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PROTOKÓŁ Z XI POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 29 czerwca 2022 roku 
 

 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 12
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. 
 

Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 48 

z dnia 29 czerwca 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 X posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 49 
z dnia 29 czerwca 2022 roku 

 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z X 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 2021. 
 

Wobec braku uwag do sprawozdania, które wszyscy członkowie otrzymali wcześniej mailowo, Przewodniczący zarekomendował 
pozytywne zaopiniowanie sprawozdania PKWK, wobec czego podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 50 
z dnia 29 czerwca 2022 roku 

 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2021, 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 wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
4. Omówienie zaawansowania prac nad zmianami do Ustawy o wyścigach konnych. 

 

Prezes K. Kierzek zauważył, że najpierw warto wprowadzid zmiany do ustawy owk, gdyż ma wyższą rangę i to na jej podstawie 
opracowywane jest rozporządzenie w sprawie regulaminu wyścigów konnych, dlatego złożenie opracowanych na tę chwilę zmian do 
regulaminu zostanie wstrzymane do czasu zmiany ustawy. W skrócie przedstawił najważniejsze z planowanych zmian do ustawy: 

 umiędzynarodowienie definicji właściciela, trenera i jeźdźca, 

 doprecyzowanie liczby członków Rady zgłaszanych przez poszczególne organizacje i środowiska, 

 usunięcie z kompetencji Rady PKWK wnioskowania o powołanie i odwołanie sędziów, 

 dodanie do kompetencji Prezesa PKWK powołania kolegium sędziowskiego, które miałoby zastąpid opiniowanie przez Radę, a także 
zajmowad się edukacją i ustalaniem ścieżki zawodowej sędziów wyścigowych; 

 zlikwidowanie ograniczenie możliwości zawieszenia licencji jedynie do roku. 
Podczas krótkiej dyskusji wyrażono poparcie, aby wszystkie kwestie powoływania i odwoływania sędziów pozostawid w gestii 

Prezesa, który i tak może to robid wg własnego uznania, niezależnie od wniosków Rady. P. Błaszczyk zaoferował swoje wsparcie dla 
PKWK w procedowaniu zmian. Prezes K. Kierzek zapowiedział, że gotowy projekt zmian prześle Radzie do zaopiniowania 
prawdopodobnie do kooca lipca. 
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5. Sprawy różne. 
 

 Powrócono do dyskusji nad wnioskiem M. Gołębiowskiego, dot. propozycji podwyższenia do co najmniej do 1 tys. zł opłaty za 
zgłoszenie koni zagranicznych do sezonu, jednak jakiekolwiek rekomendacje odłożono na później, gdyż M. Gołębiowski nie 
przedstawił bardziej konkretnego projektu mechanizmu i wniosku, o co został poproszony na poprzednim posiedzeniu. Prezes K. 
Kierzek poinformował, że temat skierowano do wstępnej analizy prawnej, jednak bardziej istotne jest oszacowanie opłacalności 
finansowej możliwych przychodów z tego tytułu w stosunku do negatywnych skutków, jakie takie dyskryminujące restrykcje mogą  
mied na atrakcyjnośd polskich wyścigów dla koni biorących w nich przyjeżdżających z zagranicy. 

 Po przypomnieniu przez W. Engela kwestii zaległych nagród debiutanckich z sezonu 2021 (wnioskowała o nie Rada ds. Hodowli Koni 
przy MRiRW) i stwierdzeniu Prezesa Kierzka, że nie ma żadnej wiedzy, aby w MRiRW toczyło się w tej sprawie jakiekolwiek 
postępowanie, P. Błaszczyk zauważył, że ta sprawa wymaga formalnego uregulowania w MRiRW przez Prezesa PKWK i zaoferował 
mu w tym swoją pomoc, jako senator RP. 

 Poruszono także kwestię wsparcia dla koni polskiej hodowli, w którym głównym problemem jest znalezienie odpowiedniego 
finansowania. 

 J. Sawka poinformował, że wspólnie z J. Zalewskim przygotowują analizę dot. sytuacji wyścigowego rynku hazardowego, która 
zostanie opublikowana w portalu folblut.com. Przypomniał o potrzebie zorganizowania seminarium dot. obecnej i przyszłej sytuacji 
wyścigów i hazardu w perspektywie 10-20 lat, z udziałem zarówno krajowych jak i zagranicznych prelegentów. Powinno się ono 
odbyd pod egidą PKWK, najlepiej późną jesienią lub wiosną na największym w Polsce torze w Warszawie, pozostaje kwestia jego 
sfinansowania przez PKWK, może przy udziale TS. 

 
Ustalono, że zgodnie z zaproszeniem dyr. J. Sawki następne posiedzenie odbędzie 3 września na WTWK-Partynice. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.  
Na tym protokół zakooczono.  
 
 
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 


