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PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 26 października 2010 roku w Loży Prezesa Totalizatora Sportowego. 
 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9
15

. 
 

Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 16 członków Rady zgromadzenie jest 
zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka. W posiedzeniu wziął ponadto 
udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK. 
 
1. Przyjęcia porządku obrad. 

 
Pan W. Bąkowski poinformował, że w „Sprawach różnych” chciałby przedstawid założenia na następny sezon wyścigowy a także 

zaproponował, żeby przestawid krótką informację o konferencji KMET, która odbyła się 25 października w siedzibie PKWK. 
Pan J. Budny wyraził zdanie, że pkt 6 dotyczący zapisów regulaminu PASB leży poza kompetencjami Rady. Pan A. Wójtowicz 

(jako wnioskodawca tego punktu) poinformował, iż chodzi mu jedynie o uzyskanie przez hodowców informacji na temat 
planowanych zmian, do których mają prawo zgodnie z Konstytucją. Odnosząc się do podstawy prawnej wprowadzenia tego punktu 
do porządku Pan J. Białobok stwierdził, że zalegalizowanie embriotransferu nie jest rozwijaniem hodowli, ale jej komercjalizacją. 
Ponadto interweniowanie w prace prowadzone nad regulaminem PASB na szczeblu ministerialnym jest ryzykowne i wywołuje tylko 
zamieszanie. 

Po zgłoszeniu powyższych uwag przegłosowano porządek obrad. 
 

UCHWAŁA NR 49 
z dnia 26 października 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby, 
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby. 
 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Pan R. Dudzik poprosił, aby zamienid kolejnośd punktów: 6 na 7 a 7 na 6. Wniosek przeszedł stosunkiem głosów: 13 za, 0 głosów 

przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. 
 
2. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 50 
z dnia 26 października 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XIII posiedzenia Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
3. Plan działao Rady do kooca kadencji. 

 
Przewodniczący przedstawił swoją koncepcję pracy Rady III kadencji i jej główne cele, mające prowadzid do rozwoju wyścigów 

konnych w Polsce: 
 Określenie niezbędnego przychodu organizatora zakładów wzajemnych w perspektywie 5 lat na ok. 100 mln zł, które 

zapewniłyby odpowiednią rentownośd tej działalności i opłacalnośd działalności wyścigowej właścicielom, trenerom i jeźdźcom. 
 Zastanowienie się nad powiązanymi aktami prawnymi: ustawą hazardową, regulaminem wyścigów konnych (np. zwiększeniem 

liczebności stawek biegających koni) i ewentualnymi potrzebnymi zmianami w tych przepisach, za którymi należałoby lobbowad. 
 Wprowadzenie udogodnieo dla właścicieli koni polskiej hodowli. 
 Prawidłowe zagospodarowanie koni po karierze wyścigowej, stworzenie rynku koni, przedłużenie czasu trwania kariery 

wyścigowej, opracowanie mechanizmu zwiększającego opłacalnośd biegania koomi starszymi. 
 Określenie zasobów, by to wszystko osiągnąd, dat, planów i sposobów ich realizacji. 
 Opracowanie strategii, którą można by przedstawid Ministrowi Rolnictwa i reklamowad nią wyścigi 

 
Prezes F. Klimczak odnosząc się do planów Pana P. Krakowiaka poruszył następujące kwestie: 

 Potwierdził, że wzrost obrotów i nagród spowoduje wzrost liczby koni i rozwój hodowli i wszyscy to popierają. 
 Wspomniał o posiedzeniu Komisji Sportu Sejmu RP, w którym uczestniczył m.in. on i Pan S. Dudzioski - Prezes Totalizatora 

Sportowego. Na ww. posiedzeniu przestawiano głównie zalety koncepcji zagospodarowania terenu wyścigów w Warszawie, 
było wiele osób zajmujących się rekreacją konną, natomiast nie było na nim ani jednego przedstawiciela środowiska właścicieli i 
hodowców koni wyścigowych. Ponadto Prezes TS i Minister Skarbu złożyli do protokołu oświadczenie, że TS będzie organizował 
wyścigi i je finansował przez 30 lat, zgodnie z umową dzierżawy zawartą z PKWK 

 Niewielki wpływ polskiej władzy wyścigowej na organizatora wyścigów i firmy bukmacherskie związane z branżą wyścigową. 
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 Koniecznośd zorganizowania spotkania z przedstawicielami spółki Traf w celu omówienia rozwoju sieci bukmacherskiej i 
zwiększenia obrotów.  

 Lobbowanie TS, aby uruchomid grę w Internecie w celu zwiększenia udziału wyścigów w obrotach sieci bukmacherskich i 
zwiększenia dostępnych środków na podniesienie puli nagród, która jest za niska. 

 Planowana przez PKWK kwota na sponsorowanie nagród w sezonie 2011 to 500-600 tys. zł, a jeśli TS nie wykorzysta 1,7 mln zł z 
pieniędzy PKWK przeznaczonych na remonty obiektu, to wtedy kwota sponsoringu może wzrosnąd do ok. 1 mln zł. 
 
Pan W. Bąkowski przedstawił następujące informacje: 

 Do kooca 2011 roku firma Traf będzie mied 150 punktów przyjmowania zakładów. 
 Traf ma w swojej strategii podpisanie umów ze wszystkimi partnerami. 
 Planowana przez TS pula nagród na przyszły sezon - 6,2 mln zł. 
 Od przyszłego roku pieniądze na sponsoring nagród będą przyjmowane i w całości na nie przekazywane przez stowarzyszenie 

(fundację) Turf Club. Poza opłaconą księgową wszyscy pracownicy będą pracowad dla Turf Clubu społecznie. 
 
W dalszej dyskusji poruszono głównie temat opłacalności sprzedaży wyników gonitwy i opodatkowania obrotów, z których 

powinna byd finansowana pula nagród a także równego traktowania podmiotów organizujących wyścigi konne, ponadto coraz 
trudniejszego pozyskiwania sędziów do komisji technicznej. 

W wyniku dyskusji podjęto decyzję, aby  Prezydium Rady w porozumieniu z Prezesem PKWK jak najszybciej zorganizowało 
spotkanie z przedstawicielami Totalizatora Sportowego i Traf Zakłady Wzajemne w celu omówienia kwestii sprzedaży wyników 
gonitwy i rozwoju sieci zakładów na wyścigi konne. 

Prezes PKWK poprosił jeszcze, aby Rada się zastanowiła, czy i w jakim zakresie należałoby zmienid zapisy ustawy o wyścigach 
konnych, gdyż temat ten jest poważny i trudny i co jakiś czas powraca, a zwłaszcza teraz, kiedy TS dąży do takich zmian. 
 
4. Omówienie ukonstytuowania się komisji Rady. 

 
W wyniku dyskusji nad celowością podtrzymywania stałych komisji w Radzie podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 51 
z dnia 26 października 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia rozwiązad powołane przez aklamację na posiedzeniu w dniu 2 września 2009 r. 
wszystkie komisje Rady. Jednocześnie Rada ustala powoływanie zespołów roboczych każdorazowo na wniosek Rady lub zgodnie z 
podjętymi uchwałami, w celu opracowania konkretnych zagadnieo.  

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 
5. Zmiany w regulaminie prac Rady PKWK. 
 

Zaproponowano wprowadzenie następujących zmian w Regulaminie Pracy Rady PKWK: 
 Sprecyzowad, co to jest Prezydium Rady, 
 Rozszerzyd możliwośd zwoływania posiedzeo na wniosek całego Prezydium Rady i mniejszej, niż połowa liczby osób - propozycja 

Pana A. Wójtowicza to 1/4 Rady a Pana A. Stasiowskiego 1/3 Rady. 
 Rozważenie zmiany sposobu głosowania w sprawach personalnych ze zwykłej na kwalifikowaną większośd głosów (jeśli to 

prawnie możliwe). 
 Rozważenie sprecyzowania określeo „jednogłośnie” i „jednomyślnie”. 

 
W wyniku dyskusji przegłosowano następujące zmiany w Regulaminie Pracy Rady: 

 
1) W §2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Prezydium Rady - oznacza Przewodniczącego Rady oraz jego dwóch zastępców”. 
 

Za przyjęciem zmiany głosowało 20 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób. 
 

2) Zwoływanie posiedzeo ma byd możliwe na wniosek co najmniej ¼ członków Rady. 
 
Za przyjęciem zmiany głosowało 13 osób, przeciw - 6 osób, wstrzymała się - 1 osoba. 

  
3) §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady na wniosek Prezydium, Prezesa  albo na wniosek co najmniej 
1/4 członków Rady. Rada obowiązana jest odbyd posiedzenie w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Prezydium, Prezesa albo 
uprawnionej grupy członków Rady przedmiotowego wniosku”. 

 
Za przyjęciem zmiany głosowało 20 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób. 

 
4) W §7 dodad ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej jakiegokolwiek tematu znajdującego się w porządku obrad ponowne 
wprowadzenie tego tematu możliwe będzie po upływie nie mniej niż 3 miesięcy lub na wniosek 4/5 członków Rady”. 

 
Za przyjęciem zmiany głosowało 10 osób, przeciw - 8 osób, wstrzymały się - 2 osoby. 
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6. Sprawy różne. 
 
Pan W. Bąkowski przedstawił podstawowe założenia do planu gonitw na sezon 2011: 

 Początek sezonu 17 kwietnia, zakooczenie 27 listopada. 
 65 dni wyścigowych w Warszawie, 6 w Sopocie, 482 gonitwy w Warszawie, w tym 16 płotów. 
 Terminy najważniejszych gonitw: 3.07 - Derby xx, 7.07 - Liry,  31.07 - Derby oo, 21.08 - Dzieo Arabski, 4.09 - St. Leger, 2.10 - 

Wielka Warszawska, 23.10 - Dzieo Czeski, 13.11 - Porównawcza. 
 Podział procentowy liczby gonitw dla koni xx i oo jest podobny do zeszłorocznego. 
 PZHKA złożył następujące wnioski, które w tych założeniach zostały uwzględnione: wydłużyd dystanse dla klaczy arabskich,, 

zrobid dla nich więcej gonitw, zrobid oddzielne ścieżki dla klaczy arabskich, żeby nie musiały się ścigad z ogierami, zwiększyd 
prestiż nagrody Oaks, wprowadzid osobną ścieżkę dla koni oo polskiej hodowli a wspólną dla koni polskich i zagranicznych. 

 Planowany budżet TS na nagrody - 7,2 mln zł. 
 Nagroda właścicielska dla koni oo tylko w gonitwach otwartych. 
 Przygotowana jest nowa strategia wyścigów, którą TS chciałby uzgodnid z Prezesem PKWK i Przedstawicielami Rady. Do kooca 

listopada zostanie ona złożona do Zarządu TS i po zaakceptowaniu opublikowana. 
 Ustalono, że w spotkaniu w sprawie strategii wyścigów udział wezmą członkowie Prezydium Rady. 

 
Prezes F. Klimczak streścił przebieg i wnioski z konferencji KMET, która odbyła się w Warszawie 25 października: 

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 5 krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. 
 Głównym celem działania KMET jest organizowanie mitingów wyścigowych KMET, mniejsze znaczenie ma lobbowanie w Unii 

Europejskiej na rzecz wyścigów. 
 Główne tematy poruszone na konferencji to ustalenie statutu organizacji, ustalenie rocznej składki na KMET na 12 tys. Euro, 

ustalenie wspólnego handikapu i terminu spotkania handikaperów, promocja i kwalifikacja koni do gonitw określonej kategorii. 
 7.08.2011 - miting KMET w Pradze. 
 Następne posiedzenie KMET w styczniu 2011. 

 
Zgłoszono parę zastrzeżeo co do strony organizacyjno-promocyjnej mitingu KMET. Ponadto Pan M. Wojnarowski poinformował, 

że w honorowym punkcie na wyścigach planowane jest zawieszenie tablicy upamiętniającej zmarłego Pana Zenona Lipowicza. 
 
7. Proponowane zmiany do Regulaminu Wpisu do Księgi Stadnej PASB - podstawa prawna art. 5 pkt 1 ppkt 2 ustawy o 

wyścigach konnych. 
 
Pan A. Wójtowicz poprosił o przedstawienie założeo przez Prezesa PKWK. Pan F. Klimczak poinformował, że nie nadzoruje PASB 

od strony merytorycznej a jedynie formalnej, więc nie jest kompetentny do przedstawiania informacji z tej dziedziny. Przekazał 
natomiast na ręce Przewodniczącego notatkę służbową sporządzoną przez Redaktora Księgi Stadnej, która zawiera informacje o 
planowanych zmianach w Regulaminie Wpisu do Księgi Stadnej dotyczących transplantacji zarodków w rasie oo. Notatkę odczytał 
Pan P. Krakowiak. 

Zdaniem Pana A. Wójtowicza postawiony przez niego wniosek nie został zrealizowany, bo nie przestawiono, jakie są założenia 
do zmian w Regulaminie (kto będzie robił przenoszenie zarodków, kiedy itp.). Pan Prezes F. Klimczak jeszcze raz poinformował, że 
Klub prowadzi PASB na zlecenie MRiRW i wg zasad, które nie są ustalane przez PKWK. Do merytorycznej dyskusji kompetentny jest 
PZHKA (który wnioskował o przedmiotowe zmiany), którego członkiem zarządu i przedstawicielem w Radzie jest Pan J. Białobok. Wg  
Pana J. Białoboka w wymienionych w notatce Redaktora PASB przepisach, na których opierają się zapisy Regulaminu PASB, wszystk ie 
informacje i zasady są zapisane. 

Pan A. Wójtowicz poinformował, że zamierza doprowadzid do przeniesienia prowadzenia PASB do PZHKA i na najbliższym 
posiedzeniu Związku złoży taki wniosek. Pan J. Białobok stwierdził, że Pan A. Wójtowicz występuje prywatnie a w Związku w ogóle 
nie było mowy na ten temat. 

 
 
Termin następnego posiedzenia ustalono 17 listopada (środa) na godz. 11

00
. 

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


