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PROTOKÓŁ Z XXV POSIEDZENIA  
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 14 grudnia 2011 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 1100. 
 

Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 21 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. 

Na początek posiedzenia przyszedł Pan Sołtysioski - członek Zarządu Totalizatora Sportowego. Złożył życzenia 
świąteczno - noworoczne. Pochwalił się zakooczeniem remontu siodlarni i wyraził nadzieję na kolejne inwestycje w 
przyszłym roku. Poinformował o negocjacjach pomiędzy Totalizatorem Sportowym a Polskim Klubem Wyścigów 
Konnych, których pierwszy etap zakooczył się podpisaniem porozumienia dotyczącego wzajemnych rozliczeo za 
remonty. Wspomniał o planowanych zmianach ustawowych, które mają zapewnid wpływy z zakładów wzajemnych na 
wyścigi konne rozgrywane nie tylko w Polsce, ale i za granicą, przyjmowanych na terenie Polski. 

Przewodniczący podziękował Panu Sołtysioskiemu i również złożył życzenia, życząc powodzenia w następnych 
latach. Gośd podziękował i pożegnał się, wyrażając nadzieję na częstsze spotkania z Radą PKWK. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 87 
z dnia 14 grudnia 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia 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 XXIV posiedzenia Rady. 
 

Pani M. Słowik poprosiła o sprostowanie w punkcie 5, w akapicie dotyczącym wypowiedzi Prezesa F. Klimczaka na 
temat spotkania z przedstawicielami zagranicznych sieci bukmacherskich - Pani M. Słowik również nie została na nie 
zaproszona i nie brała w nim udziału, w związku z czym ze zdania „Przytoczył sytuację, w której organizatorzy wyścigów 
konnych z Warszawy, Wrocławia i Sopotu *…+”  należy wykreślid słowo „Wrocławia”. 

Pan J. Budny zauważył, że należy używad precyzyjnych określeo związanych z nomenklaturą dotyczącą sieci 
bukmacherskich i przyjmujących zakłady wzajemne, bo jest między nimi duża różnica i brak precyzji może prowadzid do 
nieporozumieo. 
 

UCHWAŁA NR 88 
z dnia 14 grudnia 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXIV posiedzenia Rady PKWK, z uwzględnieniem 
sprostowania zgłoszonego przez Panią Monikę Słowik do punktu 5.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
3. Wielkośd przychodów z zakładów wzajemnych w sezonie 2011 i porównanie do sezonu 2010. 
 

Pan P. Krakowiak we stępie powiedział, że przedstawienie danych dotyczących obrotów jest istotne dla pokazania, 
jakie są tendencje i jak to się ma do założeo Rady, aby dążyd do osiągnięcia poziomu 100 mln zł obrotów do 2015 roku. 

Głos zabrał poproszony o przygotowanie informacji Pan Prezes F. Klimczak, który przedstawił obroty na Służewcu 
(zakłady przyjmowane przez firmę Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.) w sezonie 2011, w rozbiciu miesięcznym: 
kwiecieo: 660.750, maj: 1.820.850, czerwiec: 1.610.850, lipiec: 2.242.200, sierpieo: 1.979.950, wrzesieo: 1.744.650, 
październik: 2.802.000, listopad: 1.800.000 (cały sezon: 14.661.250 zł) oraz obroty na torze wrocławskim z zakładów 
przyjmowanych przez firmę Totolotek S.A, które w całym sezonie wyniosły 329.000 zł. Łącznie w sezonie 2011 obroty 
wyniosły 14.990.250 zł. 

W 2010 roku obroty wyniosły 13 mln 933 tys. zł, czyli nastąpił wzrost o ok. 6,5%. 
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Pan P. Krakowiak: podał, że po przeliczeniu obrotów ich średnia na dzieo wyścigowy wyniosła ok. 200 tys. zł, z 
wyjątkiem lipca (320 tys. zł). Przypomniał, że dane te przydadzą się na kolejne planowane w styczniu lub w lutym 
spotkanie z Prezesem spółki „Traf - Zakłady Wzajemne” - Panem Kraszewskim, zgodnie z ustaleniami z sierpniowego 
posiedzenia, na którym był on gościem. 

 
4. Program wyścigowy w sezonie 2012 dla koni czystej krwi arabskiej.  
 
 Pan M. Grzybowski poinformował, że grupa firm, m.in. stowarzyszenie Hipika Polska i firma Polish Prestige, podjęła 

inicjatywę zwiększenia atrakcyjności wyścigów i przyciągnięcia dodatkowej publiczności poprzez przeniesienie na tor 
służewiecki pokazu koni arabskich, na dni 23-24 czerwca (data zaakceptowana przez ECAHO) i powiązania go z 
wyścigami arabskimi. Prowadzą w tym celu rozmowy z Totalizatorem Sportowym, aby stworzyd komitet 
organizacyjny składający się z kilku podmiotów zainteresowanych organizacją takiej imprezy. 
Pani M. Łojek: spytała o formułę imprezy, gdyż już kiedyś była organizowana i nie cieszyła się zainteresowaniem 
publiczności wyścigowej. 
Pan M. Grzybowski: wysokie nagrody pozyskiwane od sponsorów, cel - zintegrowanie przemysłu konnego i 
zwiększenie zainteresowania wyścigami szerszej publiczności. 
Pan A. Wójtowicz: Spadek zainteresowania pokazami koni arabskich związany był z rozdzieleniem organizacji dnia 
arabskiego od aukcji, aby ze sobą nie kolidowały. Połączenie czempionatów koni arabskich z wyścigami, w których 
biegają, może byd bardziej korzystne i atrakcyjne dla szerszej publiczności. 

 Pani M. Słowik - Wrocław: 
 Do treningu zgłoszono 64 araby 3-letnie. 
 Program bardzo podobny do zeszłorocznego. 
 Początek sezonu 29 kwietnia. 
 15 dni wyścigowych. 
 Zakooczenie sezonu planowane na koniec września. 
 Planowana przynajmniej 1 lub 2 gonitwy pozagrupowe. 
 Sumy nagród będą znane po utworzeniu planu finansowego przez TS, bo od niego są one zależne. 

 Pan W. Bąkowski - Warszawa: 
 Dopiero wczoraj otrzymał budżet zaakceptowany przez radę nadzorczą TS i Zarząd. 
 Gwarancja jest tylko na umowną kwotę 6 mln 350 tys. zł na gonitwy + 250 tys. dodatkowe, z czego 4,2 mln 

przeznaczone jest na folbluty a reszta na araby. 
 Początek 14 - 15 kwietnia, zakooczenie sezonu pod koniec listopada. 
 57 dni wyścigowych, każdego dnia 8 gonitw. 
 Podniesienie puli nagród w najważniejszych gonitwach. 
 PKWK przeznacza dodatkowe 20% na nagrody właścicielskie dla folblutów polskiej hodowli. 
 TS złożył PKWK propozycję podniesienia umownej puli do 8 mln zł - do negocjacji w ramach porozumienia. 
 Plan zostanie dopracowany do kooca stycznia. 
 TS jest zainteresowany współpracą z Sopotem, ale konkretne ustalenia będą znane koło kwietnia, maja. 

 Pani M. Rutkowska - Sopot: 
 Planowane 6 dni wyścigowych po 7 gonitw, 2 weekendy (piątek, sobota, niedziela) od drugiego tygodnia lipca. 
 Plany są uzależnione od możliwości finansowych. 

 Pan T. Sobierajski - Dąbrówka: 
 Planowane 3 dni wyścigowe. 
 I dzieo 1. lipca: 5 gonitw: gonitwa dla 3-letnich koni oo, gonitwa dla 3-letnich koni xx, gonitwa dla koni xo, 

handicap dla 3-letnich koni oo, handikap dla 3-letnich koni xx. 
 II dzieo 18. sierpnia: 5 gonitw, w tym Derby Arabskie (sponsor: Okocim), Wielka Krakowska dla koni 

małopolskich, Derby dla koni pełnej krwi, 1 gonitwa pozagrupowa. 
 III dzieo 6. października, 4 gonitwy. 

 
Dyskusja: 

 Pan M. Dudzik wyraził rozczarowanie hodowców  zatwierdzoną przez TS pulą nagród, która jest niezgodna z 
deklaracjami i obietnicami Prezesa Sławomira Dudzioskiego i zapowiedziami na 2012 rok, zamieszczonymi na stronie 
TS, którymi to zapowiedziami kierowali się hodowcy układając plany hodowlane na najbliższe 3 lata. 

 Pan W. Bąkowski - Plan finansowy zatwierdzony przez zarząd i radę nadzorczą TS jest niezgodny z opracowaną przez 
profesjonalną firmę strategią rozwoju wyścigów, zatwierdzoną przez Ministerstwo i opublikowaną na stronie TS. 

 Pan A. Wójtowicz - Prezes S. Dudzioski złożył publiczne przyrzeczenie podczas spotkania z przedstawicielami 
środowiska hodowlano - wyścigowego, w wyniku czego poczynili oni pewne przygotowania i inwestycje. Zdaniem 
Pana A. Wójtowicza działanie Pana S. Dudzioskiego to szalbierstwo, czyli celowe wprowadzenie ludzi w błąd przez 
publiczne oświadczenie i zapytał, kto zwróci pokrzywdzonym przeinwestowane na jego podstawie środki finansowe. 
Pan W. Bąkowski odpowiedział, że pytanie to należy skierowad do osoby, która takie oświadczenie złożyła, czyli do 
Prezesa S. Dudzioskiego. 

 Pan A. Wójtowicz - Próba dzielności koni arabskich ma na celu sprawdzenie ich zdrowia i kondycji, jednak główny 
nacisk hodowli kładziony jest na ich wygląd. Obecnie, kiedy polskie wyścigi stały się atrakcyjne dla koni z 
rodowodem francuskim i rosyjskim, konie polskiej hodowli nie wytrzymują tego współzawodnictwa fizycznie, 
odnosząc poważne i często trwałe kontuzje. Ponadto nagrody przypadające koniom zagranicznej hodowli wypływają 
za granicę. Dodatkowo konie zagraniczne zaczynają karierę wyścigową w wieku 2 lat, co daje im w wyścigach 
nieuzasadnioną przewagę fizyczną. 
W związku z tym Pan A. Wójtowicz postawił wniosek formalny, aby w sezonie 2012 w warunkach gonitw dla koni oo 
były zapisane następujące zasady: 
1) Ustalid prawo startu dla koni debiutujących w wieku 3 lat. 
2) Dla koni 3-letnich 75% gonitw w grupach I, II, A i B przeznaczyd dla koni polskiej hodowli. 
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3) Dla koni 4-letnich i starszych 50% wszystkich gonitw z wyjątkiem III i IV grupy przeznaczyd dla koni polskiej 
hodowli. 

4) W gonitwach otwartych ustanowid nagrodę właścicielską lub hodowlaną dla koni polskiej hodowli, w wysokości 
zależnej od środków przeznaczonych na te nagrody. 

 Pan A. Zielioski - Zastanowid się nad wprowadzeniem wysokiej opłaty, którą właściciel konia sprowadzonego 
musiałby uiścid i która zasilałaby pulę nagród. 

 Pan F. Klimczak - Zamykanie takiej liczby gonitw podważa sens konfrontacji koni arabskich w wyścigach. 
 Pan A. Wójtowicz - Na obecny plan gonitw koni arabskich jest za dużo, więc nie będzie problemu z ich ubytkiem w 

związku z zamknięciem większości gonitw. 
 Pan J. Budny - Pytanie do Pana A. Wójtowicza: Czy nastąpiła zmiana w oficjalnym programie hodowlanym dla koni 

oo? Należy się zastanowid, czy wprowadzane do polskiej hodowli tylną furtką konie z krwią rosyjską czy francuską, 
służą pozytywnie polskiej hodowli, bo albo są szkodliwe i nie powinno się ich tolerowad ani w wyścigach, ani w 
hodowli, albo na odwrót. 

 Pan A. Wójtowicz - środowisko wyrównuje szanse dla koni urodzonych i wyhodowanych w tych samych warunkach. 
Chodzi głównie o zablokowanie odpływu pieniędzy do zagranicznych właścicieli i zachęcanie polskich właścicieli do 
udziału w wyścigach poprzez zwiększenie ich koniom szansy wygrywania. 

 Pani M. Łojek - Im lepszy wyścig, im lepsze konie biegają, tym większa skłonnośd do kontuzji, niezależnie od rasy. 
 Pan M. Grzybowski - poparł wniosek Pana A. Wójtowicza, aby zapewnid polskim koniom ściganie się w bardziej 

wyrównanych warunkach. 
 Pan R. Talarek - Na dzieo dzisiejszy rynek właścicielski koni oo jest niewielki, największy ciężar spada na hodowców, 

stąd apel, aby PKWK wspierał hodowców i wniosek, aby ustanowid premię hodowlaną. 
 Pani M. Słowik - Pytanie o plany TS w sprawie zamykania gonitw w odniesieniu do uchwał podjętych przez Radę? 

Pan W. Bąkowski - Będą brane pod uwagę stanowiska zarówno Rady PKWK, jak i spółki Traf. 
 Pan W. Rowioski - Jeśli nie będzie działao, które zagwarantują hodowcom, czy właścicielom, że ich konie będą 

wygrywad i będą oni mogli chodby częściowo wygranymi zrekompensowad sobie koszty hodowli / utrzymania konia, 
to on się z wyścigów wycofa, bo prestiż nie wystarczy - muszą za tym iśd pieniądze. 

 Pan J. Białobok - Poparł projekt Pana A. Wójtowicza, który jego zdaniem ma służyd obronie interesów hodowców 
koni oo, którzy poważnie potraktowali deklaracje TS, o których wspomniał Pan M. Dudzik. 

 Pan A. Zielioski - Propozycja, by zamiast zamykad nagrody, podzielid pulę na nagrody dla koni oo na pół, pierwszą 
połowę przeznaczyd na wysoko dotowane gonitwy zamknięte, a drugą połowę przeznaczyd na gonitwy otwarte, ale 
znacznie niżej dotowane. 

 Pan F. Klimczak  
 Prośba, aby dokładnie zapisad i sczytad wniosek pana A. Wójtowicza, aby wszyscy mieli dokładną wiedzę, nad 

czym głosują, gdyż nie zatwierdzi on planu gonitw, jeśli nie będzie on zgodny z uchwałą podjętą przez Radę w 
kwestii gonitw dla koni arabskich. 

 Informacja, że wyścigi koni oo odbywają się głównie w krajach Zatoki Perskiej oraz w Polsce - jest to bardzo 
istotne w kontekście pozyskania rynku właścicieli. Zamknięcie gonitw nie spowoduje możliwości konkurowania 
wyścigowego polskich koni z koomi szejków arabskich. 

 Albo zamykane są gonitwy, albo stosowana premia właścicielska/hodowlana. 
 Oczekiwanie, że każdy koo wyścigowy będzie miał zapewniony zwrot kosztów hodowli, utrzymania i treningu, 

jest utopią. 
 Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu podpisane zostanie porozumienie z TS, w którym ustalona zostanie 

sztywna, niezależna od obrotów warszawskiego organizatora wyścigów pula nagród na poziomie 8 mln zł, 
jednocześnie nie będzie waloryzacji z tytułu inflacji, natomiast w ustawie o wyścigach konnych zostanie wpisany 
5% odpis dla Polskiego Klubu Wyścigów Konnych od wszystkich przyjmowanych w Polsce zakładów wzajemnych 
na wyścigi konne (polskie i zagraniczne) na rzecz zwiększania puli nagród. 

 Na słowa Pana A. Wójtowicza komentujące koniecznośd dopłacania PKWK do nagród ok. 1 mln zł, że „Na 
biednego nie trafiło”, Prezes Klimczak, poinformował, że w ramach umowy dzierżawy PKWK przekazuje odpis z 
czynszu na remonty obiektów na terenie Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu i to właśnie w całości z 
pieniędzy PKWK wyremontowany został chociażby budynek siodlarni (na tyłach biurowca), o którym wspominał 
Pan Prezes Sołtysioski. 

 Pani M. Łojek - Zaproponowała, aby zamiast głosowania w ciemno wniosku Pana A. Wójtowicza, przegłosowad samą 
ideę i wystąpid do Prezesa PKWK, by przygotował symulację konkretnych skutków finansowych przyjęcia ww. 
wniosku. 

 Pan P. Krakowiak odczytał pismo Pana B. Tomaszewskiego, w którym zaproponował on do rozważenia m.in.: 
 zwiększenie liczby płatnych miejsc w gonitwach, 
 zwiększenie w II połowie sezonu liczby gonitw dla koni wyłącznie określonej grupy, 
 rozgrywanie większej liczby gonitw handikapowych dla koni z handikapem powyżej 68 kg, 
 zwiększenie liczby gonitw wyłącznie dla klaczy, szczególnie 2 i 3-letnich klaczy xx, 
 dołożenie nagród hodowlanych tak, aby polskie klacze dostawały więcej pieniędzy. 

 
Przewodniczący przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu zwrócił się do członków Rady, aby wszelkie propozycje i 

konkretne wnioski przesłano do niego i do Rady przed kolejnym zebraniem, aby można je było wcześniej 
przeanalizowad, przedyskutowad a na posiedzeniu podjąd już w ich sprawie konkretne decyzje. Wyraził ubolewanie, że 
niestety poza przemyśleniami Pana K. Mirpuriego, nie otrzymał on żadnych innych propozycji, a tego typu wnioski, jak 
chociażby Pana B. Tomaszewskiego, powinny byd udostępniane do zapoznania się z nimi wcześniej. 

Prezes F. Klimczak zaapelował do przedstawicieli związków pełnej krwi, aby wszelkie propozycje odnośnie planu 
gonitw przedyskutowali na forum związkowym i przedstawili je w postaci programu hodowlanego odpowiadającego 
większości środowiska a nie by każdy indywidualnie zgłaszał swoje prywatne wnioski. 

Przewodniczący zarządził kilka minut przerwy na dopracowanie treści wniosków zgłoszonych przez Pana A. 
Wójtowicza i Panią M. Łojek. 
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Po przerwie odczytano treśd zgłoszonych wniosków: 
 

I. Wniosek Pana A. Wójtowicza, zgłoszony w imieniu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich: 
 
Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyścigach konnych Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala 

następujące warunki gonitw dla koni czystej krwi arabskiej na sezon 2012: 
1) Dla koni 3-letnich 75% gonitw w grupach I, II, A i B przeznaczyd dla koni wyłącznie polskiej hodowli. 
2) Ustalid prawo startu dla koni debiutujących w wieku 3 lat. 
3) Dla koni 4-letnich i starszych 50% wszystkich gonitw z wyjątkiem III i IV grupy przeznaczyd dla koni polskiej hodowli. 
4) W gonitwach otwartych ustanowid nagrodę właścicielską lub hodowlaną, w wysokości zależnej od środków 

przeznaczonych na te nagrody. 
 
II. Wniosek Pani M. Łojek: 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o 
przeprowadzenie symulacji warunków finansowych gonitw, w zależności od przyjętych założeo wspierających konie 
polskiej hodowli. 

Założenie 1: Czy byłoby korzystniejsze zastosowanie 40% lub innej premii właścicielskiej dla koni polskiej hodowli, 
przy założeniu, że wyścigi nie byłyby zamykane? 

Założenie 2: Czy korzystniejsza byłaby duża liczba zamkniętych gonitw bez premii właścicielskiej dla koni polskiej 
hodowli? 

Rada zwraca się o przeprowadzenia ww. symulacji na sezon 2012 do następnego posiedzenia Rady. 
 

Pan A. Stasiowski przypomniał, jakie kompetencje ma Rada PKWK zgodnie z Art. 8 ustawy o wyścigach konnych, w 
związku z czym wniosek Pana A. Wójtowicza zmodyfikowano w następujący sposób: 
„Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyścigach konnych Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do 
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o ustalenie następujących warunków gonitw dla koni czystej krwi arabskiej 
na sezon 2012 *…+”. 

 
Odnośnie wniosku Pani M. Łojek Pan F. Klimczak poinformował, że nie ma możliwości przeprowadzenia symulacji do 

następnego posiedzenia Rady, bo nie zna jeszcze propozycji organizatora odnośnie wysokości nagród i poprosił, aby 
zdecydowano się albo na określone nagrody właścicielskie, albo na propozycję Pana A. Wójtowicza. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Jako dalej idący, w formie uchwały pierwszy przegłosowany został 
wniosek Pana A. Wójtowicza: 

UCHWAŁA NR 89 
z dnia 14 grudnia 2011 roku 

 
Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyścigach konnych Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do 
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o ustalenie następujących warunków gonitw dla koni czystej krwi arabskiej 
na sezon 2012: 
1) Dla koni 3-letnich 75% gonitw w grupach I, II, A i B przeznaczyd dla koni wyłącznie polskiej hodowli. 
2) Ustalid prawo startu dla koni debiutujących w wieku 3 lat. 
3) Dla koni 4-letnich i starszych 50% wszystkich gonitw w poszczególnych grupach i kategoriach, z wyjątkiem III i IV 

grupy, przeznaczyd dla koni polskiej hodowli. 
4) W gonitwach otwartych ustanowid nagrodę właścicielską lub hodowlaną, w wysokości zależnej od środków 

przeznaczonych na te nagrody. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 16 (szesnaście) osób.  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
W związku z przyjęciem wniosku Pana A. Wójtowicza, wniosek Pani M. Łojek nie był głosowany. 
 
5. Program wyścigowy w sezonie 2012 dla koni półkrwi i kłusaków. 
 

Pani M. Słowik - informacja o koniach xo: 
 Do sezonu 2012 zgłoszono 63 koni xo. 
 Od tego sezonu trenowad i startowad we Wrocławiu będzie również 36 koni xx. 
 Częściowo wydłużane są dystanse, zwiększenie startów w gonitwach płotowych. 

 
Pan R. Mateusiak - informacja o kłusakach: 

 Chęd kontynuowania startów na wszystkich torach, łącznie z Dąbrówką. 
 Do każdej złotówki nagrody zaproponowanej przez organizatora, strona kłusacza dokłada drugą złotówkę. 
 Jest ok. 30 kłusaków. 
 

Pani M. Słowik przedstawiła krótką informację na temat posiedzenia Komitetu ds. Kłusa, które odbyło się                 
23 listopada we Wrocławiu. Druga cześd spotkania została poświęcona przyszłości wyścigów konnych w Polsce. Był na 
nim Prezes F. Klimczak oraz przedstawiciele wszystkich 3 organizatorów polskich, przedstawiciel spółki Traf Pan 
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Stanisław Pogorzelski, Pan Marulis - Prezes spółki Totolotek oraz przedstawicie 2 ważnych totalizatorów wyścigowych w 
Europie, czyli ATG i PMU. Celem spotkania było m.in. omówienie kwestii ustanowienia 5% odpisu od wszystkich 
zakładów wzajemnych na wyścigi konne, przyjmowanych w Polsce. Pani M. Słowik zapowiedziała, że sprawozdanie ze 
spotkania wraz z prezentacją zostanie dostarczone członkom Rady w postaci płyt CD.  

Prezes F. Klimczak dodał, że średnia wysokośd nagrody na polski zaprzęg kłusaczy wyniosła 16 tys. zł, natomiast dla 
porównania na folbluty - 6 tys. zł. Pani M. Słowik uzupełniła, że pula nagród dla kłusaków w 2011 roku wyniosła 52 tys. 
Euro, z czego ponad 40 tys. wyłożyli Francuzi, którzy starają się spopularyzowad wyścigi kłusacze w Polsce. Pan F. 
Klimczak - w 2012 roku planowana pula nagród dla kłusaków, to ok. 130 tys. Euro, z czego połowę daje strona Polska, 
zgodnie z umową. Na torze w Warszawie pula ta wyniesie w sumie 500 tys. zł. Francuzi dają pieniądze na nagrody pod 
warunkiem całkowitego zamknięcia gonitw dla koni francuskiego pochodzenia. 

Prezes F. Klimczak stwierdził, że jeśli nie uda się przeforsowad wprowadzenia co najmniej 5% odpisu z zakładów 
wzajemnych przyjmowanych w Polsce po wejściu na rynek zagranicznych operatów zakładów, to będzie to zabójcze dla 
polskich wyścigów konnych. 

  
6. Wyniki jesiennej aukcji koni na Służewcu. Budowanie rynku koni. Cele hodowli koni pełnej krwi angielskiej. 
7. Program wyścigowy w sezonie 2012 dla koni pełnej krwi angielskiej. 

 
Przewodniczący połączył omawianie punktu 6 i 7. Poprosił o zabranie głosu Pana K. Mirpuriego w celu omówienia 

materiałów przesłanych przez niego Radzie przed posiedzeniem. 
Głównymi zagadnieniami poruszonymi we wspomnianym materiale były: 

 Stworzenie możliwości biegania koniom 4-letnim i starszym, szczególnie klaczom, w celu budowania kariery 
wyścigowej. 

 Promowanie gonitw przeszkodowych, które są atrakcyjne dla publiczności. 
 Wydłużenie dystansów dla 2-latków w drugiej połowie sezonu wyścigowego. 
 Koniecznośd współgrania hodowli i wyścigów. 

 
Dyskusja: 

 Pan M. Grzybowski - Warto rozwijad wyścigi przeszkodowe i płotowe, gdyż polskie konie są pod tym kątem 
uzdolnione. 

 Pan M. Wojnarowski - Postulat do Prezesa PKWK o dążenie do ustanowienia minimum 50% nagrody właścicielskiej. 
Pozostałe ustalenia i wnioski do organizatora zostaną przekazane w ciągu 10 dni od dzisiejszego posiedzenia 
PZHKPKA. 

 Pan F. Klimczak: 
 Tegoroczna aukcja wcale nie była korzystna dla koni skakanych. 
 Konie skakane przestały byd popularne, bo straciliśmy rynek czeski i trzeba go odzyskad. Kryzys 2006-2008 

spowodował wypłynięcie na rynek czeski bardzo słabych koni i trzeba go odbudowad przez wysyłanie dobrych 
koni. 

 Będą starania o wyeliminowanie krótkich dystansów. 
 Pan B. Tomaszewski - Zwiększenie liczby płatnych miejsc ma pomóc właścicielom i spowodowad większą i lepszą 

obsadę gonitw. 
 Pan F. Klimczak - Zwiększyd liczbę płatnych miejsc w ważnych, dobrze obsadzonych gonitwach typu Derby czy Wielka 

Warszawska a nie rozdrabniad się w mniej ważnych gonitwach. 
 Pan W. Bąkowski - Organizator nie przewiduje zwiększenia liczby płatnych miejsc, bo byłoby to finansowaniem 

słabszych koni i zmniejszałoby atrakcyjnośd gonitw. 
 Pani M. Rutkowska - Konie przeciętne i słabe nie wzbudzają zainteresowania po karierze wyścigowej, gdyż WKKW 

się zupełnie przeprofilowało. Warto byłoby stworzyd program hodowlany, w którym wybitne ogiery pełnej krwi 
kryłyby klacze półkrwi, których potomstwo byłoby hodowane do sportu. 

 Pan J. Budny: 
 Wyścigi skakane zostały stworzone dla koni, które nie miały żadnych osiągnięd na wyścigach, aby dad im jakieś 

zajęcie zamiast kierowania ich prosto do rzeźni. Wyścigi takie mają sens, jeśli organizator widzi w tym interes, 
natomiast od strony hodowlanej nie jest to właściwe, bo promuje słabe konie. Zwiększenie liczby tych wyścigów 
nie poprawi sprzedaży koni skakanych, jeśli nie będą miały sukcesów.  

 Jeśli chodzi o klacze, to z punktu widzenia hodowli klacz powinna byd sprawdzona i jak najszybciej wracad do 
hodowli. Większe uprzywilejowanie klaczy miałoby sens w przypadku koni oo, gdyż wg analiz wszystkie klacze 
tej rasy, biegające powyżej przeciętnej, są dobrymi matkami, natomiast ogiery wygrywające często są 
nieprzydatne do hodowli. 

 Trzeba wydłużyd dystanse dla koni 2-letnich. 
 Sprzeciw dla handikapów dla klaczy, gdyż jest to sprzeczne z ideą selekcji. 
 Gonitwy płotowe niegdyś były bardzo źle postrzegane przez publicznośd. 

 Pan W. Bąkowski - W sezonie 2011 spadła gonitwa płotowa, w związku z czym w sezonie 2012 ich liczba nie będzie 
zwiększona. Jeśli w 2012 r. żadna gonitwa płotowa nie spadnie, wtedy rozważy się podniesienie liczby tych gonitw w 
następnym sezonie. 

 Pani M. Łojek: 
 Doświadczenie pokazuje, że na aukcjach preferowane są przede wszystkim konie dobre a nie skakane. 
 Nie ma jeźdźców posiadających umiejętności do naskakiwania a tym bardziej dosiadania koni w gonitwach 

płotowych.  
 Dla ewentualnych przyjezdnych jeźdźców nie ma żadnych warunków do zakwaterowania na terenie wyścigów. 

Organizator zlikwidował hotel i nie zaoferował niczego w zamian. 
 Jeśli wszyscy mają byd zainteresowani promowaniem polskich koni, to również trenerzy i jeźdźcy powinni mied 

udział w nagrodzie właścicielskiej. 
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 Pan A. Zielioski - Rozważyd propozycję, aby w gonitwach od IV do II grupy zabrad 5 płatne miejsce, w gonitwach 
kategorii I zostawid 5 płatnych miejsc a w gonitwach kategorii A i B dołożyd płatne 6 miejsce. Ma to promowad 
jakośd koni. 

 Pan F. Klimczak zgłosił problem kwalifikowania koni do grup a Pani M. Łojek zaproponowała przeanalizowanie 
warunków takiej kwalifikacji (załącznik do regulaminu wyścigów konnych). 

 Pan A. Stasiowski - W nawiązaniu do wypowiedzi Pani M. Rutkowskiej na temat programów hodowlanych dla koni 
półkrwi - sportowych: w tej chwili podstawowym kryteriów dopuszczania reproduktorów do rozrodu jest ich 
handikap (zdrowie, wytrzymałośd, dzielnośd i poprawnośd budowy). Kryterium skoczności nie ma decydującego 
znaczenia. 

 Pan K. Mirpuri - Propozycja stworzenia komisji ds. folblutów, w której skład powinni wejśd przedstawiciele trenerów, 
hodowców, właścicieli i organizatora, celem przygotowania i przedstawienia wspólnie uzgodnionych propozycji do 
planu wyścigowego. 

 Pan M. Dudzik: 
 Poparcie dla wydłużania dystansów dla 2-latków w II połowie sezonu. 
 Sprzeciw dla wydłużania powyżej 2 sezonów kariery wyścigowej klaczy przeznaczonych do hodowli. 
 Podtrzymanie stanowiska odnośnie zamykania gonitw, zgłoszonego na poprzednim posiedzeniu, w celu 

poprawienia kariery wyścigowej startujących koni. 
 Pan B. Godlewski: 

 Poparcie wniosku Pana K. Mirpuriego o zwiększenie liczby gonitw płotowych celem rozwijania krajowego rynku 
właścicielskiego. 

 Postulat o reaktywację toru przeszkodowego w celu uatrakcyjnienia wyścigów dla graczy. 
 Podnieśd nagrody dla zwiększenia atrakcyjności wyścigów. 
 Stworzyd kompleksowy program dla gonitw przeszkodowych. 
 Przygotowad się legislacyjnie do zapewnienia zwiększenia wpływu środków na nagrody z rosnących obrotów. 

Pan Prezes F. Klimczak ponownie przypomniał, że trwają już, wspierane przez TS, przygotowania do 
prowadzenia w ustawie o wyścigach konnych zapisu dotyczącego przekazywania do PKWK 5% od obrotów z 
zakładów wzajemnych przyjmowanych w Polsce na wszystkie wyścigi konne, również zagraniczne, co w 
przypadku wejścia na polski rynek sieci zagranicznych na pewno znacząco zwiększyłoby wpływy z tego tytułu i 
zasiliło polskie wyścigi. 

 Pan A. Wójtowicz - Poparcie Pani M. Łojek w kwestii dopuszczenia trenerów i jeźdźców do udziału w części nagrody 
właścicielskiej wypłacanej przez organizatora wyścigów; Stwierdzenie, że kierunki hodowli koni ras czystych powinny 
byd opracowane i wprowadzone na szczeblu ministerialnym. 

 Pan W. Rowioski - Poparcie dla zwiększenia liczby wyścigów przeszkodowych. 
 Pan P. Krakowiak zapytał, czy są chętni do zaproponowanej przez Pana K. Mirpuriego komisji ds. programu 

wyścigowego dla koni xx. Oprócz Przewodniczącego nie było żadnych chętnych, więc pomysł upadł. 
 Pan M. Wojnarowski poinformował, że po dzisiejszym posiedzeniu Rady odbędzie się spotkanie zarządu PZHKPKA, 

na którym zostaną przedyskutowane i uzgodnione propozycje dotyczące programu dla koni xx. Poprosił o 
przegłosowanie jego wniosku dotyczącego dążenia do ustalenia 50% nagrody właścicielskiej dla folblutów. 

 Prezes F. Klimczak poprosił, aby wszelkie postulaty programowe najpierw przedyskutowane były na forum 
związkowym a dopiero później przedstawiano je jako postulat środowiska właścicielsko-hodowlanego. 

 Odnośnie kwater dla jeźdźców i pracowników stajni Prezes Klimczak poprosił Radę, aby wsparła starania Prezesa 
PKWK w celu przekonania TS, by wykorzystując pieniądze PKWK przeznaczone na remonty, w pierwszej kolejności 
przeznaczył je na remont starego budynku łaźni w celu zaadaptowania go na potrzeby bursy czy internatu dla 
pracowników stajennych. Pan W. Bąkowski zasugerował, aby Rada nie podejmowała w tym celu uchwały, ale 
skierowała stosowne pismo do Zarządu TS. Wniosek o skierowaniu takiego pisma do Zarządu TS został przyjęty przez 
aklamację. 

 Na propozycję Pana B. Tomaszewskiego, aby PKWK refundował koszty zakwaterowania pracownikom stajennym, 
Pan F. Klimczak poinformował, że Klub nie ma prawa opłacad kwater, czy hotelu pracownikom zewnętrznych firm, 
jakimi są stajnie wyścigowe. 
 

8. Informacja z egzaminu na sędziów wyścigowych. Omówienie procesu szkolenia i trybu egzaminacyjnego. 
 
Przewodniczący poprosił o wypowiedź 2 członków Rady, którzy mieli byd obserwatorami podczas egzaminu dla 

kandydatów na sędziów wyścigowych, który odbył się 3 grudnia. 
Głos zabrał Pan A. Wójtowicz: 

 Na miejscu Pan A. Wójtowicz i Pan A. Zielioski dowiedzieli się, że podczas egzaminu będą na sali w charakterze 
członków komisji egzaminacyjnej a nie obserwatorów. 

 Zdaniem Pana A. Wójtowicza obecny sposób egzaminowania się nie sprawdza i wymaga podjęcia zdecydowanej 
uchwały Rady, gdyż egzaminowani byli bardzo zestresowani zadawaniem im pytao, których liczba i teśd nie były z 
góry ustalone. Wg niego przed egzaminami powinny byd przygotowane zestawy, z których egzaminowani losowaliby 
określoną liczbę pytao, bez możliwości zadawania dodatkowych pytao przez komisję egzaminacyjną. Na poparcie 
swojej tezy Pan A. Wójtowicz podał przykład Pana J. Kempy - członka Rady, który również zdawał egzamin i ze 
stresu, mimo swego wieloletniego doświadczenia i praktycznej wiedzy, zastanawiał się nad odpowiedzią na proste 
pytanie. Powołując się na własne doświadczenie Pan A. Wójtowicz stwierdził, że niepotrzebny stres nie towarzyszy 
przy odpowiadaniu na losowane, zapisane na kartce pytania. 

 
Pan F. Klimczak dodał, że Rada może mied pełny pogląd na kwestię egzaminowania kandydatów na sędziów, gdyż w 

komisji egzaminacyjnej było 2 członków Rady, jak również wśród egzaminowanych było 2 członków Rady (oprócz Pana   
J. Kempy egzamin zdawał Pan M. Wojnarowski - obaj z wynikiem pozytywnym). 
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9. Zmiany w Regulaminie Wyścigów Konnych. 
 

Pan P. Krakowiak poinformował, że w związku z zaplanowanym na 1430 posiedzeniem PZHKPKA poproszono go o 
skrócenie posiedzenia Rady. Jako, że przekazane Radzie przez Prezesa Klimczaka dodatkowe propozycje zmian do RWK, 
zgłoszone spoza Rady, były w formie „nieprzetworzonej” przez PKWK a ponadto zostało niewiele czasu, zdecydował, że 
punkt ten zostanie pominięty. 
 

Termin następnego posiedzenia ustalono na 8 lutego (środa) na godz. 1100. Przewodniczący podziękował zebranym, 
składając świąteczno - noworoczne życzenia i zamknął posiedzenie. 

Na tym protokół zakooczono.  
 


