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PROTOKÓŁ Z IX POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 11 marca 2022 roku 
 

Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11
10

 przez Przewodniczącego Rady PKWK –  B. Pukowca, który stwierdził, że przy obecności 7 
członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął również udział Prezes PKWK - Krzysztof Kierzek. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Prezes K. Kierzek poprosił o poruszenie w sprawach różnych kwestii dopuszczenia jeźdźców z Federacji Rosyjskiej i Białorusi do 
udziału w gonitwach w związku z sytuacją na Ukrainie a W. Engel o omówienie jego projektu zmiany zarządzenia Prezesa dot. nagród 
dodatkowych i hodowlanych PKWK na sezon 2022. M. Gołębiowski poprosił o poruszenie kwestii wyścigów koni półkrwi, które zostały 
wykreślone z tegorocznego planu gonitw. 

Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 34 

z dnia 11 marca 2022 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 VIII posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 35 
z dnia 11 marca 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z VIII 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. 
 
 Na prośbę Przewodniczącego Pukowca Pan Przemysław Błaszczyk - nowy członek Rady, powołany 9 marca br. jako przedstawiciela 
MRiRW, przedstawił się pokrótce zebranym. 
 Ustalono, że najpierw streszczone zostaną główne zmiany do rozporządzenia MRiRW w sprawie regulaminu wyścigów konnych.  
 
4. Sprawy różne. 

 
 Zaproszono p. J. Kasprzaka z PKWK w celu omówienia najważniejszych zmian. Przy wsparciu pozostałych członków zespołu ds. 
zmian w RWK omówił je on zwięźle w następujących punktach: 
1. ograniczenie wieku koni biorących udział w wyścigach; 
2. podniesienie wag jeźdźców przez KT we wszystkich gonitwach ze względu na warunki atmosferyczne; 
3. poprawa nazewnictwa w przepisach dotyczących rozgrywania gonitw i w obowiązkach osób funkcyjnych; 
4. rozdzielenie procedur kontroli na zawartośd substancji zabronionych koni i jeźdźców; 
5. ujednolicenie nazewnictwa doping/antydoping/substancje zabronione; 
6. wprowadzenie pojęcia "praktyk zabronionych"; 
7. wprowadzenie procedur na badanie na zawartośd substancji zabronionych u koni będących w treningu; 
8. unormowanie przepisów dotyczących udziału koni półkrwi ze względu na rodowód oraz koni pełnej krwi angielskiej zapisanych jako 

półkrew w Księdze SP PZHK; 
9. uregulowanie kwestii dotyczącej elementów, które koo niesie w gonitwie dodatkowo (nauszniki, okulary, etc); 
10. uregulowanie procedury startów w gonitwach dla kłusaków; 
11. usystematyzowanie spraw związanych z handikapem; 
12. wprowadzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej organizatorów - do dalszej dyskusji; 
13. wprowadzenia pojęcia gonitw przygotowawczych do wyścigów skakanych i związanych z tym regulacji; 
14. wprowadzenie przepisu o kontynuowaniu gonitwy płotowej/przeszkodowej w przypadku niemożności oddania skoku przez 

przeszkodę, która z przyczyn bezpieczeostwa nie może byd pokonywana; 
15. wprowadzenie stałej wagi w gonitwach płotowych i przeszkodowych dla koni jednego wieku; 
16. wprowadzenie w karach możliwości stosowania kar łączonych przez KT (zawieszenie licencji + kara pieniężna); 
17. częściowe wyłączenia do zarządzenia Prezesa PKWK uregulowao weterynaryjnych dotyczących profilaktyki weterynaryjnej; 
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18. częściowe wyłączenia do zarządzenia Prezesa PKWK zapisów koni i wprowadzenie zmian dotyczących dwustopniowego zgłaszania 
koni (zgłoszenie i deklaracja startu) - do dalszej dyskusji; 

19. zmiana minimalnego terminu zapisów koni do gonitw; 
20. zmiana przepisu dotyczącego ulgi wagi dla koni półkrwi w gonitwach skakanych; 
21. zmiana tabeli wag w gonitwach płaskich dla koni różnego wieku (zmiana wagi co 14 dni); 
22. zmiana terminu składania do zatwierdzenia rocznych planów gonitw (do kooca lutego); 
23. zmiana regulacji dotyczących barw wyścigowych; 
24. zgłoszenia koni - poprawa przepisu dotyczącego konia zgłoszonego do sezonu, który brał udział w wyścigach po terminie zgłoszenia 

na innego trenera; 
25. jeźdźcy: 

a) zmiana minimalnej wagi kamizelki, 
b) umożliwienie uczniom dosiadania koni w gonitwach płaskich z krótkim batem, 
c) zmiana długości krótkiego bata, 
d) uregulowanie kwestii bata pod względem budowy, 
e) zmiana minimalnej liczby uderzeo batem w gonitwie, 
f) wprowadzenie przepisu o możliwości dosiadania konia na wagę nie niższą niż 2kg od wagi zadeklarowanej. 

 
 Pełne omówienie proponowanych zmian ma byd przedmiotem odrębnego posiedzenia, przed którym wszystkim członkom Rady 
mają zostad rozesłane mailowo pełne materiały ich dotyczące, wraz z projektem znowelizowanego regulaminu. 
 
3. Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2022.  

 
Przed posiedzeniem Rada otrzymała do zapoznania się listę wszystkich sędziów posiadających ważną licencję sędziowską na sezon 

2022. Prezes K. Kierzek zauważył, że procedura oceniania pracy sędziów jest niejasna i należałoby opracowad ścieżkę kariery 
sędziowskiej (np. kto może zostad przewodniczącym KT), ścieżkę rozwoju, którą można by wprowadzid przy okazji zmian w RWK do 
regulowania poprzez zarządzenia Prezesa PKWK. B. Pukowiec poparł go wskazując, że warto dokonad rewizji naboru sędziów, sposobu  
egzaminowania, dostępności kursów i zachęt do zwiększania liczby sędziów. M. Kacprzyk i J. Sawka podkreślili, że mimo najwyższego 
profesjonalizmu p. J. Kasprzaka jako sędziego wyścigowego i specjalisty od wyścigów, są przeciwni łączeniu przez niego funkcji sędziego i 
pracownika PKWK, bo to konflikt interesów. 

Po krótkiej dyskusji powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania, w składzie: Kaja Koczurowska 
Wawrzkiewicz, Magdalena Wyrzyk i Maciej Kacprzyk. 

UCHWAŁA NR 36 
z dnia 11 marca 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powoład komisję skrutacyjną w składzie: Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, 
Magdalena Wyrzyk, Maciej Kacprzyk.  
 
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. 

 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy i przeprowadzono procedurę głosowania. Przed ogłoszeniem wyników omówiono 

pozostałe kwestie dot. spraw różnych, po czym Przewodniczący odczytał protokół z głosowania, którego wyniki były następujące: 
 

lp. Nazwisko i imię uprawnienia za przeciw wstrzymujący się 

1. Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna czł. K.T., K.O. 7 - - 

2. Chajęcka Małgorzata czł. K.T., K.O. 7 - - 

3. Dobrowolski Maciej czł. K.T., K.O. 7 - - 

4. Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O.  4 1 2 

5. Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 7 - - 

6. Ksztoń Krzysztof czł. K.T., K.O. 7 - - 

7. Kupczak Agnieszka czł. K.T., K.O. 7 - - 

8. Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 7 - - 

9. Maryniak Kamila czł. K.T., K.O. 7 - - 

10. Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O.  7 - - 

11. Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 6 1 - 

12. Soska Jacek czł. K.T., K.O. 2 5 - 

13. Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 7 - - 

14. Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 7 - - 

15. Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 7 - - 

16. Boreysza Ewa obserwator 7 - - 

17. Fabiańska Małgorzata obserwator 7 - - 

18. Kos Paulina obserwator 7 - - 

19. Broniszewski Włodzimierz starter 7 - - 
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20. Dratwiński Arkadiusz starter 7 - - 

21. Jasiukiewicz Ryszard starter 7 - - 

22. Liebenthal Monika starter 7 - - 

23. Metza Tadeusz starter 7 - - 

24. Walawender Damian starter 7 - - 

25. Wesołowski Józef starter 7 - - 

26. Bielecki Krzysztof Piotr u celownika 7 - - 

27. Chajęcka Małgorzata u celownika 7 - - 

28. Dobrowolski Maciej u celownika 7 - - 

29. Gnat Jerzy u celownika 7 - - 

30. Górska Zofia u celownika 7 - - 

31. Kos Paulina u celownika 7 - - 

32. Przydatek Anna u celownika 7 - - 

33. Soska Jacek u celownika 1 6 - 

34. Szewczyk Małgorzata u celownika 7 - - 

35. Tarnowski Marcin u celownika 7 - - 

36. Tomczak Anna u celownika 7 - - 

37. Wroczyński Paweł u celownika 7 - - 

38. Bienert Agnieszka u wagi 7 - - 

39. Kos Paulina u wagi 7 - - 

40. Nawrot Małgorzata u wagi 6 1 - 

41. Przydatek Anna u wagi 7 - - 

42. Wroczyński Paweł u wagi 7 - - 

43. Gnat Jerzy u zegara 7 - - 

44. Kos Paulina u zegara 7 - - 

45. Kwarta-Kusińska Agnieszka u zegara 7 - - 

46. Nawrot Małgorzata u zegara 6 1 - 

47. Owczarczyk Bożena u zegara 7 - - 

48. Wroczyński Paweł u zegara 7 - - 

 

Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 37 
z dnia 11 marca 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o powołanie sędziów wyścigowych 
na sezon 2022, zgodnie z wynikami przeprowadzonego głosowania tajnego.  
 
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. 
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu. 
 
4. Sprawy różne. 
 
1) Omówienie pism Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich z 06.12.2022 r. oraz Stowarzyszenia Polskich Hodowców 

Wyścigowych Koni Arabskich z 07.12.2022 r. 

 B. Pukowiec: 

 Plan gonitw został już zatwierdzony. 

 Przedstawiciele organizatora nie są zwolennikami zamykania gonitw, ani przesuwania środków na ten cel, liczba gonitw PASB jest co 
roku proporcjonalnie uwzględniana w planie gonitw, gonitw arabskich jest w Polsce najwięcej w całej Europie. 

 Zamykanie gonitw jest krótkowzroczne i tylko doraźnie wspiera konie arabskie, za to zabija konkurencję i selekcyjnośd wyścigów. 

 Podział środków na gonitwy nie jest przedmiotem dyskusji ze związkiem, ale umowy z PKWK. 

 M. Kacprzyk: 

 W ubiegłym roku Rada przedyskutowała temat gonitw eksterierowych i zarekomendowała stopniowe ich wycofanie w ciągu 
najbliższych lat, ale ponowne ich wprowadzenie do planu jest niezależną decyzją organizatora. 

 Propozycja gonitw "Pure Polish": w dobie zmiany tendencji hodowlanych i rynku koni arabskich oraz wobec przeznaczania do 
wyścigów głównie "odpadów" koni pokazowych, nie ma szans na funkcjonowanie prawdziwej próby dzielności wśród tego typu 
koni, która w dodatku nie ma wpływu na ocenę hodowlaną i nie jest selekcyjna. 

 Konie polskiej hodowli potrzebują wsparcia finansowego, ale uzależnionego od wyniku wyścigowego, gdyż zamykanie gonitw tylko 
zaciemnia obraz a otwarcie powoduje, że możemy hodowad coraz lepsze konie w oparciu o polskie linie. 

 "Pure Polish" to legenda, która dawno upadła a teraz ktoś próbuje się pod nią podpiąd. 

 Propozycja stowarzyszenia p. M. Malinowskiego, T. Rucioskiego i R. Talarka, to praktyczne wyeliminowanie zagranicznych koni z 
polskiego treningu. 
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 J. Sawka: Wszystkie gonitwy powinny byd otwarte, a wprowadzane tylko premie właścicielskie i hodowlane, bo wyścigi są dla kon i 
wyścigowych. 

 M. Gołębiowski: Problemem jest zbyt niska pula, której TS od 10 lat nie zwiększa, chociaż zgodnie z obecnym układem powinien 
działad na rzecz wyścigów tak, aby się one rozwijały, a nie zwijały przez coraz mniejszą liczbę gonitw. 

 B. Pukowiec:  

 TS wywiązuje się ze swoich zobowiązao odnośnie puli nagród ponad miarę, pozyskuje dodatkowe pieniądze. Przypomniał, że 4 lata 
temu zobowiązał się, że do każdej dodatkowej złotówki do puli nagród załatwionej przez środowisko TS miał dołożyd drugą, ale 
niestety od 4 lat to nie nastąpiło. 

 Zobowiązał się, że przygotuje w imieniu Rady pismo z odpowiedzią na ww. pisma i prześle je do Rady. 
2) J. Engel: 

 Przez ostatnie kilka lat odbył wiele spotkao w MRiRW i niestety żaden z ministrów, mimo wielu obietnic wsparcia dla hodowli, z 
żadnej z nich się nie wywiązał. Wyraził nadzieję, że wreszcie teraz Wicepremier H. Kowalczyk i Minister R. Romanowski zrealizują to 
wszystko, co było dodatkiem do TS, czyli pomoc dla polskiej hodowli, poprzez m.in. rozwinięcie rynku właścicielskiego. Powiedziano 
mu, że są pieniądze, że można je uzyskad z KOWR'u, jeśli odpowiednio wcześnie się o nie oficjalnie wystąpi. Jeśli minister dostanie 
odpowiedni dokument i będzie mógł go dalej procedowad, to jest szansa na duże wsparcie polskiej hodowli. 

 W związku z powyższym wnioskuje o zmianę wydanego na początku tego roku Zarządzenia nr 3/2022 Prezesa PKWK dot. nagród 
dodatkowych dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli, gdyż wg deklaracji ministrów środki na to są, tylko trzeba po nie w 
odpowiedni sposób sięgnąd. 

 Przypomniał, że w zeszłym roku Minister G. Puda zadeklarował wsparcie w postaci premii debiutanckich w wys. 5000 zł, ale mimo 
zapewnieo ze strony poprzedniego Prezesa PKWK T. Chalimoniuka, że wszystko jest na dobrej drodze, okazało się, że nigdy nikt 
oficjalnie o takie wsparcie nie wystąpił, nie ma na to żadnych dokumentów, na podstawie których można by dalej procedowad.  

 Jeszcze nie robił szacunków, ale wg niego proponowane zmiany dadzą ok. 30% więcej pieniędzy w stosunku do pierwotnych 
założeo. 

 Proponowane zmiany do zarządzenia nr 3/2022 z 20.02.2022 r.: 
--- 
§1 

Nagroda dla właścicieli 
a) konie pełnej krwi angielskiej: 

 2-letnie 65% premii dodatkowej od I nagrody w gonitwie dla właściciela konia polskiej hodowli, który zajmie miejsce w gonitwie 
1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5. 

 3-letnie 45% premii dodatkowej od I nagrody w gonitwie dla właściciela konia polskiej hodowli, który zajmie miejsce w gonitwie 
1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5. 

 4-letnie i starsze 25% premii dodatkowej od I nagrody w gonitwie dla właściciela konia polskiej hodowli, który zajmie miejsce w 
gonitwie 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5. 

b) Konie czystej krwi arabskiej: 

 3 – letnie 65% premii dodatkowej od I nagrody w gonitwie dla właściciela konia polskiej hodowli, który zajmie miejsce w 
gonitwie 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5. 

 4 – letnie 45% premii dodatkowej od I nagrody w gonitwie dla właściciela konia polskiej hodowli, który zajmie miejsce w 
gonitwie 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5. 

 5 – letnie i starsze 25% premii dodatkowej od I nagrody w gonitwie dla właściciela konia polskiej hodowli, który zajmie miejsce w 
gonitwie 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5. 

c) Pkt c) oraz d) bez zmian. 
d) Wykreślony zostaje pkt. 3 w §1. 

§2 
Premia dodatkowa dla trenerów koni hodowli polskiej: 
a) Trener, w którego stajni trenuje koo polskiej hodowli, który zajmie w gonitwie miejsce 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5, otrzyma 10% od 

wysokości premii, jaką otrzyma właściciel konia. 
§3 

Premie dla hodowców: 
a) Hodowca konia polskiej hodowli otrzyma 20% premii hodowlanej liczonej od wysokości I nagrody w gonitwie, jeśli wyhodowany 

przez niego koo zajmie 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 miejsce w gonitwie. 
b) Hodowca konia polskiej hodowli debiutującego na torach wyścigów konnych w Polsce otrzyma premię hodowlaną w kwocie 5000 zł.  

--- 

 Prezes K. Kierzek: Już zaczął działad w tym temacie, ale nie padły tu żadne konkretne liczby, więc na razie nie może nid powiedzied 
nt. kwoty. 

 M. Wyrzyk: Prośba o dodanie do beneficjentów jeźdźców z 5% odpisem z tytułu zaproponowanych przez W. Engela nagród. 

 M. Gołębiowski:  

 To ma byd premia dla polskiej hodowli a nie dla trenerów i jeźdźców, którzy prowadzą swoją działalnośd. 

 Zajmujący się ostatnio sprawami dofinansowao w KOWR p. Malicki powiedział, że nic o pieniądzach na nagrody debiutanckie nie 
wie, podobnie jak dyr. gen. KOWR, która stwierdziła, że były tylko na ten temat "bąknięcia" i że musi byd zmieniona ustawa o 
hodowli, żeby można było to realizowad. 

 Poprosił o uwzględnienie opracowanej przez niego w 2019 roku analizy i propozycji podziału puli nagród między  konie polskiej 
hodowli i zagraniczne, którą niegdyś Rada uchwałą odrzuciła. 
W wyniku dyskusji podjęto następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 38 
z dnia 11 marca 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o zmianę zarządzenia nr 03/2022 z 
21.01.2022 r., zgodnie z przedstawioną przez W. Engela propozycją Stowarzyszenia Turf Club Służewiec. 
 
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) J. Sawka: Kwestia wynagradzania sędziów, którzy powinni byd opłacani przez PKWK. 

 Prezes K. Kierzek: Byłoby to dobrym instrumentem nadzoru nad pracą sędziów, jednak wymaga zapewnienia odpowiednich 
środków, których w tej chwili Klub nie ma. 

 J. Sawka: Wniosek, aby PKWK przejął finansowanie sędziów od tego roku. 
 
W wyniku dyskusji podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 39 

z dnia 11 marca 2022 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, aby Klub przejął finansowanie 
sędziów wyścigowych od tego roku.  
 
Uchwała została przyjęta przez aklamację. 
 

B. Pukowiec obiecał włączyd się wraz z dyr. D. Nowackim, aby wspólnie z Prezesem PKWK przeanalizowad możliwości zmiany źródeł 
finansowania pracy sędziów wyścigowych, z uwzględnieniem możliwości formalnych i budżetowych oraz ocenid, co jest możliwe do 
zrobienia jeszcze w tym lub od przyszłego sezonu.  
 

4) Kwestia dopuszczenia pracujących w Polsce jeźdźców z obywatelstwem rosyjskim i białoruskim do udziału w wyścigach w trakcie 
konfliktu na Ukrainie. 
 

 W dyskusji padły argumenty za i przeciw sankcjom, w tym: 
 

 Brak uzasadnienia, aby odbierad mieszkającym i pracującym od wielu lat w Polsce jeźdźcom prawa udziału w polskich wyścigach 
tylko dlatego, że mają rosyjskie obywatelstwo. Założyli oni w Polsce rodziny z Polkami a także Ukrainką, mają z nimi dzieci, nie raz są 
jedynymi żywicielami tych rodzin, pracują dla polskich trenerów i właścicieli, reprezentują w wyścigach Polskę a nie Rosję, czy 
Białoruś. Zabieranie im jedynego źródła utrzymania w ramach zbiorowej odpowiedzialności za działania władz kraju, z którym nie są 
związani od lat, byłoby niehumanitarne i jawnie niesprawiedliwe. 

 Temat jest trudny, związki sportowe solidarnie wykluczają z międzynarodowych zawodów reprezentantów Rosji i Białorusi, jednak 
dotyczy to również rosyjskich i białoruskich zawodników mieszkających w Polsce, członków rodzin ważniejszych osób z kręgów 
władzy i biznesu Rosji, więc mimo rozterek, pracującym w Polsce rosyjskim i białoruskim jeźdźcom Prezes powinien odmówid 
wydania licencji i niech się odwołują do Ministra Rolnictwa. 

 Zdecydowane poparcie dla sankcji wobec wszystkich zawodników z rosyjskim i białoruskim obywatelstwem, gdyż ma to byd 
stanowczym wyrazem sprzeciwu wobec działao Rosji i solidarności z Ukrainą. 

 Bezwzględne solidaryzowanie się związków sportowych z Ukrainą przez wykluczenie rosyjskich jeźdźców jest jak najbardziej ludzkie, 
chyba że nie potraktuje się wyścigów konnych jako sportu, gdyż de facto nie podlegają one pod ustawę o sporcie. 

 Całkowity brak zgody na ostracyzm wobec zwykłych obywateli rosyjskich i białoruskich, którzy są bardziej polscy niż rosyjscy, gdyż 
przypomina to 1968 rok. Te sprawy powinny byd traktowane indywidualnie a Rada i Prezes PKWK nie mają instrumentów prawnych, 
aby zawieszad lub nie wydad komuś licencji z powodu obywatelstwa. Jeśli ktoś ewidentnie i jawnie manifestuje swoje poparcie d la 
Putina, wówczas należy to zgłosid odpowiednim służbom Paostwa, które się tym zajmą. 

 Wniosek, aby Prezes PKWK wezwał indywidualnie każdego z rosyjskich dżokei i jasno im powiedział, że muszą wystąpid o polski 
paszport, jeśli chcą dalej przebywad w Polsce, co pozwoli ocenid ich stosunek do sytuacji. 

 Prezes K. Kierzek: Wątpliwości, jak to może wyglądad od strony formalnej, gdyż odmowa wydania licencji może nastąpid tylko na 
podstawie konkretnych, ustawowych przesłanek. I co z już wydanymi jeźdźcom rosyjskim licencjami? Odmowa może się wiązad z 
odwołaniami do MRiRW a także odpowiedzialnością finansową z tyt. utraty potencjalnych zarobków. Inna kwestia, to możliwośd 
nieodwracalnej utraty kilku z i tak niewielkiej liczby jeźdźców, którzy zapewne wyjadą na Zachód, bo żaden Jockey Club nie ogłosił 
takich sankcji. Jedynie France Galop odpowiedział, że restrykcje dotyczą wyłącznie osób, które znajdują się na liście sankcji Unii 
Europejskiej i organów finansowych. 
 
W efekcie podjęto następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 40 
z dnia 11 marca 2022 roku 

 

W związku ze zwróceniem się Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do Rady PKWK o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego 
wykluczenia posiadających rosyjskie i białoruskie obywatelstwo jeźdźców, trenerów i właścicieli koni wyścigowych, po dyskusji Rada 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa o wykluczenie ich ze startów w sezonie 2022. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
5) M. Gołębiowski: Wniosek o przywrócenie gonitw dla koni półkrwi w sezonie 2022. 

 

 M. Gołębiowski: Mimo zgłoszenia do sezonu ok. 50 koni półkrwi, nie przewidziano dla nich żadnych gonitw. Nie powinno się ich 
eliminowad ze startów, tylko tak wszystko zorganizowad, aby nie mogły biegad konie nie przygotowane, jak w ubiegłych latach.  

 Prezes PKWK: Formuła gonitw dla koni półkrwi się wyczerpała, gdyż są one dużo słabsze od folblutów. Mogą się sprawdzid w 
gonitwach pokazowych jako element promocji wyścigów, ale koo półkrwi nigdy nie będzie selekcjonowany na szybkośd, może 
sprawdzi się w WKKW. 

 K. Koczurowska-Wawrzkiewicz: Sopot dał koniom półkrwi szansę przez 2 sezony, ponieważ dla sopockich graczy wyścigowe 
możliwości koni nie są najważniejszą kwestią, ale nawet gracze niebędący znawcami wyścigów byli zbulwersowani tym, jaką 
kompromitacją okazały się gonitwy koni tej rasy.  

 M. Kacprzyk: Podobnie było w zeszłym roku w Warszawie w wyniku kompletnego nieprzygotowania koni półkrwi do biegania. 

 J. Sawka w ogóle odmówił głosowania w tej sprawie, uznając wniosek M. Gołębiowskiego za kuriozalny, gdyż konie półkrwi mogą 
przecież startowad w gonitwach skakanych. 

 
 W wyniku dyskusji podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 41 
z dnia 11 marca 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych popiera uwzględnienie przez organizatorów w planach gonitw na sezon 2022 gonitw dla koni 
półkrwi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby. 
Uchwała pozostała nierozstrzygnięta. 
 
6) M. Gołębiowski: Pytanie do Przewodniczącego o zwiększenie puli nagród. 

 
B. Pukowiec - w projekcie zmiany umowy dzierżawy z PKWK jest przewidziana indeksacja wysokości puli nagród o wskaźnik inflacji. 

 
 Ustalono, że następne posiedzenie zostanie poświęcone wyłącznie zmianom w regulaminie wyścigów konnych i odbędzie się 
jeszcze przed Wielkanocą. 

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

1. Błaszczyk Przemysław  
2. Engel Władysław Jerzy 
3. Gołębiowski Mariusz 
4. Kacprzyk Maciej 
5. Koczurowska-Wawrzkiewicz Kaja 
6. Pukowiec Bogdan 
7. Sawka Jerzy 
8. Wyrzyk Magdalena 


