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PROTOKÓŁ Z XI POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 7 lipca 2010 roku w siedzibie Klubu. 
 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
40

. 
 

Przewodniczący otworzył 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. 

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Na prośbę Pana B. Godlewskiego zamieniono kolejnośd punktów: punkt 3 miał byd omówiony jako 2, a punkt 2 jako 3.  Wobec 
braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 37 
z dnia 7 lipca 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia ze zmianą kolejności punktu 
2 na 3 a punktu 3 na 2. 
 
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. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
2. Dyskusja nad ofertami złożonymi przez kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz wybory 

Prezesa PKWK. 
 

Głos zabrał Pan M. Grzybowski: 
· Brak alternatywy dla Totalizatora Sportowego jako organizatora wyścigów, który jako spółka Skarbu Paostwa jest zależny od 

władz i układów politycznych. 
· Prezes Klubu powinien cechowad się umiejętnością współpracy z organizatorem, ale jednocześnie niezależnością od wpływów 

politycznych oraz zdolnością do obserwowania i reakcji w razie prób nierzetelnego podejścia przez kontrahentów. 
· Nie należy się spodziewad, że w razie ogłoszenia ponownego konkursu zgłosi się ktoś, kto byłby silnym kontrkandydatem wobec 

trzech, którzy zgłosili się teraz, więc dalsze wyczekiwanie na taką osobę jest niecelowe. 
· Zdaniem Pana M. Grzybowskiego najlepszym kandydatem spełniającym te kryteria jest Pan Feliks Klimczak, gdyż pozostałym 

dwóm brakuje doświadczenia w starciach z Totalizatorem a także w zarządzaniu sprawami wyścigowymi i Klubem, nie widad u 
nich także osobowości wystarczająco silnej, niezbędnej w przypadku, gdyby doszło do jakichkolwiek konfliktów między 
Totalizatorem a Radą, czy środowiskiem wyścigowym. Pan F. Klimczak będzie najlepiej reprezentował interesy środowiska 
wyścigowego. 
Pan B. Godlewski poparł Pana M. Grzybowskiego i zadeklarował, że będzie głosowad na Pana F. Klimczaka. 

 
Wobec braku innych głosów przystąpiono do procedury głosowania. Pani M. Słowik przytoczyła zasady głosowania zawarte w 

„Regulaminie wyboru *…+” i Regulaminie pracy Rady . Zebranym przedstawiony został do przegłosowania wzór karty do głosowania 
w I turze. Za jego przyjęciem głosowało 16 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
Następnie wybrano komisję skrutacyjną. Zaproponowani do niej zostali: Pan M. Dudzik, Pan J. Budny, Pan P. Krakowiak. Nie wyrazili 
oni sprzeciwu. Za przyjęciem takiego składu komisji głosowało 16 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 
W czasie przygotowywania kart do głosowania przystąpiono do punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Rady. 
 
Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 38 
z dnia 7 lipca 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z X 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. 

 
2. cd 

 
Rozdano karty do głosowania w I turze i Komisja skrutacyjna przystąpiła do procedury głosowania. Zarządzono krótką przerwę. 

Po przerwie Pan J. Budny odczytał protokół komisji skrutacyjnej z I tury głosowania, w którym oddano następującą liczbę głosów: 
Pan Feliks Klimczak – 11 głosów, Pan Adam Wiśniewski – 4 głosy, Pan Grzegorz Kaczmarek – 3 głosy. Do II tury wyborów przeszli Pan 
F. Klimczak i Pan A. Wiśniewski. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Następnie przegłosowano wzór karty do głosowania w II turze: za głosowało 18 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób. Po 
przygotowaniu kart do głosowania rozdano je i komisja skrutacyjna przystąpiła do procedury głosowania w II turze. Po przerwie Pan 
J. Budny odczytał protokół komisji skrutacyjnej  z II tury głosowania (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu), w którym 
poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Pan F. Klimczak – 13 głosów, Pan A. Wiśniewski – 4 głosy, 1 głos był 
nieważny. 

W wyniku tajnego głosowania na kandydata Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Rada PKWK podjęła następującą 
uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 39 

z dnia 7 lipca 2010 roku 
 
W związku z przeprowadzonym na XI Posiedzeniu Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych tajnym głosowaniem (w dwóch turach) 
na Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w którym poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

 
I tura (oddano 18 głosów ważnych): 
- pan Feliks Klimczak – 11 głosów 
- pan Adam Wiśniewski – 4 głosy 
- pan Grzegorz Kaczmarek – 3 głosy 
 

II tura (oddano 18 głosów, w tym 17 głosów ważnych i 1 głos nieważny):  
- pan Feliks Klimczak – 13 głosów 
- pan Adam Wiśniewski – 4 głosy 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanowiła rekomendowad Ministrowi właściwemu ds. rolnictwa Pana Feliksa Klimczaka, 
celem powołania Go na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób, 
za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
od oddania głosu wstrzymały się 3 (osoby) osoby. 
 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
4. Sprawy różne. 

 
Do sali poproszono Pana F. Klimczaka. Przewodniczący pogratulował mu zwycięstwa w wyborach i przystąpiono do omawiania 

wniosku Pana B. Tomaszewskiego o ustanowienie nagrody hodowlanej dla koni polskiej hodowli. 
Prezes F. Klimczak poprosił, aby Rada PKWK rozstrzygnęła w poważnej dyskusji, który wariant wybrad i ustaliła jego mechanizm.  

Nie ukrywał, że sam jest zwolennikiem nagrody właścicielskiej i nie może realizowad sprzecznych wniosków środowiska. 
W dyskusji „nagroda właścicielska kontra hodowlana” poruszono następujące kwestie: 

· W chwili obecnej nagroda właścicielska i hodowlana finansowane by były z tych samych, ograniczonych środków PKWK. 
· Ustanowienie nagrody właścicielskiej i hodowlanej z tej samej puli mogłoby odbyd się kosztem właścicieli i zepsud rynek 

właścicieli. 
· Proporcje podziału środków PKWK przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych organizatorów (Pani M. Słowik wyraziła 

niezadowolenie ze sposobu traktowania pozawarszawskich organizatorów, zwłaszcza Wrocławia, który otrzymał najmniejsze 
dofinansowanie ze wszystkich). 

· Wypracowanie przez Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej stanowiska, że wiodąca powinna zostad nagroda 
właścicielska (40% dla koni 2-letnich pełnej krwi i 30% dla koni 3-letnich i starszych), natomiast jednocześnie powinno się 
stworzyd nagrodę hodowlaną na zasadzie praw autorskich ze środków pozyskanych z zewnątrz - z funduszu postępu 
biologicznego. 

· Postulat trenerów i jeźdźców, by zapewnid odgórnie sprawiedliwy podział środków przekazywanych na nagrody przez PKWK, by 
trenerzy a zwłaszcza dżokeje nie byli pokrzywdzeni i nie stracili na wprowadzeniu nagród właścicielskich, ani hodowlanych. 

· Nagroda hodowlana mogłaby zachęcid dotychczasowych i nowych hodowców do zwiększenia i poprawienia jakości populacji 
koni w krajowej hodowli. 

· Rozwój hodowli koni może nastąpid poprzez zwiększenie popytu, czyli zwiększenie rynku właścicieli i to ich trzeba motywowad 
poprzez m.in. nagrody właścicielskie a premia hodowlana powinna byd alternatywą, jeśli uda się ją pozyskad ze źródeł 
zewnętrznych. 

· Najważniejsze motywatory do pobudzenia rynku właścicielskiego: wysokośd nagród, nagroda właścicielska, prestiż (np. 
możliwośd pokazania się podczas dekoracji), organizowanie dni polskich na zagranicznych torach (Praga, Pardubice). 

· Niekorzystny wpływ jesiennych aukcji na wyścigi - wyprzedawane są konie w treningu i biegające w bieżącym sezonie. 
· Powodzenie aukcji – odpowiedzialnośd za nie ponoszą profesjonalne firmy organizujące rynek, czyli prowadzące aukcje, które 

przygotowują się do nich przez cały rok, promując i kreując rynek. 
· Propozycje podwyższenia puli nagród dla najważniejszych gonitw (kosztem zmniejszenia nagród w innych gonitwach) i ustalenia 

dla nich wyższych i wcześniejszych zapisów. 
· Postulat, aby Rada poświęciła jedno lub więcej posiedzeo na wspólne opracowanie strategii pozyskania właścicieli. 
· Propozycja wprowadzenia na stronie internetowej PKWK działu prezentującego wystawione aktualnie do sprzedaży konie. 
· Propozycja podwyższenia udziału procentowego trenerów i jeźdźców w nagrodach. 

 
W wyniku dyskusji, na wniosek Pana P. Krakowiaka podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 40 
z dnia 7 lipca 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwala, że ewentualne nagrody hodowlane będą finansowane z funduszu postępu 
biologicznego a nagrody właścicielskie z puli nagród. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób, 
za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
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Uchwała została przyjęta większością głosów. 
Ustalono, że w ciągu 7 dni po XI posiedzeniu Rady związki i stowarzyszenia wystąpią do Prezesa PKWK ze swoimi wnioskami 

dotyczącymi podziału puli nagród a Prezes F. Klimczak przygotuje swoją koncepcję i przedstawi ją Radzie na następnym posiedzeniu 
(materiały mają byd rozesłane przed posiedzeniem). Zaakceptowana przez Radę koncepcja będzie również podlegad negocjacjom z 
organizatorem. 

 
Ponadto: 
· Podjęto decyzję, że znaczki Rady PKWK (sfinansowane przez PKWK) przyznawane będą wyłącznie członkom Rady (poprzednich i 

obecnej kadencji). Do znaczka dołączona będzie legitymacja. 
· Wniosek Pana M. Wojnarowskiego, aby Prezes F. Klimczak umówił spotkanie Prezesa Totalizatora Sportowego z Radą PKWK. 
· Odnośnie terminu następnego posiedzenie Rady zaproponowano sierpieo i wrzesieo. Za terminem sierpniowym głosowały         

4 osoby a za wrześniowym – 10. Ustalono zatem, że następne spotkanie będzie we wrześniu o godz. 10
00

 – 8 lub 15 września, 
zależnie od tego, czy i w którym z tych terminów Prezes TS Pan Sławomir Dudzioski przyjmie zaproszenie na spotkanie. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono. 

 


