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PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA (ZDALNEGO) 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 24 lutego 2021 roku 
 
Zdalne posiedzenie Rady (poprzez platformę internetową Zoom) zostało otwarte o g. 12

00
 przez Przewodniczącego Rady PKWK – B. Pukowca, który 

stwierdził, że przy obecności 6 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął także udział T. Chalimoniuk - 
Prezes PKWK, D. Nowacki - Dyr. TWKS oraz J. Kasprzak – pracownik Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych PKWK. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 12 

z dnia 24 lutego 2021 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 wstrzymała się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 13 

z dnia 24 lutego 2021 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z III posiedzenia Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Nagrody dodatkowe PKWK w sezonie 2021. 
 
 Prezes T. Chalimoniuk: 

 Propozycja utrzymania nagród dodatkowych w 100% w formie z poprzedniego roku. 

 Dodatkowo debiutanckie nagrody hodowlane w wys. 5.000 zł za ważny start debiutującego konia - dla wszystkich ras koni polskiej hodowli. 

 Dodatkowo będą nagrody dodatkowe z MRiRW na dobrostan koni, jako zwierząt hodowlanych wpisanych do rozporządzenia Ministra Rolnictwa. 
Dzięki takiemu zapisowi właściciele koni będą mogli mied także udział w odszkodowaniach w stratach związanych z hodowlą koni. 

 Oaks w Warszawie będzie objęta nagrodą za polskośd. 

 Wsparcie gonitw we Wrocławiu. 

 Nagrody za polskośd nie będą obejmowad gonitw PASB i PSB, w których startują wyłącznie konie polskiej hodowli, co w poprzednim okresie 
obowiązywało przez niedopatrzenie i dublowało premiowanie polskości, mające zachęcad do zapisywania koni polskiej hodowli do gonitw 
otwartych o wyższych walorach selekcyjnych. 
 

4. Opracowanie pisemnej procedury wnioskowania przez Radę PKWK o powoływanie i odwoływanie sędziów wyścigowych. 
 
 T. Chalimoniuk przedstawił w skrócie swoją propozycję takiej procedury, o której opracowanie zwrócił się Sekretarz Stanu MRiRW - Pan Szymon 
Giżyoski. Na prośbę Przewodniczącego zadeklarował opracowanie jej i rozesłanie Radzie po posiedzeniu a listy kandydatów na sędziów do kooca 
tygodnia. 

Propozycja procedury: 
1. Posiadający ważną licencję muszą złożyd ankietę na minimum 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady PKWK. 
2. Członkowie Rady PKWK mają 7 dni na dodatkowe pytania do kandydatów lub decyzję o zaproszeniu wybranych na posiedzenie. 
3. Przed posiedzeniem Rady zostanie przygotowane zestawienie odpowiedzi na pytania a w planie posiedzenia uwzględniony zostanie czas na 

rozmowę z zaproszonymi kandydatami. 
4. Na posiedzeniu Rady podjęta zostanie uchwała o rekomendacji poszczególnych osób na pełnienie funkcji sędziego. 
 
 Głosowanie na sędziów musi byd transparentne, ale naturalne jest, że nowi i niedoświadczeni członkowie Rady wspierają się w głosowaniu radami 
osób, które na wyścigach bywają częściej od lat i znają poszczególnych sędziów oraz ich pracę. D. Nowacki poparł zeszłoroczny pomysł Prezesa T. 
Chalimoniuka, aby sędziowie byli zatrudniani przez PKWK a organizator by tylko płacił im za mitingi, co uniezależniłoby sędziów KT od organizatorów. W 
kwestii ewentualnego konfliktu interesów poszczególnych sędziów zauważono, że z uwagi na specyfikę pracy każdy sędzia ma powiązania, czy to 
prywatne, czy zawodowe z różnymi osobami ze środowiska wyścigowego i praktycznie niemożliwe jest znalezienie kogoś, kto ma praktyczną wiedzę o 
wyścigach, nie będąc jednocześnie w relacjach z kimś z tego środowiska. Istotne jest to, jak się ktoś wywiązuje ze swojej pracy i czy unika konfliktowych 
sytuacji (wyłączenie się z pracy komisji w takich przypadkach). Co do rodzaju głosowania, to przypomniano, że zgodnie z ustawą owk musi się ono 
odbywad zwykłą większością głosów. Wyjściem, aby nie było problemów z przewagą głosów wstrzymujących się, jest unikanie niezdecydowanych 
głosów. 
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5. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu wyścigów konnych. 
 
 Przed posiedzeniem Radzie został przesłany materiał, zawierający opracowane przez J. Kasprzaka na polecenie Prezesa T. Chalimoniuka propozycje 
PKWK dot.  zmian do regulaminu wyścigów konnych. J. Kasprzak podsumował, że częśd zmian wynika z konieczności merytorycznego dopracowania 
przepisów, częśd z zachodzących przez lata zmian w wyścigach na świecie i w Polsce, a częśd z niespójności pomiędzy treścią poszczególnych, 
powiązanych ze sobą zapisów. Zasugerował rozważenie wpisania do ustawy owk konieczności zaliczenia przez nowych sędziów stażu, z którego ocena 
mogłaby byd dla Rady podstawą do głosowania na osoby, które nie miały jeszcze okazji sędziowad. T. Chalimoniuk wyszedł z pomysłem płatnego z 
funduszu szkoleniowego PKWK stażu dla sędziów KT. 
 Odnośnie prac nad zmianami do RWK, J. Sawka chciał, aby zajmował się tym zespół będący częścią większego, który powołano w  poprzedniej 
kadencji Rady i miał zajmowad się stworzeniem całościowej wizji wyścigów, której integralną częścią miała byd nowelizacja przepisów. Jego członkowie 
mieli byd wynagradzani a koordynatorem miał byd J. Zalewski - współpracownik J. Sawki, jednak do tej pory nie wpłynęły od niego żadne propozycje 
zmian do RWK. 
 W wyniku dyskusji ustalono, że propozycje zgłoszone przez PKWK powinny byd omówione w ramach powołanego do tego w ramach obecnej Rady 
zespołu, który opracuje swoje uwagi i poprawki i przedstawi je Radzie. J. Smogorzewski, jako mający wieloletnie doświadczenie w weterynarii, 
zaoferował swoją pomocy w kwestiach weterynaryjnych i dobrostanu, który jest obecnie bardzo ważny w każdej dziedzinie związanej ze zwierzętami. 
 Prezes Chalimoniuk przypomniał, że to PKWK składa projekt zmian przepisów do ministra a Rada je opiniuje - pozytywnie lub negatywnie. 
Uznano, że zmiana przepisów jest sprawą dośd pilną, gdyż są one już mocno przestarzałe i niedoskonałe i nie mogą czekad, aż zostanie opracowana cała 
wizja wyścigów.  
 W wyniku dyskusji, w jakiej formie zmiany te powinny byd przedyskutowane i opracowane uznano, że musi się to odbyd w ramach powołanego do 
tego zespołu roboczego, którego członkowie mogą się konsultowad ze swoimi środowiskami. Podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 14 
z dnia 24 lutego 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje zespół  ds. opracowania zmian do regulaminu wyścigów konnych na bazie propozycji przedstawionej 
przez Polski Klub Wyścigów Konnych, w składzie: Magdalena Wyrzyk, Maciej Kacprzyk, Jerzy Smogorzewski oraz jako konsultanci: Jakub Kasprzak z 
ramienia PKWK oraz Jarosław Zalewski - z ramienia WTWK-Partynice.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
 M. Wyrzyk zobowiązała się, że wraz z M. Kacprzykiem prześlą Radzie opracowane zmiany do kooca następnego tygodnia. 

 
6. Sprawy różne. 
 

 J. Engel:  

 Odnośnie zapowiedzianych przez Prezesa Chalimoniuka nagród dodatkowych na sezon 2021, sprzeciwił się całkowicie usunięciu nagrody 
właścicielskiej za polskośd z zamkniętych gonitw, jako pozbawieniu dotacji polskiej hodowli, co miałoby zabid rynek zarówno kupujących polskie 
konie, sprzedających je i hodujących. Ta zmiana przeczy zapowiedzi 100% utrzymania systemu premiowania z zeszłego roku. 
Prezes Chalimoniuk powtórzył, że zapis ten w 2020 roku to był błąd, gdyż w gonitwach dla wyłącznie polskich koni wsparciem ich jest właśnie 
zamknięcie gonitw. Nagrody hodowlane zostają we wszystkich gonitwach a właścicielskie w otwartych. Zapowiedział, że na następne posiedzenie 
przedstawi Radzie opracowane przez  J. Kasprzaka wyliczenie dystrybucji funduszy PKWK na nagrody dodatkowe w sezonie 2020. Podkreślił, że 
chciał zlikwidowad premie właścicielskie w gonitwach zamkniętych jednocześnie zwiększając nagrody dodatkowe dla koni polskiej hodowli w 
gonitwach otwartych, ale w wyniku zdecydowanego nacisku ze strony J. Engela, popartego przez M. Kacprzyka stwierdził, że w takim razie zostawi 
projekt nagród dodatkowych tak, jak jest od 2020 roku oraz wprowadzi dodatkowo hodowlane nagrody debiutanckie 5.000 zł. 
J. Kacprzyk dodał, że mimo wszystko wolałby, aby zamiast zamykania gonitw wprowadzid wyższe nagrody hodowlane dla najlepszych polskich koni 
debiutujących w gonitwach otwartych, jak np. 40% wartości nagrody za I miejsce, co jest zapewne obecnie nierealne finansowo, ale niezbędne jest 
najpierw przeanalizowanie, jak nagrody dodatkowe zostały rozdysponowane w sezonie 2020. 

 Poruszył kwestię remontów i fatalnego stanu budynków stajennych, m.in. z cieknącymi dachami. Wg niego pilne, bieżące potrzeby remontowe nie 
wymagają zgód konserwatorskich i uwzględniania w wieloletnich planach remontowych i powinny byd wykonywane doraźnie. M. Kacprzyk dodał, 
że teren zarządzany jest fatalnie, zupełnie jak przez czyścicieli kamienic, przez co zagrożone jest także bezpieczeostwo ludzi i zwierząt na nim 
przebywających (vide niedziałający przez 2 miesiące, otwarty na stałe w tym czasie szlaban od ul. Bokserskiej) a jego pisma w tej sprawie od 
miesięcy pozostają bez reakcji ze strony Dyrekcji TWKS. 
B. Pukowiec stwierdził, że są to kwestie wymagające długofalowych uzgodnieo i kompleksowych planów, leżących w kompetencjach TS jako 
zarządcy TWKS i nie ma na ten temat szczegółowej wiedzy. Uznał temat za leżący poza kompetencjami Rady i uciął dyskusję. D. Nowacki przeprosił 
i obiecał M. Kacprzykowi udzielnie odpowiedzi w ciągu 24 h. 

 Na pytanie T. Chalimoniuka, czy TS dołoży się do wsparcia finansowego PKWK dla WTWK, B. Pukowiec stwierdził, że aby się odnieśd do takich 
kwestii, musi najpierw dostad pisemny wniosek J. Sawki, który zostanie rozpatrzony przez zarząd TS. Na sprostowanie J. Sawki, że zwracał się do 
Klubu, którego WTWK jest częścią a TS jest dla niego zewnętrznym, komercyjnym partnerem, T. Chalimoniuk potwierdził, że jest to jego prośba do 
przedstawiciela TS na forum Rady, nieangażująca WTWK. 

 M. Wyrzyk: 

 Kwestia negatywnego odbioru inwestowania w takie imprezy zewnętrzne, jak Cavaliada czy Warsaw Jumping, na których jako organizatorzy czy 
sponsorzy występują PKWK i TS. D. Nowacki oświadczył, że TS nie był współorganizatorem Cavaliady, ale sponsorem projektu związanego z 
promocją wyścigów a T. Chalimoniuk, że Warsaw Jumping było w 100% sfinansowane przez KOWR, a PKWK był tylko formalnym organizatorem 
tego wydarzenia. Sponsorzy natomiast, mimo ich starao, niechętnie wspierają wyścigi konne, jako kojarzone z hazardem, w przeciwieostwie do 
innych sportów konnych. Prezes PKWK stwierdził, że przez popularyzację innych imprez konnych, które będą się odbywad na torze, łatwiej będzie 
pozyskad od sponsorów dodatkowe pieniądze, np. na premie hodowlane. 

 Propozycja zamieszczania w internecie i mediach społecznościowych szerszych informacji nt. różnych inicjatyw związanych z TWKS, np. ww. imprez 
czy studenckiego projektu zagospodarowania terenu, aby nie budziły później negatywnych komentarzy, plotek i zarzutów o finansowanie 
konkurencyjnych w stosunku do wyścigów zawodów a nie wyścigów. 
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 J. Sawka przypomniał o konieczności stworzenia kompleksowego projektu wizji wyścigów, który powinien zawierad także poruszone na bieżącym 
posiedzeniu kwestie dot. zarządzania torami, promocji i wizerunku, hodowli koni wyścigowych, zmierzającego do tego, gdzie będą wyścigi konne za 
10 lat i nawiązał do jego zarysu z 3 lipca 2020 r., do którego nie dostał żadnych uwag i propozycji ze strony Rady. Podjął się roli koordynatora lub 
lidera takiego projektu, ale jego zdaniem szefem projektu powinien byd albo Prezes PKWK, albo Przewodniczący Rady PKWK, jako  będący na 
miejscu w Warszawie i mający umocowanie instytucjonalne. Wstępne szacunki kosztu pracy zespołu ekspertów to ok. 400 tys. zł, czyli jakieś 2 tys. 
zł na eksperta miesięcznie. T. Chalimoniuk stwierdził, że może zaoferowad pomoc merytoryczną, ale na finansowanie tego projektu Klub nie ma 
obecnie pieniędzy 
J. Engel poparł tę inicjatywę, jako konieczną do jak najszybszej realizacji, aby wytrącid z rąk argumenty wszelkim pokątnym „doradcom”, siejącym 
defetyzm w środowisku i przed Ministrem Rolnictwa i robiącym negatywną opinię hodowli i wyścigom konnym w Polsce. 
J. Sawka dodał, że w ramach tworzenia podwalin projektu uruchomił już, finansowany z budżetu WTWK, internetowy tytuł pt. "Folblut - magazyn o 
wyścigach", w którym zamieszczane będą teksty o sytuacji i przyszłości wyścigów, głównie w Europie, zawsze w kontekście Polski i co z tego 
wynika. Pierwszy numer ma się ukazad przed 10 marca br. 

 
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Engel Władysław 
2. Kacprzyk Maciej 
3. Koczurowska-Wawrzkiewicz Kaja 
4. Pukowiec Bogdan 
5. Sawka Jerzy 
6. Smogorzewski Jerzy 
7. Wyrzyk Magdalena 


