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PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

Odbytego 2 lipca 2011 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

15
. 

 
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 14 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. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący poinformował, że do omówienia punktu 3 dotyczącego Stadniny Koni Kozienice zaprosił jej Prezesa - Pana 

Filipa Sondija, który ma przybyd na godzinę 13, w związku z czym zaproponował przesunięcie tego punktu oraz innego, dotyczącego 
wniosku pana Bogdana Tomaszewskiego, który także jeszcze nie dotarł na posiedzenie i rozpoczęcie od punktu 6 i 5. 

Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 77 
z dnia 2 lipca 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia, z uwzględnieniem 
proponowanych przez Przewodniczącego zmian kolejności omawianych punktów.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) 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 XX posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 78 
z dnia 2 lipca 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XX posiedzenia Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 

Po przyjęciu protokołu Pan Prezes Feliks Klimczak wręczył legitymacje i odznaki Polskiego Klubu Wyścigów Konnych osobom, 
których nie było na poprzednim posiedzeniu. 
 
6. Szkolenie jeźdźców w Newmarket - aktualna informacja. 

 
Głos zabrał Pan Prezes F. Klimczak, który w czerwcu br. odbył w Newmarket oficjalną wizytę dotyczącą przygotowania i 

sformalizowania kwestii szkolenia: 
 Szkolenie jest już uzgodnione, odbędzie się w styczniu 2012 r. 
 W szkoleniu będzie mogło wziąd udział 10 kandydatów a dotychczas zgłoszonych (przez trenerów) zostało ok. 20. 
 Koszty szkolenia pokryje PKWK (700 funtów od osoby + przelot). 
 Ostateczna weryfikacja kandydatów zostanie dokonana najprawdopodobniej w sierpniu. 
 Kandydaci uczestniczący w szkoleniu będą musieli podpisad zobowiązanie do odpracowania szkolenia w polskich stajniach 

wyścigowych przez minimum 2-3 lata. 
 Program szkolenia zostanie ułożony specjalnie pod kątem polskich jeźdźców, jego celem będzie podniesienie kwalifikacji i ocena 

umiejętności, słabości i zalet osób posiadających już licencję dżokejską. 
 PKWK nie stad na wysłanie w krótkim czasie 2 grup na szkolenie (trenerzy sugerowali wysłanie na szkolenie również jeźdźców 

przeszkodowych), ale po weryfikacji pierwszego szkolenia rozważana będzie taka możliwośd. 
 Fundusz szkoleniowy przewiduje zorganizowanie podobnego szkolenia również w przyszłym roku. Jest on elastyczny, gdyż w 

znacznej mierze obejmuje środki pochodzące z kar wyścigowych. 
 Barierą na przyszłośd mogą się okazad nieznane koszty ewentualnego przyjazdu zagranicznych szkoleniowców do Polski. 
 Kwalifikacja będzie dokonywana przez Prezesa PKWK, którego zdaniem na szkolenie powinni byd wysłani raczej jeźdźcy młodsi, 

mniej doświadczeni. 
 Informacja o szkoleniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PKWK. 

 
5. Wysokośd obrotów w zakładach wzajemnych w okresie kwiecieo - czerwiec 2011. 
 

Prezes F. Klimczak: 
 Obecnie posiadane przez PKWK informacje na temat wysokości obrotów dotyczą kwietnia i maja. W maju wyniosły one 1,8 mln 

zł. Wg informacji Prezesa Sołtysioskiego na dzieo otwarcia sezonu 2011 obroty były 2x wyższe, niż w ubiegłym roku. 
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 Prezes Klimczak na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami zarządu TS został poinformowany, że TS podjął decyzję o podpisaniu 
umów o współpracy z całą siecią bukmacherską (Totolotek, E-Toto), co dałoby możliwośd znacznego podwyższenia obrotów. 

 Przekazał informację do Prezesa TS o konieczności poprawienia systemu gry, dostosowania jej do liczby koni w gonitwie, 
kumulacji gry itd. 

 Do spotkania z przedstawicielami spółki Traf do tej pory nie doszło (zrezygnował ze stanowiska dotychczasowy jej Prezes). 
 Wnioski z własnych obserwacji podczas pobytu na wyścigach - obroty na poszczególne gry są bardzo słabe. 
 Oczekiwana przez TS renegocjacja umowy dzierżawy uzależniona jest od przedstawionej przez TS i Traf strategii rozwoju 

zakładów wzajemnych. Na razie nieznane są konkretne posunięcia mające na celu realizację tej strategii. 
 Na torze obroty nie mają szans na znaczący wzrost, jedyną szansą na to jest rozbudowa sieci. 
 W Trafie nie ma osób, które rozumieją rynek gier na wyścigi a ponadto jej pracownicy nie chcą słuchad sugestii tych, którzy się 

na tym znają. 
 Niezrozumiała jest sytuacja, w której TS, jako właściciel wyniku, od 3 lat nie stara się swoimi działaniami wyjśd z roli głównego 

sponsora wyścigów i rozpocząd współpracę z profesjonalną firmą bukmacherską (firmami), która zapewni rozwój zakładów i 
przychody z nich dla TS. 

 
Pan W. Bąkowski: 

 W tym roku obroty w stosunku do zeszłego są o ok. 10% wyższe. 
 Rosną obroty głównie na gry proste. 
 Opracowane zostały strategie wyścigów (TS) i zakładów wzajemnych (Traf), które mają zmienid podejście i poprawid motywację 

do podnoszenia obrotów. 
 Sopot do dzisiaj nie ma zezwolenia na przyjmowanie zakładów wzajemnych - wniosek o zezwolenie czeka w Ministerstwie 

Finansów. 
 Obecnie nie ma mechanizmu powodującego, że obroty w zakładach wzajemnych są skorelowane z organizacją gonitw, z pulami. 

Odpis dla organizatora od bukmachera wynosi tylko 2% a we Francji na przykład 8% od obrotów. 
 

Pan J. Budny wyraził oburzenie, że środowisko wyścigowe jest lekceważone i nawet wprowadzane w błąd przez przedstawicieli 
spółek Totalizator Sportowy i Traf co do sytuacji zakładów wzajemnych i działao mających je rozwijad. 

 
Pan P. Krakowiak 

 Szacunkowe dane dotyczące obrotów wydają się niepokojące. 
 Jest zależnośd między obrotami na poszczególne gry a liczbą koni w gonitwie. 

 
Pan A. Wójtowicz sugerując, że byd może działania TS mają na celu udowodnienie, że wyścigi konne są kompletnie 

niedochodowe i bez przyszłości, postawił wniosek, aby wystosowad do Ministra Skarbu Paostwa i Ministra Rolnictwa skargę na 
działania zarządu Totalizatora Sportowego pod przewodnictwem Pana Prezesa Sławomira Dudzioskiego, jako niekompetentnego i 
niezaradnego, który przez 3 lata nie był w stanie spowodowad jakiegokolwiek rozwoju totalizatora konnego, który by zabezpieczył 
żywotny interes  wyścigów i że dalsze utrzymywanie zarządu pod tym przewodnictwem doprowadzi do katastrofy wyścigów. 
Miałoby to zmusid TS do przedstawienia swojej strategii dot. wyścigów. 

Zapytany o strategię rozwoju wyścigów Prezes F. Klimczak poinformował, że strategia taka istnieje i nie ona jest problemem, ale 
sposób jej realizacji i że sam zgłosił do niej szereg uwag przedstawiających jego zdaniem najważniejsze kwestie dla rozwoju 
wyścigów, które powinny się w niej bezwzględnie znaleźd - podstawowa to stworzenie mechanizmu wzrostu puli nagród i rozwoju 
sieci zakładów wzajemnych. 

Pan B. Godlewski poruszył kwestię konieczności stworzenia lobby w strukturach władzy, które wywierałoby naciski na wyższych 
urzędników paostwowych w sprawie poprawienia bytu wyścigów. Prezes F. Klimczak przypomniał, że lobby takie istnieje i działa w 
parlamencie, czego przykładem jest udana interwencja parlamentarnego zespołu ds. wyścigów w sprawie zablokowania 
niekorzystnych zmian w ustawie o wyścigach konnych w związku z planowaną ustawą o ograniczeniu barier gospodarczych. 

W wyniku dyskusji, podczas której Prezes F. Klimczak i niektórzy członkowie Rady odradzali tak radykalne posunięcia, jak skargi 
do ministrów, swój wniosek postawił Pan B. Tomaszewski z uzupełnieniem Pana A. Stasiowskiego, aby zaprosid na posiedzenie 
Prezesa TS na posiedzenie Rady w celu przedstawienia strategii rozwoju wyścigów i zakładów wzajemnych i konkretnych przykładów 
jej realizacji. Pan A. Wójtowicz zdecydował się zawiesid swój wniosek do następnego posiedzenia. 

Po dopracowaniu treści wniosku Panów B. Tomaszewskiego i A. Stasiowskiego przegłosowano go w formie następującej 
uchwały: 
 

UCHWAŁA NR 79 
z dnia 2 lipca 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. - Pana Sławomira 

Dudzioskiego o przedstawienie Radzie PKWK do 15 sierpnia 2011 roku strategii dotyczącej rozwoju sieci zakładów wzajemnych i 
mechanizmu wzrostu puli nagród oraz harmonogramu realizacji tej strategii. 

Rada zwraca się jednocześnie do Pana Prezesa z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem 
tak, aby możliwe było zwołanie posiedzenia Rady zgodnie z jej regulaminem (zawiadomienie członków Rady na co najmniej 7 dni 
przed posiedzeniem) i wzajemne omówienie wyżej wymienionych zagadnieo. 
 
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 jednogłośnie. 
 

Pan Prezes F. Klimczak zobowiązał się, że wystąpi do Prezesa Dudzioskiego o przesłanie strategii i jeżeli ją otrzyma, to roześle ją 
członkom Rady przed najbliższym posiedzeniem. 
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4. Polska Galop - wniosek Pana Bogdana Tomaszewskiego. 
 

Pan B. Tomaszewski przedstawił swój pomysł, aby PKWK prowadził stronę internetową „Polska Galop”, na której właściciele i 
hodowcy mogliby zamieszczad informacje o swoich stadninach i działalności hodowlanej oraz można by było stworzyd listę 
wszystkich polskich koni przeznaczonych do sprzedaży. Miałby się na niej znaleźd program wyścigów konnych wraz z 5 wynikami. 
Miałoby to pobudzid rynek polskich koni i pomóc w działalności organizatorów. 

 
Prezes F. Klimczak: 

 Musiałaby wpłynąd konkretna oferta na wydzierżawienie domeny. 
 Trzeba by zorientowad się w kosztach prowadzenia takiego serwisu i formuły prawnej, na której podstawie Klub miałby się tym 

zajmowad. 
 Problemem jest, kto miałby to prowadzid, gdyż zatrudnienie przez Klub dodatkowego pracownika na etat nie wchodzi w grę.  
 PKWK nie ma działu informatyki, strona jest stworzona i aktualizowana przez zewnętrzną firmę, do której materiały wysyłane są 

mailowo. Aktualizacja taka może trwad do 3 dni roboczych. Rozbudowa czy zmiana graficzna strony wiązałaby się z całkowitą jej  
przebudową i dużymi kosztami finansowymi. 

 Informacje wyścigowe dotyczące czołówki koni wyścigowych oraz zapowiedzi gonitw imiennych przygotowywał Pan Robert 
Zielioski, który sam wystąpił z taką inicjatywą, ale niedawno wycofał się ze współpracy z przyczyn osobistych. 

 Do rozpatrzenia pozostaje ewentualnie zatrudnienie kogoś na umowę zlecenie, pod warunkiem, że będzie to merytorycznie 
uzasadnione. 

 Potrzebna jest konsultacja z prezesami związków hodowlanych  - Panem Michałem Wojnarowskim i Jerzym Białobokiem. 
 

Pan P. Krakowiak wyraził gotowośd do przedyskutowania tematu pobudzenia rynku polskiej hodowli i sprzedaży koni z Panem B. 
Tomaszewskim dodając, że trzeba się zastanowid, czy strona taka powinna byd prowadzona akurat przez PKWK i że decyzja taka 
pozostaje w gestii Klubu i związków hodowlanych. 

 
3. SK Kozienice - aktualna informacja i dalsze kroki. 
 

Pan Prezes Filip Sondij nie dotarł na posiedzenie. Krótkich informacji udzielili Pan F. Klimczak. M. Wojnarowski i J. Kempa: 
 Pismo, które zgodnie z uchwałą Rady zostało podpisane przez Prezesa PKWK i Przewodniczącego Rady, zostało wysłane, do tej 

pory jednak nie było na nie oficjalnej odpowiedzi. 
 Decyzja o wyłączeniu SK Kozienice z listy spółek strategicznych została na razie wstrzymana. 
 W rozmowie z Ministrem Sawickim Prezes F. Klimczak uzyskał zapewnienie o poparciu Ministra dla wniosku PKWK i związków 

hodowlanych. 
 ANR nie ma pomysłu na SK Kozienice i inne stadniny, to raczej od środowiska wyścigowego powinna wyjśd inicjatywa z 

propozycjami i pomysłami na poprawienie sytuacji stadnin. 
 Należy przeprowadzid pełną analizę stanu liczby koni, kryd, wyźrebieo, jakie są perspektywy, jak można i trzeba pomóc. 

Najbardziej rzetelna informacja byłaby na koniec roku, natomiast na koniec sierpnia można uzyskad informacje zebrane od 
posiadaczy czołowych ogierów dotyczące liczby pokrytych w tym sezonie klaczy oraz ile zostało zgłoszonych wyźrebieo w 
ubiegłym roku. 

 Należy zwrócid się do ANR o opracowanie działao ratunkowych dla stadnin. 
 Totalizator wziął pod uwagę postulaty dotyczące uatrakcyjnienia wyścigów podczas Euro 2012. Ma się tym zajmowad dział 

marketingu TS. 
 

Ponadto Prezes F. Klimczak przedstawił ulotkę promocyjną „I Ty możesz zostad właścicielem konia wyścigowego”, której 
przeznaczeniem ma byd uświadomienie ludziom, jak łatwo jest wejśd w posiadanie konia wyścigowego i jakie wiążą się z tym 
przywileje i obowiązki oraz zachęcenie do zostania takim właścicielem. 
 
7. Informacja na temat zmian w Regulaminie wyścigów konnych. 
 

Pan A. Wójtowicz poruszył kwestię 3-letnich koni arabskich pochodzących z Rosji, które mają przewagę nad polskimi, gdyż 
zaczynają biegad już w wieku 2 lat. Prezes F. Klimczak stwierdził, że najlepiej, aby wpisad stosowne ograniczenia dla takich koni w 
regulaminie wyścigów konnych, wówczas byłaby podstawa, aby nie przyjmowad zapisów takich koni do sezonu. Inaczej ograniczane 
to może byd w warunkach gonitw, jednak pod warunkiem, że częśd gonitw będzie dla takich koni otwarta. 

Pan Wójtowicz złożył wniosek formalny, aby do regulaminu wyścigów konnych wprowadzid zapis, aby do sezonu nie 
przyjmowano zgłoszeo 3-letnich koni arabskich, które zaczęły biegad w wieku 2 lat. 

Przewodniczący poprosił, aby wszelkie wnioski i propozycje dotyczące regulaminu wyścigów przesład do niego mailem do kooca 
lipca. Prezes F. Klimczak poinformował, że samo Ministerstwo zamierza wnieśd swoje poprawki i najlepiej by było zebrad wszystkie 
poprawki i przedyskutowad je jeszcze z Dyrektorem Jakubowskim z Departamentu Bezpieczeostwa Żywności i Weterynarii, aby do 
kooca sierpnia móc przedstawid już gotowy, spójny projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 

 
8. Realizacja uchwał Rady PKWK III kadencji. 

 
Głos zabrała Pani M. Słowik: 

 Styczeo 2011 - uchwała dotycząca wprowadzenia regulacji rozliczeo za dojazdy członków Rady na posiedzenia - w trakcie 
realizacji i wyjaśniania z MRiRW. 

 Wrzesieo 2010 - finansowanie nagród hodowlanych - realizacja przełożona na następny sezon, nadal niewiadome źródło 
finansowania. 

 Wniosek o ustanowienie regulaminu „z miejsca do miejsca” i za rekord toru - Prezes F. Klimczak przypomniał, że informował 
Radę, że nie jest w stanie zabezpieczyd środków finansowych na takie nagrody, które są niemożliwe do przewidzenia i zrozumiał 
podczas niegdysiejszej dyskusji, że wycofano się z tej propozycji. Inaczej środki na takie nagrody Klub musiałby obciąd z puli 
nagród. Wniosek taki powinien byd skierowany do organizatora a nie PKWK. Pani M. Słowik zaproponowała, aby najpierw 
przygotowad regulamin przyznawania tych nagród a później się zastanowid czy i do kogo adresowad postulat o ich 
wprowadzenie. 

 40% nagroda właścicielska dla koni pełnej krwi - w tej chwili organizator nie jest w stanie złożyd żadnych deklaracji w tym 
temacie. 

 Zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na sędziów wyścigowych - szkolenie przewidywane jest na 
przełomie wrzesieo/październik 2011, egzaminu pisemnego prawdopodobnie nie będzie. 
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Pan M. Wojnarowski wnioskował o podjęcie uchwały, aby Prezes PKWK był uprawniony do noszenia odznaki Polskiego Klubu 
Wyścigów Konnych. W związku z tym podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 80 
z dnia 2 lipca 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwala, że Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych jest uprawniony do otrzymania 
legitymacji i odznaki Polskiego Klub Wyścigów Konnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymał0 się 0 (jedna) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
Ponadto postulowano, aby Prezes PKWK uzgodnił z organizatorami możliwośd wolnego wstępu na wyścigi i do trybuny 

honorowej dla osób posiadających legitymację i odznakę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w najbliższy wtorek wspólnie z Prezesem F. Klimczakiem przygotowali pismo do Prezesa 

Dudzioskiego w sprawie udostępnienia Radzie strategii rozwoju wyścigów z zastrzeżeniem, by dotarła ona do członków Rady przed 
najbliższym posiedzeniem, którego termin zostanie wyznaczony po otrzymaniu odpowiedzi od Prezesa TS, nie później, niż w I 
połowie sierpnia. 

 
Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono. 


