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

w dniu 25 marca 2021 roku 
 

Zdalne posiedzenie Rady (poprzez platformę internetową Zoom) zostało otwarte o g. 12
30

 przez Przewodniczącego Rady PKWK –       
B. Pukowca, który stwierdził, że przy obecności 9 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu 
wziął także udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący stwierdził, że za wcześnie na rozpatrzenie treści pkt. 3 dot. nowelizacji Regulaminu Pracy Rady PKWK, gdyż pewne 

rzeczy, zawarte w dotyczącym go piśmie MRiRW, nie do kooca rozumie a z innymi się nie do kooca zgadza, więc pismo to wraz z 
projektem nowego regulaminu jest analizowane przez jego prawników. Po konsultacji z Prezesem T. Chalimoniukiem uznali, że dopiero 
po tej analizie będzie można sformułowad konkretne zapisy regulaminu, może nawet jeszcze bardziej elastyczne, przedyskutowad i 
zatwierdzid je przez Radę a następnie przedstawid do uzgodnienia Ministrowi. W zamian zaproponował przyjęcie uchwały, która 
usankcjonuje jawne głosowanie na sędziów, co jest niezbędne w obecnej sytuacji pandemicznej i konieczności przeprowadzania 
zdalnych posiedzeo i głosowao przez Radę. J. Smogorzewski dodał, że Minister nie konsultował z nim pisma do PKWK w tej sprawie. 

 
J. Engel zawnioskował, aby przed punktem dot. głosowania sędziów wstawid punkt dot. przegłosowania akceptacji zadeklarowanego 

przez Prezesa PKWK na poprzednim posiedzeniu systemu premii hodowlanych i właścicielskich na lata 2021-2023.  
Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 15 
z dnia 25 marca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych 
przez Przewodniczącego B. Pukowca i W.J. Engela. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) 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 IV posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 16 
z dnia 25 marca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z IV posiedzenia Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Przyjęcie nowelizacji Regulaminu Pracy Rady PKWK. 
 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały sankcjonującej przeprowadzenie jawnego głosowania na sędziów wyścigowych. Po 
doprecyzowaniu go na prośbę M. Romanowskiego, przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 17 

z dnia 25 marca 2021 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, ze względu na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej stan epidemii, postanawia dokonad 
zmiany Regulaminu Pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dna 12 lutego 2014 r. poprzez dodanie do §8 ust. 4 o następującej 
treści: 
„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał 
personalnych w głosowaniu jawnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w przypadku podjęcia uchwały przez 
Członków Rady bez sprzeciwu”.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) 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. Przegłosowanie akceptacji utrzymania systemu premii hodowlanych i właścicielskich z 2020 roku w latach 2021-2023. 
 
T. Chalimoniuk przypomniał, że chodzi o utrzymanie fundamentu systemu premii hodowlanych i właścicielskich z 2020 roku przez co 

najmniej kolejne 3 lata, czyli 2021-2023, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe środki - J. Engel dodał, że dochodzą tutaj gonitwy: 
Nagroda Konstelacji we Wrocławiu i Oaks w Warszawie. 

Potwierdził też, że udało się zdobyd środki na zapowiadane nagrody debiutanckie, a jeśli się uda także na dobrostan, to PKWK będzie 
dalej  zwiększad pulę nagród dodatkowych. 

Podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 18 

z dnia 25 marca 2021 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych akceptuje utrzymanie systemu premii hodowlanych i właścicielskich z 2020 roku przez co 
najmniej kolejne 3 lata, czyli 2021-2023, z możliwością rozszerzania o dodatkowo uzyskane środki finansowe. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

M. Kacprzyk zauważył, że z przesłanego przez PKWK rozliczenia nagród dodatkowych za 2020 rok wynika, że folbluty i araby były 
premiowane proporcjonalnie a cały system premiowania dał pozytywny efekt. 

 
5. Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2021. 

Przewodniczący odczytał listę osób zaproszonych na posiedzenie w celu przesłuchania ich przed głosowaniem (kolejnośd 
przesłuchania): 
 
1. Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna  
2. Kasprzak Jakub 
3. Litwiniak Aleksandra 
4. Wroczyoski Paweł 
5. Łojek Jacek 
6. Werenowska Maria – nieobecna z powodu choroby 
7. Nawrot Małgorzata – nieobecna z powodu obowiązków służbowych 
 

Po wysłuchaniu ww. osób przystąpiono do jawnego głosowania wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2021, zgodnie 
z przesłanym przed posiedzeniem projektem karty do głosowania.  

Wyniki głosowania były następujące: 
 

lp. Nazwisko i imię uprawnienia za przeciw wstrzymuję się 

1. Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 9 - - 

2. Nawrot Małgorzata czł. K.T., K.O. 8 1 - 

3. Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 9 - - 

4. Sondij Filip czł. K.T., K.O. 9 - - 

5. Kupczak Agnieszka czł. K.T., K.O. 9 - - 

6. Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 7 1 1 

7. Werenowska Maria czł. K.T., K.O. - 8 1 

8. Ksztoń Krzysztof czł. K.T., K.O. 9 - - 

9. Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 9 - - 

10. Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna czł. K.T., K.O. 9 - - 

11. Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 9 - - 

12. Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 9 - - 

13. Maryniak Kamila czł. K.T., K.O. 9 - - 

14. Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 8 - 1 

15. Dobrowolski Maciej czł. K.T., K.O. 9 - - 

16. Strójwąs Bogdan czł. K.T., K.O. 9 - - 

17. Soska Jacek czł. K.T., K.O. 1 7 1 

18. Ibek Martyna czł. K.T., K.O. 5 - 4 

19. Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O.  5 4 - 

20. Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O.  8 - 1 

21. Fabiańska Małgorzata obserwator 9 - - 

22. Kos Paulina obserwator 8 1 - 

23. Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna obserwator 9 - - 

24. Boreysza Ewa obserwator 9 - - 

25. Liebenthal Monika starter 9 - - 

26. Broniszewski Włodzimierz starter 9 - - 

27. Walawender Damian starter 9 - - 

28. Dratwiński Arkadiusz starter 9 - - 

29. Jasiukiewicz Ryszard starter 9 - - 

30. Metza Tadeusz starter 9 - - 
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31. Wesołowski Józef starter 9 - - 

32. Bielecki Krzysztof Piotr u celownika 9 - - 

33. Tomczak Anna u celownika 9 - - 

34. Przydatek Anna u celownika 9 - - 

35. Gnat Jerzy u celownika 9 - - 

36. Tarnowski Marcin u celownika 9 - - 

37. Dobrowolski Maciej u celownika 9 - - 

38. Górska Zofia u celownika 1 - - 

39. Soska Jacek u celownika 1 7 1 

40. Majewski Grzegorz u celownika 9 - - 

41. Wroczyński Paweł u celownika 8 - 1 

42. Wroczyński Paweł u wagi 8 - 1 

43. Nawrot Małgorzata u wagi 7 1 1 

44. Kos Paulina u wagi 9 - - 

45. Przydatek Anna u wagi 9 - - 

46. Bienert Agnieszka u wagi 9 - - 

47. Owczarczyk Bożena u zegara 9 - - 

48. Kwarta-Kusińska Agnieszka u zegara 9 - - 

49. Gnat Jerzy u zegara 9 - - 

50. Wroczyński Paweł u zegara 8 - 1 

 
3 osoby nie uzyskały wymaganej większości głosów. 
 
Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę:  

 
UCHWAŁA NR 19 

z dnia 25 marca 2021 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2021, zgodnie z wynikami 
przeprowadzonego głosowania jawnego. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 

J. Sawka podkreślił swoje stanowcze zdanie odrębne w powyższym głosowaniu, jako brak aprobaty dla zachodzącego jego zdaniem 
konfliktu interesów w przypadku powoływania na funkcje sędziowskie pracowników PKWK, który jest organem nadzorczym nad 
wyścigami (dot. J. Kasprzaka). 

 
6. Sprawy różne. 
 

 M. Wyrzyk: Prośba o wprowadzenie od sezonu 2021 zmiany dopuszczalnej wagi kamizelki z 0,5 kg na 1 kg. Docelowo jeźdźcy chcą to 
wprowadzid w przepisach. 
Prezes T. Chalimoniuk zadeklarował, że on nie widzi przeciwwskazao i skoro przepisy na to pozwalają i organizatorzy i Rada PKWK 
nie mają nic przeciwko, można to jak najbardziej wprowadzid i takie rekomendacje sędziom u wagi wydad. Rada nie wniosła żadnych 
uwag i sprzeciwów do tej propozycji. 

 M. Kacprzyk poprosił o dalsze wskazówki odnośnie prac zespołu ds. RWK, który spotkał się roboczo raz. Chodzi o procedowanie 
kwestii spornych miedzy jego członkami: czy mają byd przepracowane w ramach zespołu, czy przedstawione do dyskusji na 
posiedzeniu Rady? Jako, że współpraca z przedstawicielem PKWK w zespole okazała się nie tak koncyliacyjna, jak by oczekiwali, 
zaproponował, aby Prezes PKWK dołączył do tego zespołu. T. Chalimoniuk zaproponował, żeby zespół spotkał się ponownie, on w 
spotkaniu będzie uczestniczył i postarają się dopracowad kwestie sporne a Radzie przedstawione zostaną już gotowe wyniki prac 
zespołu, pewnie na następnym posiedzeniu. Na prośbę M. Gołębiowskiego Przewodniczący poparł, aby opracowane przez zespół 
materiały zostały dołączone do zaproszenia na posiedzenie a nie dopiero podczas niego prezentowane. 

 J. Smogorzewski: Wniosek o ustalenie procedur przyjmowania koni na tor na wyścigi w zw. z herpeswirusem i rozważenie 
wprowadzenia obowiązku szczepieo na herperswirusa. Zwrócił uwagę, że wszelkie kwestie dot. szczepieo na grypę muszą byd 
rygorystycznie pilnowane przez trenera, który ma je regularnie sprawdzad i dopilnowad, aby szczepienia były aktualne i zgodne  z 
przepisami. Same zachorowania z powodu herpeswirusa nie są niczym nowym. 
M. Kacprzyk i M. Wyrzyk potwierdzili, że nierealne jest wprowadzenie szczepieo w tym sezonie, gdyż obecnie problemem jest 
przede wszystkim niedostępnośd tych szczepionek w całej Europie, co może opóźnid możliwośd szczepienia nawet o rok lub dwa. 
Należy jednak robid, co się da, aby zapewnid wszystkim koniom bezpieczeostwo, czyli wymaganie zaświadczeo, że koo 
przyjeżdżający na tor z zewnątrz pochodzi ze stajni wolnej od wirusa i nie wykazuje objawów chorobowych, następnie badanie konia 
przez lekarza weterynarii i umieszczenie go w odizolowanym od miejscowych koni boksie gościnnym. Takie procedury były 
wprowadzone przez TWKS w 2019 r. przy wirusie AVA i powinny byd zastosowane również teraz i w zupełności by wystarczyły. 
K. Koczurowska poinformowała, że miała spotkanie z FEI (Międzynarodowa Federacja Jeździecka), na którym potwierdzono, że wirus 
się nie rozprzestrzenia i nie jest planowane przedłużanie lock down’u z tym związanego. 
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M. Wyrzyk dodała, że w środowisku wyścigowym, w związku z przesunięciem sezonu 2021, powszechna jest opinia, że Prezes T. 
Chalimoniuk i dyr. TWKS D. Nowacki działają na szkodę wyścigów i dążą do tego, żeby upadły, a Rada PKWK nic nie robi a powinna 
złożyd wniosek o odwołanie szkodzącego wyścigom Prezesa PKWK. 
J. Smogorzewski dodał, że wobec braku ustawowego nakazu szczepieo na herpeswirus, podmioty organizujące zawody konne 
podejmują pewne ryzyko i powinny się do tego przygotowad poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur, aby nie ryzykowad 
konieczności wypłaty ewentualnych odszkodowao, jeśli przez ich brak jakiś koo ciężko zachoruje a nawet umrze. Będzie to również 
pozytywne wizerunkowo dla wyścigów. 

 T. Chalimoniuk i B. Pukowiec potwierdzili, że został już złożony plan gonitw z początkiem 1 maja i jeśli nie zostanie na ten okres 
wprowadzony lock down, to sezon ruszy. Na prośbę M. Gołębiowskiego potwierdził też, że w tym sezonie nagrody hodowlane i 
właścicielskie będą takie same, jak w roku 2020, plus nagrody debiutanckie. 

 J. Sawka: 

 Wprowadzid na następne posiedzenie punkt dot. finansowania sędziów wyścigowych przez PKWK od 2022 roku. 

 Postulat zrobienia przez PKWK jednej, wspólnej bazy danych, dostępnej również dla organizatorów. 
T. Chalimoniuk potwierdził, że księgi stadne są już całe zinformatyzowane. Gotowa, ale nadal poprawiana jest też baza wyścigowa, 
dostępna on-line na stronie PKWK. Zapewnił J. Sawkę, że będzie miał dostęp do bazy danych PKWK. Wersja testowa może już byd 
pokazana, ale dopracowywane są kwestie płatności internetowych do ściągania z niej dokumentów. Wszystko jest gotowe, silnik 
działa, ale jest na etapie synchronizacji z systemem księgowym. Dostęp dla organizatorów ma byd bezpłatny. 

 Powrócił do konieczności stworzenia wizji rozwoju wyścigów, aby odpowiedzied na pytanie, gdzie będziemy za 10 lat, w tym 
dopasowania polskiego RWK do regulaminów europejskich. Oczekuje wsparcia Rady w tym projekcie. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym 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. Władysław Jerzy Endel 
2. Gołębiowski Mariusz 
3. Kacprzyk Maciej 
4. Koczurowska-Wawrzkiewicz Kaja 
5. Pukowiec Bogdan 
6. Romanowski Michał 
7. Sawka Jerzy 
8. Smogorzewski Jerzy 
9. Wyrzyk Magdalena 


