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PROTOKÓŁ Z XVII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

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

 
 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11

35
 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. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 65 
z dnia 27 czerwca 2019 roku 

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

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 66 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVI 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. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności PKWK za rok 2018. 
 

Sprawozdanie z działalności PKWK za rok 2018 zostało wcześniej mailowo przesłane wszystkim członkom Rady. 
 
Prezes T. Chalimoniuk: 

 Audytor zewnętrzny, wskazany przez MRiRW, przebadał sprawozdanie finansowe PKWK za 2018 rok i zaopiniował je pozytywnie, bez uwag. 
 W 2018 roku uruchomione zostały 2 nowe tory: na Błoniach Krakowskich i w Udorzu.  Zaplanowane w Krakowie tegoroczne wyścigi nie odbyły się 

głównie ze względu na brak chętnych sędziów do pracy w tamtejszej komisji technicznej. 
 Stowarzyszenie Turf Club Służewiec wybrało nowy zarząd: Krzysztofa Goździalskiego i Jerzego Engela. 
 PKWK prowadzi z TS rozmowy w sprawie przekazywania do PKWK jakiegoś procenta z przychodów z komercjalizacji TWKS oraz stopniowego 

zwiększania puli nagród. W tym celu negocjowane są zmiany w umowie dzierżawy między PKWK a TS. 
 Od sierpnia br. ma byd możliwa gra na wyścigi konne poprzez kanał internetowy. 
 Co do gry we wszystkich punktach TS, to wprowadzenie jej możliwe będzie dopiero po wyborach, bo Minister Finansów nie dostał na to zgody 

politycznej. 
 Pula nagród powinna wynosid minimum 12 mln zł, aby wyścigi były rentowne. 
 Na uwagę M. Gołębiowskiego, że PKWK powinno dawad (czego nie robi) rozwiązania systemowe dla folblutów i koni wyścigowych i zacząd od 

fundamentów, czyli wsparcia hodowli tych koni T. Chalimoniuk zauważył, że powinno to byd finansowane z zakładów wzajemnych. 
 

W krótkiej dyskusji G. Sołtysioski stwierdził, że zaraz po wyborach trzeba byd przygotowanym na stosowne działania odnośnie gry w Internecie i mied 
zapewnioną akceptację Ministra Finansów na jej uruchomienie. Prezes T. Chalimoniuk zauważył, że niezbędna jest współpraca z posłem, który będzie w 
stanie to udźwignąd i skutecznie się tym zajmie. L. Cichosz potwierdził, że musi tu byd wola polityczna w sejmie. Oświadczył, że zamierza startowad w 
najbliższych wyborach do Sejmu. 

 
Następnie przegłosowano poniższą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 67 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2018, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 
18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 194), postanawia pozytywnie zaopiniowad przedłożone sprawozdanie celem 
przedstawienia go  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
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. 
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4. Sprawy różne. 
 

Prezes T. Chalimoniuk zaproponował, aby wprowadzid dożywotni, bezpłatny wstęp na wszystkie polskie tory wyścigowe dla posiadaczy legitymacji i 
odznaki honorowej PKWK. Zadeklarował, że zwróci się z taką prośbą do krajowych a także zagranicznych (europejskich) organizatorów, aby honorowali w 
ten sposób wszystkich posiadaczy ww. legitymacji. Poprosił też członków Rady, aby przemyśleli i zaproponowali osoby, które warto odznaczyd z okazji 
obchodów 80-lecia Toru Służewiec, gdyż będzie występował do Prezydenta o przyznanie z tej okazji odznaczeo paostwowych a do MRiRW o odznaczenia 
„zasłużony dla rolnictwa”. Propozycje mają byd zgłaszane na maila PKWK. 
 

Dalej podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 68 
z dnia 27 czerwca 2019 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z prośbą o wystąpienie do organizatorów 

wyścigów konnych w Polsce o przyznanie posiadaczom legitymacji PKWK dożywotniego, darmowego wstępu na mitingi wyścigowe. 
 
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. 
 
 

Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie w drugi weekend wyścigowy na torze w Sopocie. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował i zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono.  

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


