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PROTOKÓŁ Z XII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 3 września 2022 roku 
 

 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 17
00

 przez Przewodniczącego Rady PKWK –  B. Pukowca, który stwierdził, że przy obecności 6 
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 51 

z dnia 3 września 2022 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 wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
2. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 52 
z dnia 3 września 2022 roku 

 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XI posiedzenia Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Prezentacja funkcjonowania i organizacji wyścigów na Torze Partynice. 
 
 Przewodniczący oddał głos J. Sawce, który przedstawił funkcjonowanie Toru Partynice i organizacji gonitw oraz zachodzące w nich 
zmiany, od kiedy został dyrektorem WTWK. 
 
4. Sprawy różne. 
 
 Przewodniczący poruszył kwestię mających od kilku miesięcy miejsce ataków medialnych, powielanych przez posłów w 

interpelacjach, na warszawskiego organizatora wyścigów i zarządcę TWKS, jak i na wyścigi konne w ogóle, które godzą w dobre imię 
zarówno TS, jak i PKWK oraz całego środowiska wyścigowego, poprzez publikowanie w gazetach niesprawdzonych lub wręcz 
fałszywych tez (głoszonych często przez anonimowych informatorów), stawiających wyścigi i towarzyszące im działania 
organizacyjne w bardzo negatywnym świetle, co nie pokrywa się z rzeczywistością i działaniami modernizacyjnymi, jakie od lat 
prowadzi TS na Służewcu. 

 W związku ze złożonym w dniu 10.08.2022 r. do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pismem spółki Totalizator Sportowy 
Oddział Wyścigi Konne Warszawa – Służewiec, dotyczącym wątpliwości odnośnie kolejności, jaką zajęły konie Kaneshya (FR) oraz 
Night Tornado (GB) w Nagrodzie Kozienic, rozegranej w dniu 31.07.2022 r. na Torze Służewiec, Prezes K. Kierzek streścił 
przedstawioną w dokumentacji sprawę ww. gonitwy i stanowisko sędziów KT-Warszawa oraz sędziów u celownika, pracujących w 
tym dniu, którzy podtrzymali swoje stanowisko, że wg nich decyzja była słuszna i nie zmieniliby zdania w analogicznej sytuacji. 
Poinformował, że wobec braku formalnych możliwości zmiany wyniku gonitwy zgodnie z RWK (nikt nie zgłosił protestu), rozważa 
przekazanie weryfikacji tej sprawy do komisji odwoławczej, jako do ekspertów. 
W trakcie dyskusji nad tym, czy w ogóle i jakie działania można podjąd w celu wyjaśnienia wątpliwości co do zatwierdzonego przez 
komisję techniczną wyniku gonitwy, Rada PKWK poparła przekazanie sprawy do instancji wyższych, celem uzyskania opinii odnośnie 
ewentualnej rewizji wyniku.  

 Omówienie kwestii finansowania sędziów wyścigowych od sezonu 2023. 
 Prezes K. Kierzek zapewnił, że cały czas analizuje możliwośd przejęcia finansowania sędziów przez PKWK, stara się wypracowad jakiś 
model, najlepiej w połączeniu z modyfikacją systemu szkoleniowego i znalezieniem finansowania niezależnego od organizatorów, np. jak 
w jeździectwie, ze z góry ustalonymi stawkami sędziowskimi, z wprowadzeniem rodzaju systemu klas sędziowskich, uzależnionych np. od 
stażu, doszkalania się itp. Zgodzono się, że PKWK powinien przejąd finansowanie sędziów a Prezes K. Kierzek zobowiązał się, że na 
przyszłe posiedzenie przygotuje projekt przejęcia finansowania sędziów przez Klub. 

 Przewodniczący poinformował, że sprawa skargi jednej z sędziów KT na czynności Rady została cofnięta przez Naczelny Sąd 
Administracyjny do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wcześniej tę skargę oddalił. 
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 M. Wyrzyk i M. Kacprzyk poruszyli do rozważenia kwestię rekompensat lub premii transportowych dla właścicieli wożących konie 
między torami w Polsce. 

 M. Kacprzyk zaapelował do organizatorów o nieorganizowanie gonitw na różnych torach w tych samych dniach. 

 M. Wyrzyk przypomniała o kwestii szkolenia dla jeźdźców, poruszono też temat zmiany stawek za dosiady i prowadzenia koni oraz 
wprowadzenia kilkustopniowego zapisu. 

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

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


