzie będzie się też znajdował sekretariat TS i biuro podawcze, z 

którego między 10
30

 a 11
00

 kierowca TS będzie w miarę potrzeby zawoził dokumenty do PKWK. Kasa TS zostanie w tym samy miejscu; 
- Remont ma objąd budynek biurowy, łącznik i dżokejkę, w ramach przetargu nieograniczonego, który ma zostad niebawem ogłoszony.  Dodatkowo 

remontowana jest hydrofornia, kasy, montowane jest nowe oświetlenie na terenie TWKS. Pozostają jeszcze stajnie. Na pytanie M. Romanowskiego 
o wyremontowany budynek tzw. pralni G. Sołtysioski poinformował, że TS ulokował w nim call center. 

 K. Ziemiaoski poruszył kwestię tragicznej sytuacji z dostępnością pracowników stajennych (50% obsadzonych miejsc). Zaproponował 
zorganizowanie naboru pod egidą PKWK. Prezes T. Chalimoniuk poparł taką inicjatywę, jednak W. Bąkowski zauważył, że podstawową kwestią jest 
bardzo wysoki koszt wynajmu mieszkao i bez dofinansowana zakwaterowania w pobliżu stajni nie ma szans na zachęcenie ludzi do przyjazdu do 
Warszawy. T. Chalimoniuk wspomniał, że PKWK niedawno odzyskał 2-pokojowe mieszkanie po eksmisji, które po generalnym remoncie mogłoby 
zostad przeznaczone na takie właśnie cele. W. Bąkowski i G. Sołtysioski również poparli inicjatywę przeznaczania zwolnionych w zasobie TS 
mieszkao w pierwszej kolejności na potrzeby trenerów zatrudniających pracowników stajennych. W. Bąkowski podsumował, że można 
ewentualnie stworzyd program dofinansowania wynajmu mieszkao, gdyż bez tego nie ma szans na zdobycie słabo opłacanych pracowników 
stajennych. T. Chalimoniuk zaproponował, żeby w ramach testu faktycznego zainteresowania pracą w stajni, po wyremontowaniu mieszkania 
PKWK dad ogłoszenie o naborze pracowników z ofertą darmowego zakwaterowania i zobaczyd, co z tego wyniknie. Ustalono, że K. Ziemiaoski 
przygotuje stosowne ogłoszenie pod egidą PKWK, jako ofertę ewentualnej kariery np. dżokeja, z możliwością zakwaterowania a W. Bąkowski 
poprosi M. Magdziaka o przygotowanie z prawnikami TS projektów umów przekazania mieszkao z zasobu TS na potrzeby pracowników stajni 
wyścigowych na Służewcu. 

 T. Chalimoniuk poinformował, że w 2018 roku, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Narodowy Czempionat Koni Arabskich odbędzie się na 
Służewcu (aukcja pozostanie w SK Janów Podlaski), gdyż Premier RP chce go objąd swoim patronatem i byd na wyścigach, co będzie dobre dla 
prestiżu wyścigów. Czempionat ma zostad zorganizowany 12 sierpnia, razem z Dniem Arabskim.  
K. Ziemiaoski i M. Romanowski poparli ten pomysł, jako wydarzenie bardziej widowiskowe, które przyciągnie więcej ludzi, niż w Janowie Podlaskim 
(przy okazji może zainteresują się oni wyścigami) i będzie prostsze organizacyjnie pod kątem przywiezienia koni. Na zakooczenie, Prezes                   
T. Chalimoniuk przedstawił przybyłego przed chwilą Zastępcę Dyrektora Generalnego KOWR Andrzeja Sutkowskiego, odpowiedzialnego za spółki 
kooskie, który potwierdził, że też już dostał wiadomośd o organizacji czempionatu na Służewcu i podzielił opinię, że w tym miejscu będzie on miał 
zupełnie inny, dużo lepszy społeczny odbiór. M. Romanowski i K. Ziemiaoski zgodzili się, że jeśli taka koncepcja się przyjmie w tym roku, to można 
pomyśled o przeniesieniu czempionatu na Służewiec na stałe. T. Chalimoniuk przyznał, że będzie to świetna reklama dla toru służewieckiego, który 
w świadomości dużej części warszawiaków, z zewnątrz jest odbierany niezbyt korzystnie albo wręcz kojarzy się raczej z więzieniem przez otaczający 
go ponury, wysoki mur. 

 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakooczono. 
 Protokół sporządzono na zlecenie Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, na podstawie nagrania z przebiegu posiedzenia. 

  
  

 

Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Gołębiowski Mariusz 
2. Grabowski Tadeusz 
3. Romanowski Michał 
4. Sołtysioski Grzegorz 
5. Ziemiaoski Krzysztof 


