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PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 29 stycznia 2020 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 8 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 73 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) 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 XVIII posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 74 
z dnia 29 stycznia 2020 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVIII posiedzenia Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Plany gonitw na rok 2020. 

Płachta kalendarium najważniejszych gonitw TS-Służewiec, przedstawiona i omówiona przez p. Urszulę Zawadzką z Działu Wyścigowego TS, stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 Prezes T. Chalimoniuk zamierza: 

 Na lata 2020-2025 w gonitwach otwartych wprowadzid ujednolicone nagrody dodatkowe PKWK, procentowo od wygranych, w następujący sposób: 
o dla folblutów i półkrewek: dla 2-latków – 40%, dla 3-latków – 25%, dla 4-letnich i starszych – 15%, 
o dla arabów: dla 3-latków – 40%, dla 4-latków – 25%, dla 5-letnich i starszych – 15%, 
o dla kłusaków – 25%; 

 wprowadzid premię hodowlaną dla koni polskiej hodowli w wysokości 10% sumy wygranych danego konia w całym sezonie, wypłacaną na koniec 
roku; 

 wprowadzid nagrody dodatkowe w wysokości 25% od wygranych w gonitwach Derby i Wielkiej Warszawskiej, 

 ufundowad stanówki dobrymi ogierami xx (np. Vabankiem). 
 

4. Przygotowanie do sezonu wyścigowego. 
 

 U. Zawadzka: 
 Od stycznia porządkowany jest tor roboczy pod kątem poprawienia infrastruktury treningowej, od marca planowane są prace na torze głównym. 
 Planowane są 3-4 dni mające charakter imprezy masowej. 
 Zaplanowany jest Orange Warsaw Festival. 
 Dzieo przed Wielką Warszawską ma byd wolny z powodów organizacyjnych. 
 1 listopada będzie wolny. 
 Sezon ma się zakooczyd w połowie listopada. 
 TS zgodził się, aby początek sezonu był w sobotę, aby nie kolidował z Wrocławiem. Dyr. Sawka nie zsynchronizował wyścigów we Wrocławiu z dniem 

Wielkiej Warszawskiej, gdyż jego zdaniem wtedy we Wrocławiu jest bardzo słaby dzieo wyścigowy i nie robi Warszawie konkurencji. 
 Wyścigi w Sopocie są zaplanowane, ale nie ma jeszcze uzgodnieo, kto ma byd organizatorem – TS czy Hipodrom – Sopot. 

 Chalimoniuk 

 Co do Krakowa, to jest podpisany list intencyjny z PKWK i wola reaktywacji wyścigów na Błoniach Krakowskich. Prezydentowi Majchrowskiemu 
zależało, żeby się wpisały w dni Krakowa. Organizatorem ma byd Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
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5. Proponowane zmiany w Umowie Dzierżawy między Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. a Polskim Klubem wyścigów Konnych. 
 

Prezes T. Chalimoniuk: 
 Odnośnie wsparcia wyścigów i hodowli w aneksie do umowy dzierżawy wynegocjowano coroczną indeksację puli nagród o wskaźnik GUS oraz 

fundusz wsparcia hodowli z 2 mln zł pieniędzy potrącanych przez TS z czynszu na remonty. 
 Na razie negocjacje zostały zawieszone przez TS, który nie podpisał aneksu, bo miał inną koncepcję (przejęcie własności TWKS). 
 
6. Sprawy różne. 

 

 M. Gołębiowski zaproponował, aby Prezes B. Pukowiec częściej uczestniczył w posiedzeniach Rady. Przewodniczący G. Sołtysioski zadeklarował, że 
go zaprosi na następne posiedzenie. 

 T. Chalimoniuk poinformował, że chce zmienid zasady powoływania sędziów wyścigowych tak, aby wszyscy sędziowie byli zatrudnieni na umowę-
zlecenie przez PKWK a organizatorzy byli obciążani kosztami z tym związanymi. Chce np. powoład 12-osobową komisję techniczną na wszystkie tory i 
na każdy dzieo mógłby byd inny skład KT. Ułatwiłoby to również zapewnienie praktyk nowym sędziom u boku tych bardziej doświadczonych. Musi się 
na to zgodzid Minister Rolnictwa, gdyż wymaga to zmiany planu finansowego PKWK. 

 M. Romanowski podziękował Prezesowi T. Chalimoniukowi za pomoc w ruszeniu procedur uzyskania pozwoleo na pracę dla pracowników 
stajennych i jeźdźców z zagranicy i poprosił o dalsze działania w tej kwestii. Prezes zaoferował interwencje u wojewodów za pośrednictwem 
Ministerstwa Rolnictwa i poprosił o zgłaszanie mu takich problemów. 

 Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się w drugiej połowie marca i w związku z tym należy ogłosid, aby sędziowie składali wnioski o licencje 
do kooca lutego. 

 
Postanowiono podjąd następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 75 
z dnia 29 stycznia 2020 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pozytywnie opiniuje i popiera działania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w zakresie programu 
wsparcia polskiej hodowli koni wyścigowych na lata 2020-2025, przedstawionego podczas posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

 
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. Grabowski Tadeusz 
4. Romanowski Michał 
5. Sołtysioski Grzegorz 
6. Stasiowski Andrzej 
7. Zielioski Andrzej 
8. Ziemiaoski Krzysztof 
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