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PROTOKÓŁ Z XIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 28 września 2022 roku 
 

 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 14
08

 przez Przewodniczącego Rady PKWK –  B. Pukowca, który stwierdził, że przy obecności 8 członków Rady 
zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął również udział Prezes PKWK - Krzysztof Kierzek. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

M. Gołębiowski wnioskował o wprowadzenie punktu dot. głosowania nad podwyższeniem opłat za zgłoszenia koni zagranicznych do sezonu 
wyścigowego ze 100 zł do 1000 zł, jednak wobec ponownego braku przygotowania analizy jego skutków i propozycji konkretnego mechanizmu 
pobierania opłat, propozycję tę odrzucono. 

 
Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 53 

z dnia 28 września 2022 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
2. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 54 
z dnia 28 września 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XII posiedzenia Rady.  
 
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. 
 
3. Omówienie i dyskusja nad propozycjami zmian do zasad powoływania i funkcjonowania sędziów wyścigowych od sezonu 2023. 
 
Przewodniczący przypomniał, że Min. R. Romanowski zwrócił się do Prezesa PKWK o stworzenie bardziej przejrzystych zasad powoływania i 
odwoływania sędziów wyścigowych.  

 Prezes K. Kierzek: Propozycja jest nadal opracowywana, ale można przedstawid jej główne założenia: 

 Zmiana zasad powoływania sędziów wymaga zmiany ustawy owk w części dot. kompetencji Rady PKWK (przekazanie pełnej decyzyjności 
Prezesowi PKWK) oraz Regulaminu wyścigów konnych w obszarze kompetencji poszczególnych organów sędziowskich oraz w kwestii finansowania. 

 Wprowadzenie w części stałej opłaty za zapis do gonitwy tzw. opłaty sędziowskiej, jak w federacjach sportowych, 

 Uregulowanie zapisów dot. minimalnej wysokości opłaty za dosiad i na fundusz antydopingowy; 

 Stawki wynagrodzenia dla sędziów i za dosiad byłyby obliczane podobnie, wg % ekwiwalentu na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia 
wyliczonego przez GUS za kwartał poprzedniego roku. Wynagrodzenie sędziów uzależnione by było od pełnionej funkcji; 

 Uzyskane w ten sposób środki nie pokryłyby pełnych kosztów sędziów, które w części i tak musieliby ponosid organizatorzy a w części właściciele. 
PKWK chce przejąd merytoryczne zarządzanie sędziami, ale nie ma na to funduszy. 

 Konieczne by było podniesienie kosztów zapisu, co obciążyłoby dodatkowo właścicieli koni. Kwestia ta wzbudziła największy sprzeciw wśród 
członków Rady.  
Podczas dyskusji sam mechanizm uznano za dobry, ale nie dodatkowym kosztem i tak mocno obciążonych właścicieli. Taka zmiana powinna byd 
wprowadzona jednocześnie z dodatkowymi elementami, jak obniżanie części zmiennej opłaty za zapis, zwiększanie puli nagród i nagród 
dodatkowych. Prezes PKWK zauważył, że i tak te koszty ponoszą w zapisach właściciele, tylko nie są one konkretnie nazwane. Padły głosy, aby na 
razie zostawid zasady finansowania bez zmian i poddad je dalszej analizie i dyskusji, ewentualnie pomyśled o obniżaniu opłaty stałej w niższych 
grupach. Ostatecznie Przewodniczący zaproponował, aby zgodnie z sugestią Prezesa przedyskutowad tę kwestię w gronie organizatorów. 
Przewodniczący poinformował, że trwają zaawansowane negocjacje nowej umowy dzierżawy, która zakłada zwiększenie puli nagród, z której częśd 
byłaby dedykowana wsparciu polskiej hodowli koni wyścigowych. Wymaga to jednak akceptacji ministerstw, Prokuratorii Generalnej, Zarządu i 
Rady Nadzorczej i zgromadzenia wspólników TS. 

 Propozycja zwiększenia kompetencji komisji odwoławczej, która pełniłaby funkcję kolegium sędziów (ocenianie i opiniowanie sędziów, inicjowanie 
szkoleo, organ doradczo-pomocniczy Prezesa PKWK); 

 Wprowadzenie 3-stopniowej gradacji licencji, uzależnionej od doświadczenia, odbytych szkoleo, opinii promotora lub kolegium sędziów; 
uzależnienie wysokości wynagrodzenia i ważności funkcji w komisji od stopnia licencji; 

 Wprowadzenie rotacyjności sędziów KO i KT; 

 Ustanowienie sędziego – asystenta do umożliwienia odbywania praktyk sędziowskich. 

 Uzyskanie licencji będzie wymagało aktualnego szkolenia licencyjnego. 

 W tej chwili w uzgodnieniach międzyresortowych jest zmiana ustawy owk w kwestii dot. podwyższenia procenta odpisu na rzecz PKWK od obrotów 
na zakłady wzajemne na wyścigi konne. 
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 W. Engel:  

 Poparty przez M. Kacprzyka i J. Sawkę wniosek do Przewodniczącego Rady, aby zgłosid do ustawy owk zmiany dot. przywrócenia do kompetencji 
Rady PKWK wnioskowania o powoływanie Prezesa PKWK wyłonionego z konkursu opartego na konkretnych, jasnych zasadach. Przewodniczący 
zaoferował się, że poprosi prawników TS o pomoc w przygotowaniu stosownego wniosku i zapisów ustawy owk, przy wsparciu członków Rady. 

 Wniosek, aby plany wyścigowe były zatwierdzane do kooca lutego, a nie stycznia. W odpowiedzi M. Kacprzyk poinformował, że w projekcie zmian 
do RWK jest zapis, że obowiązek podawania i zatwierdzania planu na cały rok dotyczy tylko tzw. góry, czyli gonitw pozagrupowych a plan tzw. dołu 
byłby przedkładany i zatwierdzany na określone części sezonu, np. na 3 miesiące. 

 Środowisko wyścigowe denerwuje, że na Służewcu organizowane są różne imprezy, także kooskie, niezwiązane z wyścigami, na które przychodzi 
garstka zaproszonych gości i z których nic nie idzie na wyścigi  i nie promuje wyścigów. B. Pukowiec ripostował, że są to chybione zarzuty, 
powielane przez media, a TS jako dzierżawca musi mied jakieś dodatkowe źródła dochodu na utrzymanie TWKS, a obecne na tych wydarzeniach 
media popularyzują bywanie na Służewcu. 
 
Podsumowując punkt Przewodniczący potwierdził, że Prezes PKWK wspólnie z organizatorami jeszcze popracują nad zmianami dot. systemu 

sędziowania i na następne posiedzenie jeszcze w tym roku Prezes PKWK przedstawi Radzie konkretny projekt regulacji w tym zakresie. 
 

4. Dyskusja dot. okoliczności opublikowania i treści Oświadczenia Rady PKWK z dnia 9 września 2022 r. 
 

B. Pukowiec: 
Pomysł wydania oświadczenia powstał w wyniku nagonki na wyścigi i TS, która trwała już od czerwca br. w postaci oficjalnych listów i uwag kierowanych 
do Zarządu i właściciela TS, jak i nieoficjalnych donosów, interpelacji poselskich kierowanych zarówno do TS, jak i PKWK, czy też w postaci publikacji w 
Passie i innych periodykach. Kumulacja nastąpiła po artykule przed Warsaw Jumping i fałszywej informacji o zwolnieniu dyr. TWKS D. Nowackiego. Ataki 
te uderzały głównie w D. Nowackiego, co miało doprowadzid do jego zwolnienia. Przez tak złą prasę TS o mało nie straciło 3 głównych sponsorów WJ. To 
spowodowało, że TS zdecydował o wezwaniu zamieszczających takie teksty mediów do publikacji sprostowao a on sam wyszedł z inicjatywą 
opublikowania - w porozumieniu i za zgodą Prezesa PKWK - oświadczenia na stronie PKWK w imieniu Rady, wobec którego treści częśd członków Rady 
wyraziła sprzeciw lub votum separatum. W wyniku tych działao częśd gazet opublikowała sprostowania. Wg niego cały cykl zdarzeo nie był przypadkowy 
i nie miał na celu poprawy sytuacji wyścigów, ale personalny atak na D. Nowackiego i na niego samego przy okazji. 
 

W dyskusji podkreślono, że całe to zamieszanie wymagało reakcji, jednak oświadczenia Prezesa i Rady były słabe, bo dawały czytelnikom obraz, że 
na wyścigach wszystko jest wspaniale, bez żadnych problemów i że Rada to popiera. Stanowisko Rady, wydane pod presją czasu i okoliczności, przed 
publikacją wymagało dopracowania, uwzględnienia różnych okoliczności, szerszego pokazania rzeczywistości w celu nakreślenia prawdziwego kontekstu 
i faktów. Zauważono też, że właściwie Rada PKWK w ogóle nie powinna była się włączad w zajmowanie stanowiska w kwestii dot. spraw TS. Niezależnie 
członkowie Rady powinni wyjaśniad swoim środowiskom, jak jest faktycznie i edukowad, jakie są realia i ryzyko wypadków, jak w każdej innej dziedzinie 
sportowej. 

Przewodniczący zauważył, że opublikowane w Internecie przez J. Sawkę i Stowarzyszenie Turf Club Służewiec oświadczenia podkreślające votum 
separatum J. Sawki, W. Engela oraz M. Gołębiowskiego pogorszyło sprawę, bo pokazało, że środowisko jest podzielone i cieszy się, że oświadczenie 
zostało opublikowane, bo pokazało, że jako środowisko nie zgadzają się na takie ataki. 
 
5. Sprawy różne. 
 
 Na zapytanie M. Kacprzyka o odpowiedź dla SK Michałów i SK Janów Podlaski w spr. planów co do gonitw eksterierowych w przyszłym roku, Prezes 

K. Kierzek poinformował, że na razie czeka na informacje o strukturze koni, które te stadniny planują zgłosid do sezonu 2023. M. Kacprzyk 
zaproponował, żeby w przypadku zainteresowania i możliwości organizowania takich gonitw, wystąpid do KOWR o sfinansowanie tych gonitw, jako 
nie mających waloru selekcyjnego a jedynie hodowlany dla podległych KOWR stadnin. 

 Przewodniczący poinformował, że sprawa skargi jednej z sędziów KT na czynności Rady ma ciąg dalszy. Przewodniczący napisał odpowiedź na jej 
skargę kasacyjną, ona na nią replikę i tak to się toczy. Nie wiadomo, kiedy zapadnie ostateczny wyrok. 

 Na zapytanie M. Gołębiowskiego o wprowadzenie do porządku następnego posiedzenia kwestii podwyższenia opłat za zgłoszenia koni zagranicznej 
hodowli do sezonu i przygotowania do tego stosownej analizy Prezes K. Kierzek zapowiedział, że pozwoli sobie dzwonid do niego po uzyskanie 
założeo do analizy i wyliczeo w tej kwestii. 

 Na zapytanie J. Sawki o organizację aukcji folblutów na Służewcu w 2022 roku Prezes K. Kierzek stwierdził, że PKWK nie ma takich możliwości, ale 
interesuje go aukcja folblutów w przyszłym roku, byd może poprzedzona przeprowadzeniem próby dzielności na zasadach dla koni półkrwi po 
sezonie wyścigowym, aby zwiększyd ich wartośd rynkową. 

 J. Sawka przypomniał o konieczności przedyskutowania wspólnych planów dla Warszawy i Wrocławia, aby nie pokrywały się ważniejsze dni 
wyścigowe. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. Następne zaplanowano jeszcze w tym roku. 
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. Błaszczyk Przemysław 
2. Engel Władysław 
3. Gołębiowski Mariusz 
4. Kacprzyk Maciej 

 
5. Pukowiec Bogdan 
6. Romanowski Michał 
7. Sawka Jerzy 
8. Wyrzyk Magdalena 


