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PROTOKÓŁ Z XVIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 30 października 2019 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
 
 
 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11

30
 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 69 
z dnia 30 października 2019 roku 

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

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 70 
z dnia 30 października 2019 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVII 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. Omówienie przebiegu sezonu wyścigowego 2019. 
 

Zebrani otrzymali syntetyczne sprawozdania z sezonu wyścigowego we Wrocławiu oraz Warszawie (do 30 października włącznie). Po  zapoznaniu się 
z nimi wywiązała się dyskusja, w której poruszono m.in. następujące kwestie: 

 
 Ogólnie we Wrocławiu obroty wzrosły, ale średnia na gonitwę to 5.000 zł. Jest to kiepski wynik mimo licznej publiczności. Prośba do TS o podjęcie 

działao, które sprawią, że zakłady wzajemne ruszą z kopyta. 
 Katastrofalny mechanizm przyjmowania zakładów wzajemnych na wyścigi przez Internet. Zamiast wdrożyd jeden ze sprawdzonych, funkcjonujących z 

powodzeniem w Europie systemów, wprowadzono opracowany i stworzony przez pracowników TS gniot, który zniechęca do gry i naraża na 
śmiesznośd decydentów ze środowiska wyścigowego, zakrawa niemal na sabotaż gry przez Internet. 

 Z jednej strony robi się studio TV na wyścigach, a z drugiej nie robi nic, żeby to pozytywnie wykorzystad. Podstawowy błąd systemu internetowego, to 
wykorzystanie do gry osobistego konta bankowego a nie środków zgromadzonych na koncie gracza. Inny, to brak w Internecie programu z 
performansem, który pozwala typowad zwycięzców 

 W Warszawie obroty spadają. 2 główne powody: zmniejsza się liczba właścicieli koni wyścigowych a także lekceważące traktowanie obecnych 
właścicieli, jak podczas Wielkiej Warszawskiej 2019, kiedy nie zostali wpuszczeni na Trybunę Główną, zajętą przez prywatnego sponsora. Inne 
wskazane przyczyny to: brak wsparcia dla hodowców, którym hodowla się nie opłaca, brak marketingu polskich aukcji i polskiej hodowli – są po temu 
rozwiązania prawne, tylko panuje w tym zakresie jakaś dziwna niemoc decyzyjna. 

 Klientów na polskie konie brakuje, bo zapanowała duża, szkodliwa moda na sprowadzanie z zagranicy koni, które w większości są marnej jakości. 
 Polską hodowlę folblutów można pobudzid przez zamknięcie dla nich gonitw na 20% puli nagród, wzorem gonitw dla arabów. Wymaga to jednak 

rozwagi, aby zadowolid i ścigających się, i publicznośd/graczy, ceniących oglądanie współzawodnictwa dobrych koni. 
 Wyścigi płotowe i przeszkodowe są wysoko kontuzjogenne, stąd małe nimi zainteresowanie. 
 Przydałoby się wprowadzenie ścieżki kariery dla 3-latków xx, tak jak dla 2-latków. 
 Kurczącą się hodowlę folblutów można by wesprzed przez system premii. T. Chalimoniuk poinformował, że namawia ministra do stworzenia takiego 

programu, w którym hodowcy folblutów otrzymywaliby premię za każdego urodzonego źrebaka oraz za jego pierwszy start w wyścigach. Dodał też, 
że porozumiał się z Prezydentem Krakowa oraz Prezesem Małopolskiej Hodowli Roślin w sprawie organizacji regularnych, oficjalnych i 
profesjonalnych wyścigów w Krakowie. 

 Prezes T. Chalimoniuk i Prezes G. Sołtysioski wspomnieli jeszcze, że szukają innych, dodatkowych źródeł dofinansowania hodowli, ale wymagałby to 
większych zmian ustawowych, dlatego na razie bez szczegółów. 
Wobec licznych głosów krytyki nieudolnego prowadzenia zakładów wzajemnych przez należącą do TS spółkę Traf – Zakłady Wzajemne, podjęto 
następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 71 
z dnia 30 października 2019 roku 

 
W związku z licznymi sygnałami o niedostępności, nieczytelności i skomplikowaniu dostępu do internetowego systemu zawierania zakładów wzajemnych 
na wyścigi konne, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się z prośbą do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o wystąpienie do Zarządu 
spółki Traf – Zakłady Wzajemne, do wiadomości Zarządu Totalizatora Sportowego Sportowego Sp. z o.o., o dostosowanie ww. sytemu do standardów 
światowych tak, aby udostępnione narzędzie mogło spełniad funkcję, do której zostało stworzone. 
 
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. 
 
4. Informacja o negocjacjach w sprawie korekty umowy dzierżawy pomiędzy PKWK a TS. 

 
Prezes T. Chalimoniuk: 

 Stara się, aby TS nie potrącał z czynszu dzierżawnego kosztów remontów albo dał PKWK kontrolę nad ich kształtowaniem. Pozwoliłoby to 
wygospodarowad dodatkowe środki na sfinansowanie programu premii hodowlanych dla koni xx. MRiRW zaoferował, że dołoży na ten cel 2 mln zł i 
stworzony zostanie fundusz celowy. 

 Chce, aby pula nagród TS miała coroczną waloryzację o wskaźnik GUS. 
 W związku z planami budowy przez TS biurowca na swoją siedzibę umowa dzierżawy musiałaby zostad przedłużona na kolejne 30 lat (amortyzacja po 

30 latach). Na jego budowę są już wydane warunki zabudowy. 
 Ewentualna przebudowa torów głównego i roboczego to pieśo przyszłości. 
 

Na stwierdzenie G. Sołtysioskiego, że przy puli poniżej 12 mln zakłady na wyścigi się załamią, K. Ziemaoski stwierdził, że przy 12 mln puli rynek 
wyścigów konnych sam się wyreguluje. 

 
5. Sprawy różne. 

 
T. Chalimoniuk poinformował, że 7 grudnia na Trybunie II na Służewcu odbędzie się, organizowana przez PKWK, aukcja Winter Star - 

czempionatowych koni arabskich i przy okazji wyścigowych folblutów i arabów, z uwagi na zainteresowanie zakupem koni ze stadnin paostwowych, na 
których sprzedaż poza aukcjami nie zgadza się Minister Ardanowski. W związku z tym nie odbędzie się planowana wcześniej zimowa aukcja w 
Michałowie. Wydarzenie to zostanie niejako połączone z galą zakooczenia sezonu.  

K. Ziemiaoski złożył wniosek, aby z uwagi na dużą dysproporcję w ustalaniu wag między koomi starymi i młodymi w Polsce, na następnych 
posiedzeniu podjąd temat zmian skali wag noszonych przez konie w Polsce na ujednoliconą skalę międzynarodową IFHA. W związku z tym podjęto 
następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 72 

z dnia 30 października 2019 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o rozpoczęcie procesu ujednolicenia systemu wag 
noszonych przez konie i wprowadzenie międzynarodowej skali wag, ustalonej przez IFHA (Międzynarodową Federację Władz Wyścigowych). 
 
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. 
 

G. Sołtysioski zapytał o termin spotkania opłatkowego Rady. T. Chalimoniuk zaproponował, aby połączyd je z Aukcją Winter Star i Galą Zakooczenia 
Sezonu 2019. Ustalono więc, że spotkanie opłatkowe Rady odbędzie się w sobotę 7 grudnia o godz. 14

00
, w Sali Konferencyjnej PKWK. G. Sołtysioski 

potwierdził ufundowanie spotkania opłatkowego Rady oraz noclegu dla jej przyjezdnych członków przez TS.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował 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. Cichosz Lucjan 
2. Gołębiowski Mariusz 
3. Romanowski Michał 
4. Sołtysioski Grzegorz 
5. Zielioski Andrzej 
6. Ziemiaoski Krzysztof 

 
 
 
 
 
 



3 

SPRAWOZDANIE Z SEZONU 2019 WE WROCŁAWIU 
 
1. Roczny Plan Gonitw zakładał rozegranie 69 gonitw (11 dni wyścigowych): 

 

 14 gonitw przeszkodowych      - 617.000 zł 

 10 gonitw płotowych       - 258.000 zł 

 27 gonitw płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej  - 382.000 zł 

 18 gonitw płaskich dla koni arabskich czystej krwi   - 192.000 zł 

 Zaplanowana suma nagród do rozegrania    - 1.449.000 zł 
 

2. Rozegrano 12 dni wyścigowych (1 dzieo - 30.06.2019, został odwołany z powodu wysokich temperatur) z 82 gonitwami: 
  

 10 gonitw przeszkodowych       - 531.000 zł 

 7 gonitw płotowych       - 200.000 zł 

 39 gonitw płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej  - 512.000 zł 

 24 gonitwy płaskich dla koni arabskich czystej krwi - 256.000 zł 

 1 gonitwa dla kłusaków francuskich (druga zaplanowana gonitwa została anulowana przez Komisję Techniczną)       -  
9.400 zł 

 Suma nagród rozegrana       - 1.508.400 zł 
 

3. Uwagi: 
 

 mniejsza liczba gonitw dla koni arabskich czystej krwi wygenerowała większą średnią  liczbę koni  
w gonitwie i startów; 

 średnia koni w gonitwach dla koni pełnej krwi angielskiej jest zbliżona w ostatnich trzech sezonach 

 widoczny jest spadek liczby koni biorących udział w gonitwach płotowych i przeszkodowych oraz mniejszy udział koni przyjezdnych z zagranicy (52% 
puli nagród została wygrana przez trenerów, którzy nie stacjonują we Wrocławiu); 
 

konie w 2015 2016 2017 2018 2019 

gonitwach płotowych 86 50 42 47 40 

gonitwach przeszkodowych 69 73 64 57 46 

gonitwach płotowych dla 3 l. koni 21 (7 z)* 10 (4 z) 12 (3 z) 12 (3 z) 13 (7 z) 

gonitwach płotowych dla 4+ koni 65 (20 z)* 40 (22 z) 31 (13 z) 35 (18 z) 27 (9 z) 

gonitwach przeszkodowych dla 4+ koni 67 (31 z)* 73 (47 z) 66 (34 z) 60 (33 z) 46 (30 z) 

(z)* konie w zagranicznym treningu biorące udział w gonitwach we Wrocławiu 
 
4. Obroty na gonitwy rozgrywane we Wrocławiu na podstawie danych uzyskanych od firmy Traf ZW 

 

sezon obroty liczba dni liczba gonitw śr. na dzieo średnio na gonitwę 

2014 621 520,00 zł 17 119 36 50,00 zł 5 222,90 zł 

2015 700 834,00 zł 17 123 41 225,53 zł 5 697,84 zł 

2016 755 766,00 zł 16 121 47 235,40 zł 6 246,00 zł 

2017 628 303,00 zł 17 120 36 959,00 zł 5 235,86 zł 

2018 796 776,00 zł 18 125 44 265,33 zł 6 374,21 zł 

2019 
(bez października) 

534 733,00 zł 11 75 48 612,09 zł 7 129,77 zł 

 
5. Premie PKWK (200 zł) za ważny start i ukooczenie wyścigu przez konia polskiej hodowli w wyścigu 

 

 
2018 2019 

razem gonitwy 124 600,00 zł 86 400,00 zł 

razem xx 79 400,00 zł 51 600,00 zł 

razem xo 1 600,00 zł --- 

razem oo 38 000,00 zł 34 600,00 zł 

razem galop 119 000,00 zł 86 200,00 zł 

razem kłusaki 5 600,00 zł 200,00 zł 

 
6. Komisja Techniczna wydała 41 orzeczeo wymierzając 34 kary dyscyplinarne na kwotę (7 700 zł). Najczęstsze przewinienie - przekroczenie limitu 

uderzeo batem - 15 orzeczeo. 
 
Komisja Techniczna skierowała 21 koni celem poddania kontroli na obecnośd substancji zabronionych. Dwa badania dały wynik pozytywny (kl. Jam 
Romana - tr Roman Piwko). Komisja Techniczna zdyskwalifikowała klacz w obydwu gonitwach, jednak odstąpiła od ukarania trenera z powodu  
fizjologicznych zaburzeo (cysta na jajniku) u klaczy powodujących podwyższoną produkcję testosteronu w organizmie.  
Na dzieo dzisiejszy nie wróciły z laboratorium we Francji wyniki badao 4 koni.  
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SPRAWOZDANIE Z SEZONU 2019 W WARSZAWIE  
(DO 30 PAŹDZIERNIKA 2019) 

 
 
1. Roczny Plan Gonitw zakładał rozegranie 438 gonitw (50 dni wyścigowych): 

 

 256 gonitw płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej  - 5.270.300 zł 

 162 gonitwy dla koni arabskich czystej krwi    - 2.562.175 zł 

 4 gonitwy płaskie dla koni półkrwi    - 36.750 zł 

 16 gonitw dla kłusaków francuskich    - 133.000 zł 
 
 Zaplanowana suma nagród do rozegrania     - 8.002.225 zł 
 
2. Do dnia 30 października br. rozegrano 46 dni wyścigowych z 410 gonitwami: 

  

 243 gonitwy płaskie dla koni pełnej krwi angielskiej  - 5.025.375 zł 

 145 gonitw dla koni arabskich czystej krwi    - 2.330.015 zł 

 2 gonitwy płaskie dla koni półkrwi    - 19.250 zł 

 20 gonitw dla kłusaków francuskich    - 196.475 zł 
 
 Łączna suma nagród rozegrana       - 7.571.115 zł 
 
3. Obroty na gonitwy rozgrywane w Warszawie na podstawie danych uzyskanych od firmy Traf ZW 
 

sezon obroty liczba dni liczba gonitw śr. na dzieo średnio na gonitwę 

2014 13.413.706 zł 55 484 213.877,90 zł 24.304,30 zł 

2015 12.999.567 zł 54 463 240.732,72 zł 28.076,82 zł 

2016 12.708.794 zł 56 461 226.942,80 zł 27.567,90 zł 

2017 11.600.130 zł 54 444 214.817,22 zł 26.126,42 zł 

2018 12.177.994 zł 54 448 225.518,41 zł 27.183,02 zł 

2019 
9.157.443 zł 

(bez października i 
listopada) 

46 410 199.074.85 zł 22.335,23 zł 

 
4. Premie PKWK (200 zł) za ważny start i ukooczenie wyścigu przez konia polskiej hodowli na torze Służewiec 
 

 
2018 2019 

razem gonitwy 344.000 zł 295.200 zł 

razem xx 192.000 zł 157.400 zł 

razem xo 6.200 zł 1.800 zł 

razem oo 143.000 zł 135.200 zł 

razem galop 341.200 zł 294.400 zł 

razem kłusaki 2.800 zł 800 zł 

 
5. Komisja Techniczna wydała 228 orzeczeo, wymierzając 177 kar dyscyplinarnych na kwotę (34.150 zł) oraz 8 zawieszeo licencji dla jeźdźców. 

Najczęstsze przewinienia to przekroczenie limitu uderzeo batem - 58 orzeczeo oraz nienaważenie się na zadeklarowaną wagę przed gonitwą lub na 
przyjętą wagę po gonitwie - 41 orzeczeo. Komisja Techniczna wydała 4 zakazy startów dla koni stwarzających zagrożenie dla pozostałych 
uczestników gonitw. 
Komisja Techniczna skierowała 122 konie na kontrolę w kierunku obecności substancji zabronionych w ich organizmach.  
Na dzieo 30 października z Francji wrócił jeden wynik pozytywny - kl. Djibouti (trener T. Pastuszka). Sprawa jest na etapie wyjaśniania.  
Nie wróciły z laboratorium we Francji wyniki badao 21 koni.  

 
6. W sezonie 2019 w Warszawie rozegrane zostały dwie gonitwy dla koni arabskich czystej krwi, zakwalifikowane do Międzynarodowego Systemu 

gonitw Pattern: 

 Al Khalediah Poland Cup - Listed, 

 UAE Presiden Cup (N. Porównawcza) - Listed,  
uzupełniając obecną w kalendarzu międzynarodowym Nagrodę Europy (Gr3). 

 


