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PROTOKÓŁ Z XVI POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 27 lutego 2019 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11

15
 przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 6 członków 

Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK oraz sędziowie KT-
Warszawa w punkcie dot. orzekania przez tę komisję (J. Kasprzak, J. Koch, M. Werenowska i A. Litwiniak). 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 A. Zielioski zaproponował dodanie punktu dot. omówienia kwestii premii hodowlanych i właścicielskich na sezon 2019. Wobec braku innych uwag 
podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 60 
z dnia 27 lutego 2019 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek, z dodaniem jako 4 punktu „Premie hodowlane i właścicielskie w 
sezonie 2019”. 
 
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 XV posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 61 

z dnia 27 lutego 2019 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XV posiedzenia Rady.  
 
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. 
 
3. Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019. 
 

 Głównymi krytykującymi tegoroczne przypadki prowadzenia postępowao w sprawach pozytywnych wyników prób antydopingowych, pobranych od 
koni trenowanych przez R. Świątka (1 pozytywna próba) oraz Wiesława Kryszyłowicza (4 pozytywne próby), byli trener K. Ziemiaoski oraz Prezes       
T. Chalimoniuk, którzy twierdzili, że postępowanie niepotrzebnie się dłużyło, bo trzeba było orzec karę za niedopilnowanie konia przed podaniem 
dopingu a nie próbowad udowadniad celowe podanie dopingu, co było z góry skazane na porażkę. W efekcie wydanie orzeczenia dopiero pod koniec 
grudnia dało środowisku negatywny sygnał, że konie można bezkarnie dopingowad, bo mogą biegad do kooca sezonu w treningu u złapanego na 
dopingowaniu ich trenera. K. Ziemiaoski zauważył, że większośd uczciwie pracujących trenerów czuje się oszukanych, w tym on, u którego koni przez 
30 lat treningu nigdy nie wykryto dopingu. 

 A. Stasiowski: 

 Zauważył, że krytykowane przez Radę postępowania są bardzo skomplikowane (jako członek KO ma wgląd do ich akt) a KT musi dochowad wszelkich 
procedur zgodnych z kodeksami postępowania o wykroczenia oraz administracyjnego, które są długotrwałe, ale niezbędne, aby postępowania nie 
mógł zakwestionowad sąd, do którego sprawa może trafid. Wspomniał o dodatkowo wydłużających postępowania problemach ze stawiennictwem 
wzywanych na przesłuchania obwinionych i świadków, przygotowaniem i uzupełnianiem opinii specjalisty. 

 Poinformował, że po zamknięciu omawianych spraw KO wystosowała do Prezesa PKWK pismo z wnioskami i sugestiami dot. usprawnienia 
rozpatrywania spraw dot. dopingu i problemu dot. treningu koni na tzw. słupy. 

 W trakcie dyskusji rozważano, jakie kary byłyby bardziej skuteczne i dokuczliwe - finansowe czy zawieszenia licencji, zarówno w tym przypadku, jak i 
generalnie. Oceniono, że na zwalczanie treningu na słupa najlepsze byłoby karanie maksymalnymi karami finansowymi, co zniechęciłoby do 
ryzykownego podstawiania fikcyjnych trenerów, którzy musieliby je później płacid. T. Chalimoniuk zauważył, że poza wszystkim trzeba zmieniad 
przepisy wyścigowe tak, aby uniemożliwid takie precedensy.  

 Następnie zaproszono do sali sędziów KT, którzy podpisali się pod kontrowersyjnym orzeczeniem, aby mieli szansę przedstawid fakty i swoje 
stanowisko odnośnie przebiegu postępowania i wydanego orzeczenia. Jako pierwszy głos zabrał J. Kasprzak, następnie J. Koch i panie M. Werenowska 
i A. Litwiniak. Zwrócili uwagę na główne przyczyny długotrwałego postępowania i wydanej decyzji, czyli m.in. terminy otrzymania wyników prób A i B 
(wynik próby B przyszedł 31 sierpnia), liczne wnioski składane przez obroocę - pełnomocnika R. Świątka i W. Kryszyłowicza od początku 
postępowania, dot. chociażby wydania specjalistycznych opinii dot. wyników próby i ich możliwych przyczyn, uzupełnieo do nich, konieczności 
stosowania procedur kodeksu postępowania o wykroczenia (w tym przy przesyłaniu i oczekiwaniu na odbiór korespondencji i sporządzaniu 
dokumentacji), niestawiania się i przekładania terminów przesłuchao przez trenera, jak i wzywanych świadków, konieczności wyjaśniania nieścisłości 
w ich zeznaniach itp. Podkreślono, że nie można traktowad wszystkich przypadków wykrycia dopingu jednakowo, gdyż raz mogą to byd środki typowo 
dopingujące, jak kobalt a innym razem substancje pochodzące z aplikowanych koniom leków, mogą też byd wykryte w różnych stężeniach. Stąd 
potrzeba uzyskania wyjaśnieo od trenerów i osób opiekujących się koomi. 

 Podsumowując dyskusję A. Stasiowski podkreślił, że każdy sezon wyścigowy powinno się rozpoczynad od spotkania Prezesa PKWK z powołanymi 
sędziami, aby uzgodnid z nimi kierunek funkcjonowania komisji i linię orzekania w związku z obowiązującymi przepisami a w miarę potrzeby 
organizowad takie spotkania w trakcie sezonu. Na jego wniosek przegłosowano następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 62 
z dnia 27 lutego 2019 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o zorganizowanie spotkania z sędziami komisji 
technicznych i komisji odwoławczej w celu omówienia linii orzeczniczej komisji sędziowskich. 
Uchwała została przyjęta przez aklamację. 
 

Po przyjęciu uchwały zebranym przedstawiono projekt karty do głosowania oraz prawidłowy sposób oddania głosów i powołano komisję 
skrutacyjną. 

 
UCHWAŁA NR 63 

z dnia 27 lutego 2019 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. 
 

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. Geringer de Oedenberg Henryk czł. K.T., K.O. 5 - 1 

2. Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O. 5 - 1 

3. Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 3 2 1 

4. Ksztoo Krzysztof czł. K.T., K.O. 4 1 1 

5. Kupczak Agnieszka czł. K.T., K.O. 4 1 1 

6. Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 5 - 1 

7. Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 4 1 1 

8. Mateusiak Roman czł. K.T., K.O. 4 1 1 

9. Nawrot Małgorzata czł. K.T., K.O. 4 1 1 

10. Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O. 4 1 1 

11. Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 4 1 1 

12. Sondij Filip czł. K.T., K.O. 4 1 1 

13. Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 5 - 1 

14. Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 4 1 1 

15. Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 4 1 1 

16. Werenowska Maria czł. K.T., K.O. 5 - 1 

17. Wiśniewski Adam czł. K.T., K.O. 4 1 1 

18. Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 3 1 2 

19. Boreysza Ewa obserwator 6 - - 

20. Fabiaoska Małgorzata obserwator 6 - - 

21. Siestrzencewicz Magdalena obserwator 6 - - 

22. Broniszewski Włodzimierz starter 6 - - 

23. Jasiukiewicz Ryszard starter 6 - - 

24. Liebenthal Monika starter 6 - - 

25. Metza Tadeusz starter 6 - - 

26. Walawender Damian starter 6 - - 

27. Wesołowski Józef starter 6 - - 

28. Bielecki Krzysztof u celownika 6 - - 

29. Dobrowolski Maciej u celownika 6 - - 

30. Gnat Jerzy u celownika 6 - - 

31. Górska Zofia u celownika 6 - - 

32. Przydatek Anna u celownika 6 - - 

33. Szewczyk Małgorzata u celownika 6 - - 

34. Tarnowski Marcin u celownika 6 - - 

35. Bienert Agnieszka u wagi 6 - - 

36. Gulajew Stanisław u wagi 6 - - 

37. Przydatek Anna u wagi 6 - - 

38. Wroczyoski Paweł u wagi 6 - - 

39. Gnat Jerzy u zegara 6 - - 

40. Kwarta-Kusioska Agnieszka u zegara 6 - - 

41. Nowacki Michał u zegara 6 - - 

42. Owczarczyk Bożena u zegara 6 - - 
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Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 64 
z dnia 27 lutego 2019 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019, 
zgodnie z wynikami tajnego głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej. 
 
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. 
 
4. Premie hodowlane i właścicielskie w sezonie 2019. 
 
 T. Chalimoniuk: 

 przedstawił zarys planowanych nagród dodatkowych PKWK na sezon 2019, które mają byd zbliżone lub takie same, jak w ubiegłych roku, czyli: 
 nagroda dodatkowa PKWK dla właścicieli za ważny start koni polskiej hodowli wszystkich ras, w wysokości 200 zł, 
 nagroda dodatkowa dla hodowców koni xx polskiej hodowli wpisanych do PSB, za zajęcie 3 najwyższych miejsc w gonitwach Westminster Derby i 

Wielka Warszawska, odpowiednio 15 tys., 10 tys. i 5 tys. zł, 
 nagroda dodatkowa 5 tys. zł dla właścicieli 2-letnich koni xx polskiej hodowli wpisanych do PSB, za 3-krotne zajęcie płatnych miejsc, 

 zgodnie z rekomendacją Rady zaproponował nagrody dla hodowców koni za zajęcie najwyższego miejsca wśród koni xx polskiej hodowli we 
wszystkich gonitwach kat. A i B: 
 w gonitwie kat. A – 4 tys. zł (19 gonitw) 
 w gonitwie kat. B – 2,5 tys. zł (17 gonitw) 

 propozycja nagrody 80-lecia TWKS dla najlepszego konia xx polskiej hodowli, np. 25 tys. zł dla właściciela i ok. 10 tys. zł. dla hodowcy. Trener              
K. Ziemiaoski zasugerował, że najlepszym wyborem na tę gonitwę byłaby Nagroda Golejewka (przeniesiona na tydzieo wcześniej). 

 M. Gołębiowski zawnioskował, aby podczas odrębnego posiedzenia omówid kwestię definicji polskiej hodowli, gdyż są rozbieżności w jej 
interpretowaniu na postawie różnych aktów prawnych. K. Ziemiaoski powiedział, że praktyka dot. określania hodowli krajowej jest na świecie taka, 
że koo urodził się w kraju, do którego księgi stadnej wpisana była matka tego konia. Zauważył, że wg niego jest to zbyt trudny temat do omawiania 
podczas posiedzenia Rady PKWK. 
 

5. Sprawy różne. 
 

 T. Chalimoniuk: 
 Decyzją Premiera RP inauguracja obchodów 80-lecia TWKS została przeniesiona na 11 maja br., przed wyborami do Europarlamentu. 

 Poinformował, że zwrócił się do dyr. Nowackiego o sprawdzenie stanu wynajmu boksów na TWKS i przeprowadzenie jego optymalizacji, gdyż częśd z 
nich, mimo że są wynajęte, stoi pusta (jak chociażby w przypadku Szpitala Koni Służewiec, który nigdy nie wykorzystuje wszystkich boksów) i nie 
mogą z nich w tym czasie korzystad ci, którzy ich akurat potrzebują. 

 Zapowiedział, że w piątek 1.03 ma spotkanie z Ministrem Romanowskim nt. dofinansowania przez MRiRW polskiej hodowli z okazji organizacji          
80-lecia TWKS (za inicjatywę i wsparcie trzeba tutaj podziękowad J. Engelowi i K. Goździalskiemu) i jeśli mowa będzie o konkretnej, znaczącej kwocie, 
to w celu omówienia jej wykorzystania zwoła się posiedzenie Rady PKWK w trybie pilnym. 

 M. Gołębiowski poprosił, aby w miarę możliwości posiedzenia rozpoczynały się o godz. 12 a nie 11. 
 A. Stasiowski odniósł się do przesłanych przez PZHKPKA do Prezesa i Rady PKWK uwag do planu gonitw 2019 i zapytał, skąd zmniejszenie o 120 tys. zł 

puli nagród dla koni xx? K. Ziemiaoski odpowiedział, że wynika to z korekty planu gonitw i podziału procentowego puli, zgodnie z którą 2-latkom xx 
ubyło ok. 35 tys. zł, ale za to dołożono je koniom starszym tej rasy. 

 Przewodniczący przypomniał, że na bieżącym posiedzeniu miały zostad wskazane osoby do przyznania odznaczeo. T. Chalimoniuk zauważył, że 
wszyscy ludzie związani przez lata z wyścigami powinni dostad resortowe odznaczenia MRiRW (hodowcy i właściciele koni xx, trenerzy, jeźdźcy) i że 
on się wystąpieniem ze stosownymi wnioskami zajmie. 

 M. Gołębiowski stwierdził, że w Polsce hodowla koni xx zanika a w związku z tym upada też hodowla koni półkrwi i zaproponował stworzenie na 
TWKS zakładu treningowego koni wyścigowych, którym kierowałby KOWR lub PKWK, bezpośrednio podległe MRiRW, wspierany systemowo przez 
PZHK. Jego działalnośd miałaby byd ukierunkowana na konie wyścigowe i jako usytuowana na największym torze w Polsce, w dodatku w stolicy, 
miałaby pomóc odbudowad hodowlę koni pełnej krwi i półkrwi dzięki temu, że jako jednostka paostwowa mogłaby byd dotowana i miałaby 
preferencyjne ceny dla polskich hodowców i właścicieli. 

 T. Chalimoniuk: 
 Poparł ideę M. Gołębiowskiego stworzenia takiego narodowego zakładu treningowego pod egidą KOWR lub PKWK i zaoferował gotowośd do 

negocjacji z KOWR, aby chętny do kierowania takim ośrodkiem trener dostał najlepsze warunki finansowe, ale poza Warszawą, bo TWKS nie uniknie 
komercjalizacji. Do tego jednak najpierw niezbędne jest znalezienie człowieka, który zgodzi się taką inicjatywę poprowadzid. 

 Wskazał jako bardzo atrakcyjną lokalizację SK Iwno – kowrowską stadninę folblutów z pięknym, nowym torem wyścigowym, halą treningową i 
wyremontowanymi stajniami, które stoją puste, ale też SK Walewice, która położona jest w centrum Polski, zaledwie ok. 100 km od Warszawy, ale 
wymaga przejęcia, zlikwidowania produkcji rolnej i zbudowania całej infrastruktury dla stworzenia narodowego ośrodka treningowego koni 
wyścigowych. 

 Trzeba pomówid z decydentami KOWR o powołaniu w PKWK np. Instytutu Konia Wyścigowego, aby instytucje te mogły dostawad środki na 
działalnośd związaną z wyścigami konnymi z dotacji paostwowych. Zaoferował, że do następnego posiedzenia sprawdzi, jak się taki instytut 
powołuje. 

 M. Gołębiowski zaproponował, aby zająd się tematem zakładu treningowego jak najszybciej, zaprosid na posiedzenie Ministra Giżyoskiego i 
przedstawid mu już konkretną propozycję utworzenia takiego ośrodka.  

 Zgodzono się z A. Stasiowskim i K. Ziemiaoskim, że w każdym kraju, także w Polsce, powinna byd 1 narodowa stadnina folblutów, nad którą pieczę 
powinno mied Paostwo i że najlepszą stadniną koni xx w Polsce było kiedyś Golejewko, które powinno było wchłonąd SK Iwno a nie odwrotnie oraz, 
że największym błędem było przekształcenie stadnin paostwowych w spółki Skarbu Paostwa, które nie mogą zgodnie z prawem otrzymywad żadnych 
dotacji ani pomocy od Paostwa i upadają.  
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował i zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono.  

 
 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 
1. Cichosz Lucjan 
2. Gołębiowski Mariusz 
3. Grabowski Tadeusz 
4. Grzybowski Kamil 
5. Sołtysioski Grzegorz 
6. Stasiowski Andrzej 
7. Zielioski Andrzej 
8. Ziemiaoski Krzysztof 


