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

w dniu 29 czerwca 2021 roku 
 

Zdalne posiedzenie Rady (poprzez platformę internetową Zoom) zostało otwarte o g. 10
20

 przez Przewodniczącego Rady PKWK –       
B. Pukowca, który stwierdził, że przy obecności 7 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu 
wziął także udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK i D. Nowacki – Dyrrektor TWKS. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 20 
z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) 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 V posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 21 
z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z V posiedzenia Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) 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 2020. 

 
Sprawozdanie z działalności PKWK za 2020 rok zostało przesłane członkom Rady wraz z zaproszeniem na VI posiedzenie Rady. 

Wobec braku uwag do sprawozdania podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 22 
z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2020, działając na podstawie art . 15 
Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1354), postanawia pozytywnie zaopiniowad przedłożone 
sprawozdanie celem przedstawienia go  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

W oczekiwaniu na dołączenie do posiedzenia M. Romanowskiego, któremu zależało na obecności podczas pkt. 4, Przewodniczący 
przystąpił do procedowania pkt. 5 porządku obrad. 
 
5. Przyjęcie znowelizowanego Regulaminu Pracy Rady PKWK. 
 

Przewodniczący streścił, wprowadzone, m.in. na wniosek Ministerstwa Rolnictwa, projektowane zmiany w Regulaminu Pracy Rady 
PKWK, skonsultowane z Prezesem PKWK i prawnikami TS. Dotyczyły one głównie procedury głosowania dot. powoływania sędziów 
wyścigowych i wprowadzenia jawnych głosowao w sprawach personalnych w nadzwyczajnych okolicznościach (np. podczas zdalnych 
posiedzeo w trakcie pandemii). Projekt znowelizowanego Regulaminu został przesłany wraz z zaproszeniem na VI posiedzenie Rady. 

Wobec braku uwag do nowego Regulaminu Pracy PKWK podjęto następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 23 
z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd znowelizowany Regulamin Pracy Rady PKWK, uwzględniający uwagi 
zgłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
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. 
 

Przewodniczący zwrócił się do Prezesa PKWK o przesłanie wraz z pismem przewodnim znowelizowanego regulaminu do MRiRW do 
uzgodnienia. 
 
4. Głosowanie nad kandydaturą Pani Marii Werenowskiej na sędziego wyścigowego 
 

Przewodniczący przypomniał, że p. M. Werenowska złożyła wniosek o ponowne przegłosowanie przez Radę jej kandydatury na 
sędziego w związku z tym, iż jej stan zdrowia nie pozwalał jej na wzięcie udziału w przesłuchaniu podczas poprzedniego posiedzenia 
Rady, o czym poinformowała Radę przed tamtym posiedzeniem, a co nie zostało jednak wzięte pod uwagę. Tym razem wniosek 
kandydatki został uwzględniony a termin posiedzenia uzgodniony z nią przez Przewodniczącego tak, aby jak najbardziej odpowiadał 
zarówno członkom Rady, jak i jej. 

W związku z tym, że głosowanie na sędziów dotyczy sprawy personalnej, Przewodniczący zaproponował przegłosowanie jak 
poprzednio uchwały o jego  przeprowadzeniu w trybie jawnym. Wobec tego podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 24 
z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przeprowadzid głosowanie nad kandydaturą Pani Marii Werenowskiej na sędziego 
wyścigowe w trybie jawnym. 
 
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. 
 

Następnie Pani M. Werenowska została poproszona o dołączenie do posiedzenia. Po jej odpowiedzi na serię pytao i 
przedyskutowaniu jej kandydatury przystąpiono do jawnego głosowania uchwały dot. ponownego wniosku o powołanie sędziów 
wyścigowych na sezon 2021.  

UCHWAŁA NR 25 
z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
W związku z uzasadnionym wnioskiem Pani Marii Werenowskiej o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad jej kandydaturą na 
sędziego wyścigowego na sezon 2021, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ponownie wnioskuje o powołanie sędziego 
wyścigowego Marii Werenowskiej na sezon 2021. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 0 (słownie zero) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 6 (słownie sześd) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (słownie dwie) osoby.  
Uchwała została odrzucona jednomyślnie. 
 
W wyniku głosowania kandydatura p. M. Werenowskiej na sędziego wyścigowego w sezonie 2021 została ponownie odrzucona. 
 
6. Informacja Prezesa PKWK w sprawie wysokości premii hodowlanych ustalonych na sezon wyścigowy w 2021 roku. 

 
Temat został wprowadzony przez nieobecnego na posiedzeniu W. J. Engela, który zarzucił Prezesowi PKWK, że pula nagród 

dodatkowych faktycznie ustanowionych jest znacznie mniejsza od tej deklarowanej przez niego podczas posiedzeo Rady.  
Na prośbę Przewodniczącego odniósł się do tego Prezes T. Chalimoniuk: 

 Znalazł 1,5 mln zł na hodowlane nagrody debiutanckie po 5 tys. zł w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, o którą złożył wniosek 
do KOWR a do MRIRW wniosek o zmianę planu finansowego PKWK na 2021 rok w tym zakresie, które wyraziło na to zgodę. Wczoraj 
jednak okazało się, że MRiRW zwróciło się do UOKiK z zapytaniem, czy nie będzie to traktowane jako niedozwolona pomoc paostwa. 
Pozostaje oczekiwanie na decyzję w tym zakresie. Jeśli będzie negatywna, to przez kolejne 3 lata będzie utrzymany dotychczasowy 
system premiowania nagród dodatkowych PKWK. Poinformował, że w rozmowie z nim Dyrektor UOKiK  stwierdził, że rozpatrywanie 
wniosku MRiRW nie powinno trwad dłużej, niż 10-12 dni. 
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 Informacja o planowanym ustanowieniu nagród debiutanckich została ogłoszona zarówno na stronie PKWK, jak i w mediach, ale bez  
formalnej zgody odpowiednich urzędów i przyznania przez nie pieniędzy Klub nie może wydad oficjalnego zarządzenia w tej sprawie 
i faktycznie przyznad tych nagród. 

 
W trakcie oczekiwania na Dyr. D. Nowackiego M. Kacprzyk poinformował, że Komisja Rady PKWK ds. zmiany przepisów wg niego 

potrzebuje jeszcze przynajmniej 1 spotkania w celu dopracowania proponowanych zmian, które zostaną przesłane Radzie mailem przed 
następnym posiedzeniem. 
 
7. Informacja Dyrektora Oddziału TWKS o planowanych inwestycjach na torze Służewiec w zakresie infrastruktury treningowej oraz 

stajennej. 
 

 Dyr. D. Nowacki: 

 Nie zgodził się z treścią pisma złożonego przez trenerów, mówiącego, że w części stajenno - treningowej TWKS nie jest nic robione. 
Swoje zdanie przedstawił podczas spotkania z trenerem K. Ziemiaoskim, wskazując przeprowadzone dotąd zmiany. 

 Plany: od 2019 roku wymiana 3 mostków nad kanałem Służewieckim, budowa przejścia nad działką nr 35; remont generalny 5 
spośród 21 budynków stajennych (złożone projekty) – 1 remont to ok. 2-2,5 mln zł; projekt deszczowni do wykonania w 2022 r., 
pozwolenie na budowę infrastruktury nawadniającej tor roboczy; sukcesywne remonty mieszkao na terenie TWKS; remont 
nawierzchni drogowych, instalacji wod-kan w obszarze drogowym; remont instalacji elektrycznych w stajniach, przycinanie 
systemów korzeniowych drzew, budowa nowych studni głębinowych i hydroforni, budowa nowej budy na torze treningowym, 
nowych budynków stajennych. W sumie na najbliższe 3 lata przewidziano ok. 17 mln zł na infrastrukturę związaną tylko z 
treningiem, stajniami i mieszkaniami. Konieczny jest też remont budynku biurowego. Wszystko musi się odbywad w uzgodnieniach z 
konserwatorem zabytków i inspektorem nadzoru budowlanego. 

 M. Kacprzyk – autor punktu: 

 Wg niego remont trybuny II to miliony wyrzucone w błoto (nie zwiększył ani przychodów, ani komfortu widzów, ani szans na 
rozruszanie terenu TWKS) i obawia się tego samego w przypadku remontu stajni, jeśli zostaną tylko przywrócone do stanu z 1939 r. 
a nie zmodernizowane do współczesnych wymogów, dlatego chciałby, aby środowisko trenerskie, jako mające wiedzę praktyczną, 
mogło aktywnie uczestniczyd w projektowaniu zmian (D. Nowacki poparł chęd takiego wsparcia). 

 B. Pukowiec: 

 Partnerem do uzgodnieo w kwestiach remontowych priorytetów jest PKWK, któremu co roku jest przedstawiany plan remontów na 
dany rok. 

 Dzięki wykorzystaniu trybuny II po remoncie do organizacji różnych wydarzeo udaje się zmniejszad straty TS z działalności 
wyścigowej i zarządzania terenem. 

 Zabezpieczenie trybuny III, która nigdy nie będzie oddana do użytku, kosztuje równie dużo, co remont trybuny II. 

 Remontowanie stajni spowoduje najpierw koniecznośd ich wyłączenia z użytku a potem podwyższenie kosztów ich wynajmu, co z 
pewnością nie spotka się z poparciem trenerów. 

 TS stawiany jest przez środowisko wyścigowe w roli chłopca do bicia, bez realnego wsparcia. 

 M. Wyrzyk: Kiepski stan nawierzchni toru roboczego i słabe jego podlewanie oraz doraźne dowożenie piachu nie poprawia stanu 
bieżni, która jest niebezpieczna dla ludzi i zwierząt z niej korzystających. Obecnie, kiedy i tak już jest mniej koni i właścicieli, 
głównym problemem dla trenerów jest stan toru roboczego, bo jeśli konie podczas treningu będą ulegad kontuzjom, niedługo nie 
będzie dla kogo remontowad stajni. 

 M. Kacprzyk: Wydawanie 1,5 mln zł na remont deszczowni bez wcześniejszego wyremontowania bieżni toru roboczego jest 
dowodem braku profesjonalizmu. 

 M. Gołębiowski zasugerował, żeby Rada PKWK, jako mająca byd wsparciem dla TS, dostawała więcej konkretnych informacji z 
działalności TS, na których podstawie można by było przeprowadzid analizy i opracowad konkretne propozycje rozwiązao. Zależy to 
wyłącznie od dobrej woli władz TS, aby dały sobie pomóc. 

 M. Romanowski: Potwierdzając zdanie J. Sawki zauważył, że zmodernizowanie zabytkowych obiektów na Służewcu na miarę XXI w. 
jest nierealne z uwagi na uwarunkowania infrastruktury oraz konserwatorskie. Jedynym sposobem na całkowite dostosowanie 
obiektów treningowych i stajennych do współczesnym wymogów i oczekiwao byłoby wybudowanie ich od nowa poza terenem 
TWKS. 

 Podsumowując dyskusję B. Pukowiec zobowiązał się, że przy planach budżetowo-remontowych na kolejny rok (początek prac TS nad 
nowym budżetem już za 2 miesiące), przy współpracy z Prezesem PKWK, postarają się uwzględnid priorytety środowiska i omówid je 
z Radą PKWK. Dodał, że wpakowanie nawet kilkuset milionów zł w infrastrukturę nie spowoduje uzdrowienia sytuacji wyścigów bez 
konkretnych planów na ich rozwój. 

 
8. Perspektywy i wizja polskich wyścigów konnych - dyskusja 

J. Sawka zaproponował, aby na jesieni zorganizowad przygotowane merytorycznie spotkanie Rady z ogólnopolskim środowiskiem 
wyścigowym (trenerami itd.), podczas którego wysłuchano by zaproszonych na nie zagranicznych specjalistów i dyskutowano by, w którą 
stronę idą wyścigi w Polsce, w jakiej są kondycji, jak wygląda świat wyścigowy w Europie, jakie są kierunki rozwoju wyścigów. Miałoby to 
odpowiedzied na pytanie, gdzie będziemy za 10 lat, włączając próbę dopasowania polskiego RWK do regulaminów europejskich. 
Zadeklarował, że chętnie podejmie się organizacji takiego spotkania. 

Przewodniczący zauważył, że taka profesjonalna, kompleksowa analiza wymaga determinacji i ciężkiej pracy ze strony 
przedstawicieli środowiska, jak i wskazanych ekspertów, dzięki którym pojawi się wiarygodna diagnoza i merytoryczne wnioski. Będzie 
rozmawiał z Prezesem PKWK o znalezieniu na tę inicjatywę funduszy w przyszłorocznym budżecie PKWK, sam też postara się uzyskad w 
tym zakresie wsparcie zarządu TS. 
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9. Sprawy różne. 
 

 M. Wyrzyk:  

 Kwestia przeniesienia jeźdźców z trybuny do starej, ciasnej dżokejki, mimo pandemii i nietestowania ich pod kątem Covid-19. 

 Kwestia wcześniej postulowanej zmiany wagi kamizelki. 
M. Romanowski podkreślił, że przy obecnie obowiązujących przepisach każdy jeździec ma prawo zważenia kamizelki i dodania 
odpowiedniej wagi tej kamizelki, aby móc zadeklarowad prawidłową wagę, pod jaką będzie jechał. Zmiana wagi kamizelki nie może 
wejśd, dopóki nie zostanie zmieniony RWK, wydawany rozporządzeniem przez MRiRW. 

 M. Kacprzyk podsumowując zauważył, że warunki na dżokejce są wynikiem bezmyślnego jej przerobienia podczas remontu, bez 
uwzględnienia potrzeb trenerów i jeźdźców. Dodał, że zgadza się z M. Romanowskim i B. Pukowcem i faktycznie należałoby 
rozważyd, czy z TWKS nie powinno się przenieśd centrum treningowego, dla którego wg niego teren TWKS nie jest właściwym 
miejscem. 
 
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. 
 

 

 ....................................... 
                       Dominika Gołaszewska 

 
 

1. Bogdan Pukowiec  -   ……………………..………..…….. – Przewodniczący Rady PKWK 

2. Michał Romanowski -   ……………………..………..…….. - Z- ca Przewodniczącego Rady PKWK 

3. Jerzy Sawka   -   ……………………..………..…….. - Z- ca Przewodniczącego Rady PKWK 

 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Gołębiowski Mariusz 
2. Kacprzyk Maciej 
3. Koczurowska-Wawrzkiewicz Kaja 
4. Pukowiec Bogdan 
5. Romanowski Michał 
6. Sawka Jerzy 
7. Smogorzewski Jerzy 
8. Wyrzyk Magdalena 


