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PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

Odbytego 18 maja 2011 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

30
. 

 
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 13 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. 

 
Pan W. Wojnarowski wnioskował, aby w związku z projektem rozporządzenia MRiRW dotyczącym wykreślenia części stadnin 

paostwowych z listy spółek strategicznych, dodad punkt dotyczący przedstawienia sytuacji tych stadnin, które podlegają Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Po krótkiej dyskusji, w której uznano, że do takiej dyskusji niezbędne jest zorganizowanie odrębnego 
spotkania Rady, na które powinni zostad zaproszeni przedstawiciele stadnin i nadzorującej je ANR oraz na prośbę Pana J. Kempy, 
zdecydowano się dodad na czwartym miejscu punkt o sytuacji Stadniny Koni Kozienice. 

Ponadto Pan M. Wojnarowski poprosił o dodanie punktu z informacją na temat tablicy upamiętniającej Zenona Lipowicza, którą 
miała przedstawid Pani Izabella Pawelec-Zawadzka. 

Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 71 
z dnia 18 maja 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia, z dodaniem na 4 miejscu 
punktu pt. „Przedstawienie sytuacji w Stadninie Koni Kozienice”, w wyniku czego pozostałe punkty zostały przesunięte w dół o jedną 
pozycję, oraz z dodaniem punktu 8 pt.” Informacja o tablicy pamiątkowej dla Pana Zenona Lipowicza”.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) 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 XIX posiedzenia Rady. 
 

Przewodniczący zgłosił zastrzeżenie do dużego opóźnienia w przesłaniu protokołu i poprosił, aby przestrzegad terminu 
sporządzania protokołu zawartego w Regulaminie Pracy Rady. 

Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 72 
z dnia 18 maja 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XIX posiedzenia Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
3. Kreowanie popytu na konie polskiej hodowli - opracowanie pakietu działao. 

 
Pan P. Krakowiak zaproponował podjęcie działao promocyjnych w celu pozyskania nowych właścicieli. Poddał pod dyskusję 

następujące zagadnienia, które wg niego stanowią ważne elementy kreujące popyt właścicieli na konie polskiej hodowli: 
 Wysokośd nagród właścicielskich w sezonie 2012, jako zasadniczy bodziec dla właścicieli koni. 
 Gonitwy specjalne w sezonie 2012 i 2013 dla koni zakupionych na aukcjach - celem jest rozruszanie rynku aukcyjnego koni w 

Polsce. 
 Wprowadzenie gonitw sprzedażnych. 
 Syndykaty właścicielskie - opracowanie zasad. 
 Pakiet korzyści dla właścicieli od organizatora wyścigów. 
 Kampania wizerunkowo - promocyjna „Made in Poland”. 
 Działania promocyjne trenerów koni. 
 Jesienna elitarna aukcja roczniaków (2011) i wiosenna aukcja typu Breeze Up (2012). 

 
Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestie: 

 Uzależnienie przyszłego budżetu PKWK na nagrody od efektów renegocjacji umowy dzierżawy i przyszłej wysokości czynszu 
dzierżawnego i środków przeznaczanych na remonty. 

 Deklaracja Pana W. Bąkowskiego, że o ile nagroda właścicielska będzie się sprawdzad i nie będzie innych postulatów, nie będzie 
przeciwwskazao, aby ją utrzymad w następnych sezonach. Zgodzono się, że dotychczasowa forma nagrody właścicielskiej 
powinna byd utrzymana w następnym sezonie. 
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 Informacja Prezesa Klimczaka o procesie doszkalania trenerów w Newmarket, z którego wynika, że niemal 80% tematyki 
dotyczy prowadzenia stajni jako biznesu i działao promocyjnych skierowanych do właścicieli. Wniosek z tego jest taki, że 
promocja wyścigów rozkłada się na kilka podmiotów uczestniczących w wyścigach a nie tylko na organizatora czy jockey club. 

 Zwrócenie uwagi na oburzające traktowanie właścicieli koni i przedstawicieli środowiska wyścigowego przez organizatora 
służewieckiego podczas dni i imprez wyścigowych. 

 Koniecznośd stworzenia mechanizmów nie tylko pozyskiwania nowych, ale i zatrzymania dotychczasowych właścicieli koni. 
 Koniecznośd częstszego podlewania toru roboczego. 
 Propozycja Pana B. Tomaszewskiego, aby w roku 2012 uwzględnid w kalendarzu wyścigowym okres mistrzostw Europy. 
 Potrzeba zaangażowania przez Klub profesjonalnej firmy do opracowania kampanii promocyjnej. Prezes Klimczak poinformował, 

że taka opcja nie wchodzi w grę, natomiast PKWK może współfinansowad konkretny projekt. 
 Poproszono na salę Pana Jana Żórawskiego - szefa działu sprzedaży TS i przekazano mu uwagi dotyczące sposobu traktowania 

właścicieli koni i innych ważnych dla wyścigów gości toru służewieckiego. 
 Propozycja Pana B. Tomaszewskiego stworzenia odrębnej strony internetowej w domenie Polska Galop, na której 

przedstawiałoby się wszystkich właścicieli i hodowców oraz ich konie. 
 Koniecznośd stworzenia na torze służewieckim dogodnych warunków dla dużej publiczności i graczy oraz właścicieli i 

hodowców.  
 Ulotka zachęcająca do nabycia konia - Prezes F. Klimczak poinformował, że chciałby, aby na Derby była ona już gotowa, jednak 

zapowiedział, że nie wypuści jej, dopóki nie będzie miał pewności, że organizator zapewni właścicielom i graczom odpowiednie 
warunki pobytu na torze. 

 
4. Przedstawienie sytuacji w Stadninie Koni Kozienice. 
 

Pan J. Kempa odczytał pismo z MRiRW i fragment projektu rozporządzenia, w którym SK Kozienice skreślono z listy spółek 
strategicznych. Poprosił Radę i Prezesa PKWK o zajęcie stanowiska i interwencję w tej sprawie w celu zawieszenia tej decyzji i 
stworzenia stadninie szansy na poprawienie jej sytuacji, czyli stworzenie dobrego biznesplanu. Po przedstawieniu przez Pana J. 
Kempę obecnej sytuacji stadniny i jej znaczenia dla hodowli polskich koni wyścigowych i samych wyścigów oraz krótkiej dyskusj i, na 
wniosek Pana A. Wójtowicza podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 73 
z dnia 18 maja 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócid się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie celowości usunięcia Stadniny Koni Kozienice z lity strategicznych 
spółek Skarbu Paostwa (do wiadomości parlamentarnych komisji ds. rolnictwa, Skarbu Paostwa i parlamentarnego Zespołu ds. 
Wyścigów Konnych i Jeździectwa). 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

Przewodniczący odczytał także pismo Prezesa PKWK z 29 kwietnia br. skierowane do Prezydenta Wrocławia, wyrażające 
zaniepokojenie sytuacją WTKW - Partynice i z prośbą o spotkanie w tej sprawie. Do tej pory nie było na nie odzewu. Ustalono, że 
Rada również powinna zająd stawisko w sprawie przyszłości Partynic i podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 74 

z dnia 18 maja 2011 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócid się do Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza z pismem w 
sprawie przyszłości Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
5. Zmiany w Regulaminie Wyścigów Konnych. 
 
Zgłoszono następujące uwagi i propozycje zmian do regulaminu wyścigów konnych: 

Pan A. Wójtowicz:  
 niezgodnośd regulaminu z zapisami ustawy o wyścigach w kwestiach kompetencji do ustalania warunków gonitw; 
 w §21 należy wpisad, że organizator, który organizuje więcej, niż 160 gonitw w roku, musi przedstawid plan gonitw do 15 

stycznia; 
 poprawka wynikająca z ustawy o hodowli koni z 2010 roku - wpisanie rodzajów gonitw, które dopuszcza Unia Europejska. 

 
Prezes Klimczak: 

 jest bardzo przeciwny wprowadzaniu sztywnych rozwiązao, które mogą okazad się w efekcie niekorzystne. Pan W. Bąkowski 
dodał, że do kooca stycznia w TS trwa walka o podział środków z budżetu. 

 Alternatywna propozycja wydłużenia okresu między złożeniem planu gonitw a rozpoczęciem sezonu, np. 2 miesiące przed 
pierwszym dniem wyścigowym. 

 
Przewodniczący zaproponował, by powoład komisję ds. zmian w regulaminie wyścigów, która pracowałaby poza posiedzeniami. 

Zaoferował się, że skoordynuje ukonstytuowanie się komisji i poprosił, aby chętni zgłaszali się do niego mailowo i telefonicznie. 
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6. Powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2011 - głosowanie uzupełniające. 
 

Pan Prezes F. Klimczak poinformował, że pan Stanisław Gulajew spóźnił się ze złożeniem wniosku o licencję, stąd koniecznośd 
dodatkowego głosowania. Pan K. Mirpuri zaproponował, by ustalid sztywny termin składania wniosków o licencję sędziowską, jak w 
przypadku zgłaszania koni do sezonu, i w razie spóźnienia pobierad za wystawienie licencji podwyższoną opłatę. 

Następnie powołano komisję skrutacyjna w składzie: Paweł Krakowiak, Roman Mateusiak i Tadeusz Sobierajski. Za powołaniem 
takiego składu komisji skrutacyjnej głosowało 12 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymały się 2 osoby. Przypomniano zasady głosowania i 
komisja przystąpiła do pracy. 

Po krótkiej przerwie przeznaczonej na głosowanie i liczenie głosów Pan R. Mateusiak odczytał protokół z głosowania, zgodnie z 
którym Pan S. Gulajew uzyskał wymaganą liczbę głosów. Następnie podjęto uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 75 

z dnia 18 maja 2011 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa PKWK z wnioskiem o powołanie sędziego wyścigowego na 

sezon 2011 zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej z dnia 18 maja 2011 roku z głosowania przeprowadzonego w tej sprawie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
7. Odpowiedź MRiRW w sprawie Regulaminu Pracy Rady PKWK. 
 

Przewodniczący przypomniał tok przygotowywania zmian w Regulaminie Pracy Rady w zakresie przyznania zwrotu kosztów 
podróży członkom Rady dojeżdżającym spoza Warszawy. Przytoczył fragment pisma Ministerstwa Rolnictwa, w który wykluczono 
możliwośd umieszczenia takich zapisów w Regulaminie Pracy Rady. Prezes F. Klimczak powiedział, że widzi ewentualną możliwośd 
wprowadzenia stosownych zapisów w Statucie PKWK, po uprzedniej konsultacji z księgowością i Ministerstwem. Poinformował też, 
że w związku z pracą Ministra Finansów Klub musiał już złożyd plan finansowy na 2012 rok, w związku z czym zmiany mogłyby wejśd 
w życie najwcześniej w 2013 roku. W wyniku krótkiej dyskusji podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 76 
z dnia 18 maja 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącego Rady do zwrócenia się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie uregulowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady na posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
8. Informacja o tablicy pamiątkowej dla Pana Zenona Lipowicza. 

 
Pan M. Wojnarowski opowiedział o początkach koncepcji stworzenia tablicy pamiątkowej dla Pana Zenona Lipowicza, hodowcy 

koni pełnej krwi angielskiej w Ameryce, propagatora polskiej hodowli. Szerzej sprawę omówiła zaproszona na posiedzenie Pani 
Izabella Pawelec - Zawadzka, która współpracuje przy koordynacji tej sprawy z przedstawicielami różnych związków, środowisk i 
instytucji oraz artystą Panem Andrzejem Novakiem - Zemplioskim, który zaprojektował tablicę. 

Inicjatywa została poparta przez właściciela obiektu - Polski Klub Wyścigów Konnych oraz dzierżawcę - Totalizator Sportowy. 
Potrzeba jeszcze propozycji konkretnego miejsca ulokowania tablicy i zgody konserwatora zabytków. Co do kosztów, to w 
przedsięwzięciu uczestniczą różni sponsorzy. Prezes Klimczak zaoferował partycypowanie w kosztach również przez PKWK. 

 
Na zakooczenie Pan Prezes Klimczak wręczył jeszcze obecnym członkom Rady honorową odznakę oraz legitymację Polskiego 

Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 15 czerwca (środa) na godz. 11

00
. 

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


