
PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 16 grudnia 2009 roku w siedzibie Klubu. 
 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
30

. 
 
 Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik. 
Pani M. Słowik otworzyła zebranie stwierdzając, że przy obecności 18 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. 
 
 Pan W. Rowiński zgłosił temat zabezpieczenia interesów właścicieli koni. Ustalono, że będzie on punktem 
zidentyfikowanym w Sprawach różnych. 
 Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 16 
z dnia 16 grudnia 2009 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście 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 IV posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 17 
z dnia 16 grudnia 2009 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z IV posiedzenia Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Regulamin wyścigów konnych – proponowane zmiany. 
 
 Propozycje zmian miały być nadesłane na maila PKWK. Swoje uwagi przesłał Pan R. Mateusiak (rozesłano je mailem do 
pozostałych członków Rady). 
 
 Ustalono, że wszyscy zainteresowani nadeślą swoje propozycje zmian do dnia 31 grudnia. Zostaną one przeanalizowane, 
przedyskutowane i opracowane przez zespół roboczy, w którego skład mogą wejść wszyscy zainteresowani, także konsultanci 
spoza Rady, na oddzielnym spotkaniu 7 stycznia 2010 r. o godz. 11

00
 a następnie już w konkretnej formie przedstawione do 

przegłosowania na kolejnym posiedzeniu Rady. Odrębnie swoje propozycje ma złożyć organizator warszawski, którego 
przedstawiciele wraz z prawnikami mają je opracować do połowy stycznia i wtedy je przedstawić Prezesowi PKWK. 
 Pan A. Stasiowski zaproponował, aby koordynatorem pracy zespołu ds. przepisów wyścigowych został Pan M. 
Wojnarowski. Wniosek ten został pozytywnie przegłosowany: za było 17 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1 osoba. 
 Prezes F. Klimczak poprosił, aby konkretne propozycje zmian złożyć do PKWK przed końcem stycznia, aby w stosownym 
terminie zdążyły być przedłożone do MRiRW. 
 
4. Regulamin Pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w świetle odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 
 
 Pani M. Słowik odczytała pismo (rozesłane wcześniej mailowo) z uwagami Ministra Nalewajka do przesłanego projektu 
Regulaminu Pracy Rady PKWK, w którym Minister podkreślił, jakie kompetencje, wymienione w ustawie o wyścigach 
konnych, ma Rada. W świetle tych uwag członkowie Rady zgłosili wątpliwości co do możliwości formalnych opiniowania przez 
Radę rocznych sprawozdań z działalności PKWK. 
 Ustalono, że Projekt Regulaminu Pracy Rady uwzględniający uwagi Ministerstwa zostanie do niego ponownie przesłany 
wraz z pismem, w którym zostanie postawione pytanie, jak interpretować przepisy ustawy w świetle jej zapisów dotyczących 
kompetencji Rady w przypadku, kiedy jedną z nich jest opiniowanie sprawozdań rocznych z działalności PKWK. 

W związku z tym podjęto następującą uchwałę: 
 

 
 
 



UCHWAŁA NR 18 
z dnia 16 grudnia 2009 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć Regulamin Pracy Rady z uwzględnieniem uwag 
zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 20.10.2009 r.  
 
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. 
 
5. Sprawy różne. 
 
·  Prezes F. Klimczak poinformował, że pokrywanie kosztów przejazdów członków Rady na posiedzenia jest niemożliwe od 

strony prawnej. 
·  Pani M. Słowik przekazała, że w świetle informacji udzielonych przez Totalizator Sportowy zgodę na ujawnienie Radzie 

treści umowy dzierżawy zawartej między PKWK a TS muszą wyrazić oba podmioty i w związku z tym Rada musi złożyć do 
nich obu stosowną, pisemną prośbę i wówczas taka zgodna powinna być wydana. 

·  Potwierdzono plany negocjowania umowy między PKWK a TS, głównie w zakresie nagród. 
·  Ponownie poruszono kwestię chipowania, wynikającą z rozporządzenia MRiRW dotyczącego identyfikacji koni, w tym 

m.in. chipowania i innych metod znakowania, zgodnie z wymogami UE a także opłat z tym związanych. 
·  Pan M. Dudzik zaproponował, aby uprościć dokumenty hodowlane, np. świadectwo pokrycia klaczy – chodzi głównie o 

dokumenty wymagające wielokrotnego, ręcznego wypisywania. Prezes F. Klimczak poprosił, aby zostało to zgłoszone 
przez Pana M. Dudzika jako wniosek na ręce Prezesa PKWK. 

·  Pan F. Klimczak przestawił dane statystyczne na temat liczby klaczy i źrebiąt zgłoszonych do PKWK do połowy grudnia br. 
oraz informację na temat zespołu roboczego ds. hodowli koni, powołanego przez Ministra Rolnictwa, w którego skład 
weszli m.in. Prezes PKWK, Pan. M. Grzybowski i Pan A. Stasiowski. Zespół miał na celu opracowanie metod 
restrukturyzacji państwowych stadnin. Przewidziano 3 spółki strategiczne zajmujące się końmi xx: Iwno, Krasne, 
Golejewko (w sumie na 100 klaczy). W programie restrukturyzacji ANR nie ma m.in. Kozienic (w ich sprawie rozmawia 
TS) i wielu innych stadnin. 

Pan M. Grzybowski opisał, jak do prac zespołu została włączona strona społeczna (po złożeniu wniosku do Ministra 
Rolnictwa), z którą wcześniej niczego nie konsultowano i jak (bez konsensusu) one dotąd przebiegały. Główną 
propozycją było utworzenie holdingu najlepiej prosperujących spółek hodowlanych.  

Wygląda na to, że ANR dąży do likwidacji państwowej hodowli koni a nie jej restrukturyzacji, która jest konieczna, 
aby tę hodowlę ocalić.  
21 grudnia odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, na którym prawdopodobnie zostanie podpisany protokół rozbieżności. 

Pan A. Stasiowski przeczytał pismo złożone na ręce szefa zespołu roboczego ANR, przedstawiające wspólne 
stanowisko 3 organizacji społecznych reprezentujących środowiska hodowców koni, w którym skrytykowano program 
restrukturyzacji przygotowany przez ANR, w którym brak spójnej strategii, która miałaby na celu poprawę sytuacji w 
państwowej hodowli koni, co w efekcie doprowadzi do drastycznego spadku pogłowia. 
 
W wyniku dyskusji nad koniecznością poparcia krytycznego stanowiska organizacji hodowlanych wobec planów ANR 

ustalono, aby zaapelować do Ministra Rolnictwa o działania na rzecz hodowli koni ras czystych. Podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 19 
z dnia 16 grudnia 2009 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa PKWK o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 
podjęcie działań zmierzających do utrzymania i rozwoju hodowli koni wyścigowych w Polsce. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby. 
 
·  Panowie K. Mirpuri i P. Krakowiak wspólnie przedstawili plan promocyjno-ratunkowy opracowany przez członków 

komisji ds. promocji i rozwoju (rozesłany wcześniej członkom Rady), którego główne założenia to: 
-  pozyskanie nowych właścicieli od zaraz, 
-  wypromowanie marki wyścigów konnych jako interesującego sportu, 
-  zwiększenie atrakcyjności mitingów wyścigowych, 
-  poprawienie atrakcyjności obstawiania w zakładach wzajemnych. 
Treść planu z omówieniem poszczególnych punktów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Plan zyskał ogólne 
poparcie Rady. 

·  Pan W. Rowiński złożył wniosek, aby w celu dbania o interesy właścicieli koni xx i przyciągnięcia nowych postulowano 
wprowadzenie premii właścicielskiej w wysokości 40%. Wysokość premii oraz termin jej wprowadzenia wzbudziły 
dyskusję (ze względów możliwości finansowych organizatora i opłacalności dla właścicieli, którzy kupili konie w 2009 r.), 
w której wyniku zdecydowano o podjęciu następującej uchwały: 
 

 
UCHWAŁA NR 20 

z dnia 16 grudnia 2009 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesów Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Totalizatora 
Sportowego Sp. z o.o. o ustanowienie premii właścicielskiej dla właścicieli koni pełnej krwi angielskiej polskiej hodowli. 
 



Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby. 
 
 
·  Pan A. Mroczek złożył wniosek, aby ponownie przegłosować kwestię zamknięcia gonitw pozagrupowych dla koni oo, ze 

względu na brak informacji na temat tak ważnego głosowania w zawiadomieniu o poprzednim posiedzeniu Rady. W 
dyskusji ustalono, że aby takie ponowne głosowanie było ważne, należy przeprowadzić je na następnym posiedzeniu, 
uprzednio zawiadamiając o nim Radę w przesyłanym porządku obrad.  
W efekcie podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 21 
z dnia 16 grudnia 2009 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia ponownie poddać pod głosowanie postulat komisji wyścigowo - 
hodowlanej, 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 przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięć) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób. 
 
·  Pan B. Tomaszewski zaproponował, aby w każdą sobotę odbywała się gonitwa główna dnia z wysoką pulą nagród, 

transmitowana w komercyjnej telewizji (np. w Polsacie Sport). Pomogłoby to przyciągnąć nowych właścicieli i zwiększyć 
obroty z gry. 

·  Zgodnie z uchwałą Rady pismo dotyczące utrzymania dotychczasowego poziomu opodatkowania od zakładów 
wzajemnych zostało rozesłane do członków odpowiednich komisji sejmowych i senackich drogą mailową następnego 
dnia po posiedzeniu Rady. 

·  Pan P. Piątkowski poruszył kwestię zbyt niskich opłat za dosiady dla jeźdźców – kwestia do omówienia z organizatorem 
wyścigów. 
 

 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 20 stycznia 2010 r. Podsumowując rok Prezes F. Klimczak złożył zebranym 

świąteczne życzenia. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte. 

 
Na tym protokół zakończono. 
 

 


