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PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA RADY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 18 listopada 2009 roku w siedzibie Klubu.  
 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
15

. 
 

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik.  
Pani M. Słowik otworzyła zebranie stwierdzając, że przy obecności 19 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do 

podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. W posiedzeniu ponadto wziął udział Prezes PKWK – Pan Feliks Klimczak. 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 12 
z dnia 18 listopada 2009 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dziewiętnaście jeden) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady. 
 

Poza propozycją, aby szerzej prezentować głosy w dyskusji, nie zgłoszono merytorycznych uwag do protokołu, w związku 
z czym przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 13 

z dnia 18 listopada 2009 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z III posiedzenia Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 
 

Informacje przedstawił Pan Prezes F. Klimczak: 
• PKWK nie miał możliwości zapoznać z projektem ustawy hazardowej, którego wbrew zapowiedziom nie było na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów a jedynie z 66-stronicowym uzasadnieniem. 
• Pierwsza wersja projektu ustawy zakładała 500% wzrost podatku od obrotów. 
• Prezes F. Klimczak wspólnie z Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW przygotował 

oficjalne stanowisko PKWK w tej sprawie na posiedzenie Rady Ministrów, które zostało przedstawione przez Ministra 
Nalewajka. 

• Po posiedzeniu Rady Ministrów (jak można wywnioskować z Uzasadnienia do projektu ustawy) zmieniła się podstawa 
opodatkowania zakładów wzajemnych (opodatkowana jest wyłącznie część dochodowa) – 20% od rywalizacji zwierząt (w 
tym wyścigów konnych). Oznacza to 300% wzrost podatku od zakładów wzajemnych na wyścigi konne i 600-700% 
wzrostu opłat za punkt (członkowie komisji nie wiedzą, czy opłata ta dotyczy uruchomienia nowego punktu, czy również 
każdej nowo wprowadzanej do punktu usługi). 

• Prezes F. Klimczak spotkał się z członkami komisji pracującej nad ustawą i przyznali oni, że zostali wprowadzeni w błąd 
informacją Rządu, że zmiany te nie rodzą skutków finansowych dla branży. 

• Istnieje również problem braku możliwości reklamowania się przez firmy prowadzące zakłady wzajemne. 
• Ustawa ma być gotowa do piątku 20 listopada. Atmosfera wokół prac nad ustawą jest taka, że Rząd blokuje jakiekolwiek 

możliwości dotarcia do niego z uwagami i najprawdopodobniej wszystkie wnioskowane przez posłów poprawki (również 
te o obniżenie podatku od zakładów na rywalizację zwierząt) zostaną odrzucone a parlamentarna sekcja ds. wyścigów 
konnych w ogóle nie chce rozmawiać na temat ustawy hazardowej. 

• Do chwili obecnej nie jest znana ostateczna wersja ustawy. 
• Jeśli ustawa drastycznie podwyższy opodatkowanie, po 2010 r. Totalizator Sportowy będzie mógł się wycofać z umowy z 

powodu znaczącej, niekorzystnej zmiany warunków prowadzenia działalności wyścigowej. 
 
Podczas dyskusji podkreślano, że należy jak najbardziej nagłośnić sprawę wyścigów i starać się dotrzeć do organów 

odpowiedzialnych za prace nad ustawą, nawet poprzez publiczny protest środowiska wyścigowego a także skupić się na 
działaniach długofalowych na rzecz wyścigów, także poprzez budowanie pozytywnej opinii i znaczenia wyścigów w 
parlamencie. 
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Rada poparła wniosek Pana A. Wójtowicza, aby zwrócić się z oficjalnym pismem do Komisji Rolnictwa i Finansów w 
Sejmie i Senacie z prośbą o niezmienianie opodatkowania od zakładów wzajemnych na wyścigów konne. Po odczytaniu i 
przedyskutowaniu treści planowanego pisma podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 14 

z dnia 18 listopada 2009 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przesłać na ręce członków:  
1. Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczpospolitej 
2. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczpospolitej 
3. Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczpospolitej 
4. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczpospolitej  
pismo dotyczące pozostawienia obowiązującego w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych opodatkowania 
zakładów wzajemnych totalizatora konnego na dotychczasowym poziomie, wynikającego z obowiązujących w dniu 
dzisiejszym uregulowań prawnych. Treść pisma stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Z uwagi na konieczność 
natychmiastowego przekazania ww. pisma ustala się, że przekazanie pisma na ręce członków komisji, o których wyżej, nastąpi 
drogą elektroniczną i pocztową. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 
4. Regulamin Pracy Rady. 

 
Punkt ten został przełożony na następne posiedzenie. 
 

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2008. 
 

Poza postulatem Pana A. Wójtowicza, aby Prezes PKWK rozważył, czy w związku z otrzymywaniem przez PKWK dotacji na 
prowadzenie ksiąg stadnych nie można by było obniżyć opłat z nią związanych, nie zgłoszono uwag do sprawozdania, w  
związku z tym podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 15 

z dnia 18 listopada 2009 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2008, działając na podstawie 
art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) postanawia  pozytywnie zaopiniować 
przedłożone sprawozdanie celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
6. Przedstawienie planów wyścigowych na rok 2010. 

 
Prezes F. Klimczak:  

• Nie ma jeszcze planu na gonitwy służewieckie, są przymiarki dotyczące Sopotu i konkretne propozycje dotyczące 
Wrocławia. 
Pan W. Bąkowski: 

• Pula nagród 6,9 mln zł 
• Planowane 65 dni wyścigowych, 502 gonitwy 
• Prawdopodobnie 6 dni w Sopocie 
• Jeden dzień wyścigowy w Lublinie. 
 

Pan A. Wójtowicz poinformował, że ok. 2 miesiące temu komisja wyścigowa Rady razem z Prezes Polskiego Związku 
Hodowców Koni Arabskich – Panią Izabellą Pawelec-Zawadzką, złożyła postulat do organizatora wyścigów w Warszawie, by 
zwiększył on ogólną liczbę gonitw dla koni oo, zamknął dla koni zagranicznych większość gonitw pozagrupowych dla koni oo i 
zwiększył prestiż niektórych z nich. Pani M. Łojek zwróciła uwagę, że takie postulaty najpierw miały być rozważane i 
głosowane na posiedzeniach Rady i że było to przekroczenie kompetencji komisji wyścigowej Rady. 

Zdaniem Pana Wójtowicza i części przedstawicieli środowiska arabiarzy bez zamknięcia znaczących gonitw dla koni 
wyłącznie polskiej hodowli dojdzie do odpływu koni z treningu i stopniowego wycofywania ich z wyścigów a w konsekwencji – 
do załamania rynku polskich koni wyścigowych. Z kolei część pozostałych członków Rady była zdania, że rywalizacja 
międzynarodowa uatrakcyjnia gonitwy i sprawia, że są bardziej interesujące zarówno dla publiczności, jak i 
hodowców/właścicieli chcących wszechstronnie sprawdzać możliwości trenowanych koni. Zdaniem środowiska trenerów 
przyczyną braku koni w treningu jest przede wszystkim jego koszt. Przedstawiciele środowiska stowarzyszeń arabskich 
zaproponowali, aby rozważyć wprowadzenie ograniczeń na okres ochronny kilku lat. Prezes F. Klimczak oraz część zebranych 
proponowali rozważenie wprowadzenia rekompensaty finansowej dla polskich koni w postaci odpowiednio wysokiej premii 
hodowlanej. 

Na koniec Prezes F. Klimczak zauważył, że takie ograniczenia odbędą się kosztem właścicieli koni oraz trenerów. Będą 
preferowały polską hodowlę, natomiast nie będą stwarzały atrakcyjności z punktu widzenia wysokości nagród dla właścicieli. 
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Po dyskusji Pani M. Słowik odczytała wniosek przygotowany przez komisję wyścigowo – hodowlaną dla koni czystej krwi 
arabskiej, z następującymi postulatami: 

1) Gonitwy kategorii A i B przeznaczone dla koni hodowli wyłącznie krajowej, z wyjątkiem gonitwy Europy i Białki. 
2) Znaczne zwiększenie sumy nagród w gonitwie Oaks. 
3) Zwiększenie liczby gonitw przeznaczonych dla klaczy. 
4) Międzynarodowy Dzień Arabski odbywany w niedzielę, w terminie nie pokrywającym się z aukcją „Pride of Poland” 

w Janowie Podlaskim. 
 

Jako wniosek formalny przegłosowano postulat nr 1, aby gonitwy kategorii A i B dla koni czystej krwi arabskiej 
przeznaczone były dla koni hodowli wyłącznie krajowej, z wyjątkiem gonitwy Europy i Białki. Za jego przyjęciem głosowało 5 
osób, przeciw – 6 osób, wstrzymało się – 5 osób. Wniosek został odrzucony większością głosów. 

Wg Pana A. Wójtowicza konsekwencją wyniku tego głosowania będzie to, że za 2 lata nie będzie czym obsadzić 
wyścigów - ani koni pełnej krwi angielskiej, ani czystej krwi arabskiej. 
 

 
7. Informacja na temat aukcji 27-28 października br. Warszawa - Służewiec. 

 
Prezes F. Klimczak podsumował, że aukcja była udana, co z jednej strony jest niekorzystne dla wyścigów z powodu 

mniejszej liczby koni w kraju, z drugiej jednak jest motywacją do poddawania koni próbom selekcyjnym.  
Niekorzystny wpływ na liczbę koni wyścigowych na sezon 2010 ma również słaba kondycja stadnin i malejąca liczba 

właścicieli i hodowców, co zdaniem wielu jest wynikiem zbyt niskich puli nagród. 
Więcej informacji dotyczących  liczby koni i proporcji w rasach i wieku będzie dopiero po zakończeniu przyjmowania 

zgłoszeń koni do sezonu, czyli po styczniu 2010. 
Przewodniczący przedstawił do rozważenia swoje założenia do puli nagród w przyszłych sezonach: 
1) Minimalna pula nagród na 1 dzień wyścigowy – 110 tys. zł 
2) Łączna pula nagród podzielona przez liczbę dni wyścigowych, nie mniej niż 8 mln w ciągu roku przy 75 dniach 

wyścigowych 
3) przy obrocie totalizatora konnego powyżej 80 mln, na pulę nagród powinno być przeznaczane dodatkowo 10% tego 

obrotu; ewentualna nadwyżka obrotów będzie wypłacana w postaci nagród hodowlanych i właścicielskich na koniec 
roku. 

 
Pani M. Słowik poinformowała, że na grudniowym posiedzeniu Rady będą omawiane poprawki do Regulaminu wyścigów 

konnych i poprosiła, aby propozycje zmian zgłaszać do 10 grudnia. 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 16 grudnia na godz. 11

00
, po czym posiedzenie zostało zakończone.  

 
Na tym protokół zakończono. 


