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PROTOKÓŁ Z XXX POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 19 listopada 2012 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
10

 
 
Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka, który 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. W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan Feliks Klimczak - 
Prezes PKWK. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący zaproponował, aby w punkcie 5. wspomnieć o nowej koncepcji Totalizatora Sportowego i Ministerstwa Skarbu 
Państwa, dotyczącej zagospodarowania terenu wyścigów konnych na Służewcu, zaprezentowanej w ostatni czwartek a także, jeśli ma to 
być ostatnie spotkanie Rady w roku, zaprosić na nie Prezesa Sołtysińskiego. 

Wobec braku sprzeciwu i innych uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 100 
z dnia 19 listopada 2012 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (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 XXIX posiedzenia Rady.  

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę:  

 
UCHWAŁA NR 101 

z dnia 19 listopada 2012 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXIX posiedzenia Rady PKWK.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta większością głosów.  
 
3. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Wyścigów Konnych. 
 

Lista przedstawionych do zaopiniowania poprawek: 

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw galopem i kłusem”, 
 

2) Rozdział 3 otrzymuje brzmienie: 
„Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw galopem” 
 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§3. Gonitwy galopem przeprowadza się systemem grupowym lub handicapowym”. 
 

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. System handikapowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których szanse koni są wyrównywane przez zwiększenie albo zmniejszenie wagi 
noszonej przez konia”. 
 

5) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Do wykonywania handikapu Prezes może wyznaczyć pracownika Klubu”.  
 

6) § 4 ust. 5 skreślony 
7) § 6 ust. 1 punkty 7, 7a, 8, 9 oraz ust. 2  skreślone  
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8) § 6a  ust. 1 i ust. 2 skreślony 
9) § 8 ust. 3a  skreślony 

 
10) § 8 ust. 4  otrzymuje brzmienie: 

„4. Konie wpisane do odpowiednich ksiąg zagranicznych, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłoszone do wyścigów w danym roku, mogą uczestniczyć w 
gonitwach, jeżeli: 
1) do Klubu zostaną przesłane dokumenty potwierdzające wpis do odpowiednich ksiąg prowadzonych w innym państwie dla tych koni, 
2) od dnia zgłoszenia do wyścigów konie te, trenowane przez osobę nieposiadającą licencji wydanej przez Prezesa na trenowanie koni w danym 

roku, nie brały udziału w gonitwie w innym państwie.  
 

11) W §8 ust. 4 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu: 
„3) od dnia zgłoszenia do wyścigów konie te biegały wyłącznie w krajach członkowskich Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych i na każdy 
ich start za granicą Klub wystawił zaświadczenie Racing Clearance Notification (RCN)”. 
 

12) § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 
„1. Gonitwy wyłącznie dla koni 2-letnich nie mogą odbywać się przed dniem 1 czerwca, a dla koni 2-letnich i starszych przed dniem 1 września”. 
 

13) § 9 ust. 5  skreślony 
14) § 12a ust. 1 i 2  skreślone 

 
15) § 17 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. W gonitwach galopem biorą udział konie, których przynajmniej przednie kończyny są okute płaskimi, gładkimi podkowami. Rodzaje 
stosowanych podków muszą być zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych”. 
 

16) § 17 ust. 3  skreślony 
17) § 18 ust. 2  skreślony 
18) § 19 ust. 6  skreślony 
19) § 20 pkt 4  skreślony 

 
20) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowe warunki gonitwy ustala organizator wyścigów konnych i ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na danym torze wyścigowym, w 
terminie co najmniej: 
1) 14 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy, 
2) 7 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy - w przypadku gonitw dodatkowych”.  
 

21) Dodaje się Rozdział 3a o następującym brzmieniu: 
 

Rozdział 3a 
Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw kłusem 

§21a  
Gonitwy przeprowadza się systemem wynikowym lub handikapowym: 
1) system wynikowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których uczestniczą konie spełniające warunki określone przez organizatora wyścigów 
konnych dotyczące wyników koni, 
2) system handikapowy  polega na przeprowadzaniu gonitw, w których szanse koni są wyrównywane przez zwiększenie dystansu, jaki konie mają do 
pokonania, nie więcej jednak niż o 80 metrów. 

 
§21b  
1. Wyróżnia się następujące rodzaje gonitw: 
1) ze względu na warunki techniczne 
a) w zaprzęgu (sulce) 
b) pod siodłem 
2) gonitwy kwalifikacyjne – rozgrywane w zaprzęgu (sulce) na dystansie minimum 1600 m przy określonej normie czasu w przeliczeniu na 1000 m 
3) ze względu na dystans jaki konie mają do pokonania 
a) gonitwy z jednakowym dystansem dla wszystkich koni 
b) gonitwy z różnym dystansem, w tym handikapowe. 
4) ze względu na wyniki osiągane w gonitwach, w tym ze względu na najlepszy czas ustalony w przeliczeniu na 1000m zwany dalej rekordem, albo ze 
względu na sumy nagród uzyskanych przez poszczególne konie: 
a) gonitwy otwarte dla wszystkich koni, bez względu na ich wyniki osiągnięte w gonitwach, 
b) gonitwy z ograniczeniami, dla koni o określonych przez organizatora wyścigów konnych wynikach osiągniętych w gonitwach, w tym rekordów 
mieszczących się w określonym przedziale czasowym lub ograniczone sumą nagród uzyskanych przez poszczególne konie. 
2. Przepisy §6 ust. 1 pkt. 2,3 i 5 oraz  §7 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 
§21c 
1. Sposób przeliczania czasów osiągniętych przez kłusaki na dystansie 1000 m określa się według wzoru: 

 
Czas w sekundach x 1000 

dystans w metrach 
 

2. W gonitwach z dystansem ustalonym w systemie handikapowym zwiększa się dystans o: 
1) 20 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy w granicach 0,1 - 1,5 sekundy, 
2) 40 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy w granicach 1,6 - 3,0 sekundy, 
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3) 60 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy w granicach 3,1 - 4,5 sekundy, 
4) 80 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy w granicach 4,6 - 6,0 
5) dystans może być zróżnicowany w zależności od sum wygranych przez poszczególne konie, określonych w warunkach gonitwy przez organizatora 
wyścigów. 

 
§21d 
1. Konie kłusaki mogą uczestniczyć w gonitwach, jeśli zostały wpisane do Polskiej Księgi Hodowlanej Kłusaków lub do odpowiedniej księgi prowadzonej 
w innym państwie. 
2. Konie wpisane do ksiąg zagranicznych, zgłoszone do wyścigów w danym roku mogą uczestniczyć w gonitwach, jeśli do Klubu zostaną przesłane 
dokumenty potwierdzające taki wpis. 

 
§21e 
1. W gonitwach mogą brać udział konie 2-letnie i starsze. 
2. Gonitwy przeprowadzane są na dystansie od 1600m do 4200m. 
3. Konie 2-letnie mogą biegać po dniu 1 sierpnia, na dystansach do 2200m, wyłącznie w zaprzęgu (sulce) i jedynie w swojej grupie wiekowej. 

 
§21f 
1. Powożący w gonitwach może używać bata o długości do 125 cm zakończonego rzemieniem o długości do 8 cm.  
2. W gonitwach pod siodłem jeździec może używać bata z klapką o długości do 75 cm. 

 
§21g 
1. Kłusak w zaprzęgu (sulce) jest prezentowany przed gonitwą na bieżni toru wyścigowego w defiladzie, w której zaprzęgi jadą w szyku jeden za drugim, 
a następnie każdy z zaprzęgów wykonuje indywidualnie start próbny. 
2. Z zastrzeżeniem ustępu 3 kłusak pod siodłem jest pokazany na padoku, po czym na torze wyścigowym wykonuje indywidualnie próbny start przed 
komisją techniczną i publicznością. 
3. Komisja techniczna może zezwolić na doprowadzenie kłusaków pod siodłem bezpośrednio na miejsce startu ze względu na warunki atmosferyczne. 

 
§21h 
Warunkiem przeprowadzenia gonitwy jest zapisanie do niej co najmniej 5 koni, z których w dyspozycji sędziego startera muszą pozostać co najmniej dwa 
konie należące do dwóch różnych właścicieli  i trenowane przez różnych trenerów. 

 
§21i 
Przepisy §21 stosuje się odpowiednio dla gonitw kłusem. 

 
22) W § 24 ust. 2 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu: 

„8) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników obsługi stajni wyścigowych” 
 

23) W § 24 dodaje się ust. 4  o następującym brzmieniu: 
„4. Trener nie może trenować konia, którego właścicielem jest inny trener posiadający aktualną licencję”. 
 

24) § 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) terminowe doprowadzenie konia, z wyjątkiem kłusaka w zaprzęgu (sulce) przed gonitwą na padok, bez kontaktu z osobami trzecimi”, 
 

25) § 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) odprowadzenie konia do stajni po zakończeniu gonitwy, z wyjątkiem kłusaków w zaprzęgu (sulce)” 
 

26) § 26 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) dosiadanie konia w kasku na głowie, który musi posiadać atest zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych”. 
 

27) § 26 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) dosiadanie konia w kamizelce ochronnej, która musi posiadać atest zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych”.  
 

28) § 26 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) skontrolowanie właściwego osiodłania konia albo właściwego przygotowania zaprzęgu (sulki) do gonitwy”, 
 

29) § 26 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) złożenie do Klubu przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego, pisemnego oświadczenia o ubezpieczeniu się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz pisemnego oświadczenia, pod jaką najniższą wagą jeździec może dosiadać konie w tym sezonie”, 
 

30) W §26 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 
„3. Jeźdźcy (powożący) z licencją zagraniczną mogą dosiadać koni (powozić) w gonitwach, z wyjątkiem gonitw przeznaczonych wyłącznie dla 
jeźdźców, którzy nie wygrali 25 gonitw (uczniów), na zasadach zgodnych z postanowieniami Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych, 
wyłącznie po przedstawieniu Klubowi bądź Komisji Technicznej zaświadczenia o posiadaniu aktualnej licencji, wydanego przez Władze Wyścigowe 
kraju należącego do Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych oraz po przedstawieniu Komisji Technicznej aktualnej licencji i pisemnego 
oświadczenia o ubezpieczeniu się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także po wypełnieniu deklaracji określonej w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. Komisja techniczna deklarację przekazuje do Klubu niezwłocznie po zakończeniu dnia wyścigowego”. 
 

31) § 27 ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„15) wnioskowanie do organizatora wyścigów o odwołanie bądź przeniesienie na inny termin gonitwy albo dnia wyścigowego w przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub złych warunków atmosferycznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu przeprowadzanej gonitwy”.  
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32) § 29 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) sędzia u celownika – ustala, w jakiej kolejności konie osiągnęły celownik, podaje stan toru i warunki pogodowe w  dniu wyścigowym”. 
 

33) § 29 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) sędzia u zegara – ustala dokładny czas gonitwy od startu do momentu osiągnięcia celownika przez pierwszego konia”. 
 

34) § 29 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) sędziowie obserwatorzy – czuwają nad prawidłowością przebiegu gonitwy na powierzonych im odcinkach toru”. 
 

35) W § 35 dodaje się ust. 1b o następującym brzmieniu: 
„1b. W gonitwach międzynarodowych może brać udział koń trenowany zagranicą, jeżeli wraz z zapisem konia do gonitwy, do Klubu zostały 
przesłane zaświadczenie Racing Clearance Notification (RCN) wydane przez Władze Wyścigowe kraju członkowskiego Międzynarodowej Federacji 
Władz Wyścigowych, w którym aktualnie zarejestrowany jest ten koń oraz kariera wyścigowa konia”.  
 

36) § 35 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy konia”, 
 

37) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Identyfikację koni biorących udział w gonitwie przeprowadza osoba upoważniona przez Prezesa na podstawie dokumentu identyfikacyjnego, 
który zawiera opis graficzny konia oraz numer transpondera elektronicznego (numer czipu). 
 

38) § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jeżeli osoba upoważniona przez Prezesa do identyfikacji koni stwierdzi, że wygląd konia jest niezgodny z informacjami zawartymi w dokumencie 
identyfikacyjnym lub szczepienia konia przeciwko grypie są niezgodne z warunkami określonymi w §37 ust. 3, komisja techniczna nie dopuszcza 
tego konia do udziału w gonitwie”. 
 

39) W § 37 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 
„3. Konia biorącego udział w gonitwach obowiązuje następujący schemat szczepień przeciwko grypie: 
1) szczepienie podstawowe (bazowe): 
a) pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
b) drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później, niż 92 dnia od daty pierwszego szczepienia 
2) szczepienie przypominające: 
a) co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu) 
b) żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później, niż na 7 dni przed startem do wyścigów. 
3) Wszystkie dane dotyczące szczepień muszą być wpisane w dokumencie identyfikacyjnym konia we właściwych rubrykach. Wpisy muszą być 
wypełnione pismem drukowanym, nie budzącym wątpliwości co do treści. Każdy wpis zostaje potwierdzony podpisem i pieczęcią 
lekarza  weterynarii przeprowadzającego szczepienie”. 
 

40) § 38 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Z zastrzeżeniem pkt 2 oraz § 44 ust. 3 i pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu ustalania grup i 
handikapów, po złożeniu zapisów nie można czynić w dokonanych zapisach żadnych zmian, jak również nie można zastępować dokonanych zapisów 
innymi. 
 

41) W § 38 ust. 7 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:  
„2) Właściciel konia lub osoba przez niego upoważniona na piśmie może dokonać zmiany jeźdźca, wyłącznie na warunkach i w terminach 
określonych przez organizatora wyścigów konnych”. 
 

42) § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Waga jeźdźca oznacza wagę człowieka (bez kasku) oraz wszystkich przedmiotów, które koń niesie w gonitwie, z wyjątkiem napierśnika, wytoka, 
nachrapnika, uzdy, kiełzna, okularów, bata, nauszników, wszelkich ochraniaczy, bandaży, ścierki pod siodło z numerem oraz innych przedmiotów – 
zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych - pomniejszoną o pół kilograma przewidziane na kamizelkę ochronną”. 
 

43) § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Właściciel konia lub osoba przez niego upoważniona, podczas ważenia jeźdźca, może zwiększyć wagę wynikającą z warunków danej gonitwy, 
nie więcej jednak niż o 2 kg (odpowiednio 0,5 kg; 1 kg; 1,5kg), informując o tym sędziego u wagi”.    
 

44) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W gonitwach przeznaczonych wyłącznie dla jeźdźców, którzy nie wygrali 25 gonitw (uczniów), starsi uczniowie nie korzystają z ulgi wagi, a 
pozostałych jeźdźców obowiązują następujące ulgi wagi: 
1) jeżeli uczeń jeździecki nie wygrał jeszcze żadnej gonitwy - wagę, jaką ma nieść dosiadany przez niego koń, obniża się o 2 kg,  
2) jeżeli uczeń jeździecki wygrał przynajmniej jedną gonitwę - do czasu wygrania przez niego 10 gonitw, stosuje się 1 kg ulgi wagi”.  
 

45) § 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych komisja techniczna może podnieść wagę noszoną przez konie w gonitwach przeprowadzanych 
systemem grupowym o 1 kg, z wyłączeniem gonitw międzynarodowych”. 
 
 

46) § 52 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Dopuszcza się możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli, 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej, Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi, Polskiej Księgi Hodowlanej dla 
Kłusaków albo krajowych Ksiąg Stadnych prowadzonych dla koni ras półkrwi”.  
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47) § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jeżeli jeździec po zważeniu uległ wypadkowi, przewodniczący komisji technicznej może zezwolić, aby konia dosiadał  inny jeździec”.  
 

48) § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Siodłanie koni, które mają wziąć udział w gonitwie, odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatora wyścigów”. 
 

49) § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Od momentu wyjścia na bieżnię toru wyścigowego do chwili prawidłowego wystartowania konie pozostają w dyspozycji sędziego startera. 
Jeźdźcom (powożącym) nie zezwala się na zsiadanie z koni (sulek). W przypadku konieczności poprawienia sprzętu jeździeckiego należy wykonać to 
za zgodą i w obecności sędziego startera”.  
 

50) § 64 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) jeźdźcy stosują taktykę, która umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości dosiadanych przez nich koni, w szczególności jeźdźcy nie mogą 
w żadnej fazie gonitwy, bez uzasadnionej przyczyny, wstrzymywać dosiadanych koni, ani gwałtownie przyspieszać w początkowej i środkowej fazie 
gonitwy”, 
 

51) § 64 pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) nadużywać bata w stosunku do dosiadanego konia, w szczególności przez zbyt dużą liczbę uderzeń, zbyt mocne uderzanie oraz przez 
podnoszenie ręki z batem powyżej linii barku (ramienia)”,  
 

52) § 64 pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie: 
„e) uderzać konia w sposób mogący spowodować obrażenia, w szczególności przez uderzanie w głowę, słabiznę, a w przypadku puszczenia wodzy 
ręką z batem, także przed siodłem”,   
 

53) § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Kolejność, w jakiej konie osiągają celownik, ustala sędzia u celownika, określając kolejne miejsca, jakie zajęły poszczególne konie oraz odległość 
między nimi (łeb w łeb, nos, krótki łeb, łeb, szyja, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 1 ¾, 2, 2 ½, 3 i odpowiednio aż do 20 długości, daleko)”.  
 

54) § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Dla ustalenia kolejności, w jakiej konie osiągnęły celownik (nos znajduje się na linii mety), mogą być stosowane pomocnicze urządzenia 
techniczne, w szczególności fotokomórka (foto-finisz) oraz zapis przebiegu gonitwy na taśmie magnetowidowej lub innych nośnikach danych”. 
 

55) § 67 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Przeszedł w gonitwie płaskiej w chód inny niż galop”,  
 

56) § 67 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) waga jeźdźca, który go dosiadał, nie była sprawdzona przed i po gonitwie”,  
 

57) § 68c ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie 
„6) za start równy uznaje się start, w którym żaden zaprzęg nie jest wysunięty w stosunku do pozostałych zaprzęgów w tym samym rzędzie o 
więcej, niż połowę jego długości”.  
 

58) § 68f ust. 1 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) na prostej finiszowej (oznaczonej przez organizatora wyścigów tablicą w biało-czerwoną szachownicę ustawioną na co najmniej 250 m przed 
celownikiem) zaprzęg nie mógł zmienić toru jazdy”.   
 

59) § 68f ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Dopuszcza się dwukrotne przejście konia w galop lub chód inny, niż czysty kłus w danej gonitwie, z wyjątkiem przypadków określonych w §68h 
ust. 1 pkt 1 lit. b i c, przy czym w czasie galopu zaprzęg powinien tracić dystans w stosunku do innych zaprzęgów”.  
 

60) § 68h ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:  
„c) poruszał się w gonitwie galopem lub chodem innym niż czysty kłus, na odcinku dłuższym niż 30 foule w galopie lub 30 kroków chodu innego, niż 
czysty kłus”,  
 

61) § 68h ust. 1 pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 
„g) przeszedł w danej gonitwie w galop lub chód, inny niż czysty kłus po raz trzeci”,  
 

62) Dodaje się § 68j o następującym brzmieniu: 
„§68j. Jeżeli zaprzęg jest zapisany do gonitwy dla kłusaków z różnymi dystansami (§6 ust. 1 pkt 8 lit. b pkt 9 lit. a i b) a pomiędzy tym zapisem i 
startem w gonitwie uzyskał wynik (rekord, sumę nagród) skutkujący zmianą dystansu wynikającą z warunków gonitwy, wówczas wystartuje on z 
dystansu ustalonego na podstawie aktualnego wyniku”.    
 

63) § 72 otrzymuje brzmienie:  
„§72.1. Kontrola antydopingowa polega na pobraniu krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu jeźdźca lub konia oraz na przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych próbek pobranego materiału w laboratorium wskazanym przez Prezesa.  
2. Decyzję o rodzaju pobranego materiału biologicznego do badania (krew albo wydalina, albo wydzielina, albo dwa rodzaje materiału 

biologicznego) podejmuje wyłącznie lekarz medycyny bądź weterynarii uprawniony do pobierania prób na danym torze wyścigowym”. 
64) W § 73 ust. 1 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu: 

„7) jeźdźca (powożącego)”. 
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65) § 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Próbki przesyła się niezwłocznie do laboratorium, o którym mowa w §72, które przeprowadza badania jednej z nich, a drugą przechowuje w 
odpowiednich warunkach”. 
 

66) § 80 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na padoku mogą przebywać sędziowie, jeźdźcy, trenerzy, kierownicy stajen, właściciele koni uczestniczących w danej gonitwie, osoby 
wyznaczone do prezentacji koni, dyżurni lekarze weterynarii i medycyny oraz osoby upoważnione przez organizatora wyścigów”. 
 

67) § 86 otrzymuje brzmienie: 
„Komisja techniczna wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na wniosek organizatora wyścigów, sędziego technicznego, właściciela 
konia, kierownika stajni, trenera, jeźdźca (powożącego), dyżurnego lekarza weterynarii lub dyżurnego lekarza medycyny”. 
 

68) W Załączniku nr 3 – "Wykaz niedozwolonych środków dopingujących dla koni" ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Za niedozwolone środki dopingujące dla koni uznaje się następujące substancje wymienione w poniższej tabeli, jeżeli ich stężenie przekracza: 
 

Nazwa substancji Próg dopuszczalnego stężenia poszczególnych substancji 

arszenik 0,3 mikrograma arszeniku na mililitr moczu 

boldenon (u ogierów)            0,015 mikrograma wolnego i związanego boldenonu na mililitr moczu ogiera  

dwutlenek węgla     36 milimoli przyswajalnego dwutlenku węgla na litr osocza krwi 

sulfotlenek metylu 
15 mikrogramów sulfotlenku metylu na mililitr moczu lub 1 mikrogram sulfotlenki 

metylu na mililitr osocza krwi 

estranediol u koni (poza 
wałachami) 

0,045 mikrograma wolnego i związanego 5α -estrano-3β, 17α-diolu na mililitr 
moczu  

hydrokortyzon  1 mikrogram hydrokortyzonu na mililitr moczu 

metoksytyramina 4 mikrogramy wolnej i związanej 3-metoksytyraminy na mililitr moczu 

kwas salicylowy 
750 mikrogramów kwasu salicylowego na mililitr moczu lub 6,5 mikrograma 

kwasu salicylowego na mililitr osocza krwi 

testosteron 
0,02 mikrograma wolnego i związanego testosteronu na mililitr moczu u wałachów 

lub 0,055 mikrograma wolnego i związanego testosteronu na mililitr moczu u klaczy 
(dopóki nie jest źrebna) 

teobromina 
2 mikrogramy teobrominy na mililitr moczu lub 0,3 mikrograma teobrominy na 

mililitr osocza krwi 

Za substancję związaną uważa się tę, która może zostać wyodrębniona ze związku. 

69) Dodaje się Załącznik nr 4 "Deklaracja - Clearance Form". 

Uwagi i wnioski członków Rady: 

 A. Wójtowicz: wniosek, aby w §21 ust. 2 dodać, że organizator ustala szczegółowej warunki gonitw uwzględniając stanowisko PKWK 
w tej sprawie. 
 
W §21 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
"2. Organizator wyścigów ustala szczegółowe warunki gonitw, uwzględniając stanowisko Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w tej 
sprawie i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty, […]".  

 
Za przyjęciem poprawki głosowało 15 osób, za odrzuceniem głosowało 0 osób, od oddania głosu wstrzymały się 3 osoby. Poprawka 
została przyjęta jednogłośnie. 
 
 M. Łojek: Ubezpieczenie pracowników obsługi stajni wyścigowych nie powinno być wpisane jako obowiązek trenera (poprawka nr 

22), gdyż często nie jest on jest pracodawcą a jedynie pracownikiem stajni. 
Dyskusja skupiła się na tym, kto powinien być ubezpieczony (czy wszyscy pracownicy stajni, czy tylko osoby doprowadzające kon ie, a 
co z osobami, które pracują dorywczo i nie są zatrudnione w stajni?) a kto za to, czy dana osoba posiada ważne ubezpieczenie 
odpowiedzialny (pracodawca, trener, kierownik stajni czy też może organizator) oraz na jakich zasadach wymagać czy sprawdzać 
posiadanie takiego ubezpieczenia (oświadczenie, okazanie trenerowi lub organizatorowi, dołączanie do wniosku o licencję). Pan M. 
Grzybowski zaproponował zbiorowe ubezpieczenia, najlepiej bezimienne, które byłyby tańsze i bardziej wszechstronne. 
Wobec braku porozumienia i możliwości głębokiego zastanowienia się i przeanalizowania tej kwestii na bieżącym posiedzeniu, 

najdalej idący wniosek postawiła Pani M. Słowik, aby skreślić poprawkę nr 22. 
Za skreśleniem poprawki głosowało 15 osób, przeciw głosowało 0 osób, od oddania głosu wstrzymały się 3 osoby. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
 M. Łojek: Nie wprowadzać poprawki nr 48 dotyczącej miejsca siodłania (§58 ust. 1). Ponownie część osób była za jej 

wprowadzeniem (głównie właściciele i sędziowie komisji technicznej) a część przeciw (głównie trenerzy). 
 

Pan A. Wójtowicz postawił najdalej idący wniosek, aby poprawkę tę wykreślić. 
Za skreśleniem poprawki głosowało 11 osób, przeciw głosowały 4 osoby, od oddania głosu wstrzymało się 5 osób. Wniosek został 
przyjęty większością głosów. 
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 Pan A. Wójtowicz: Wniosek, aby w §44 ust. 1 (poprawka nr 42) dopuścić używanie kamizelek wyłącznie atestowanych, z ulgą 1 kg.  
 
§ 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Waga jeźdźca oznacza wagę człowieka (bez kasku) oraz wszystkich przedmiotów, które koń niesie w gonitwie, z wyjątkiem 
napierśnika, wytoka, nachrapnika, uzdy, kiełzna, okularów, bata, nauszników, wszelkich ochraniaczy, bandaży, ścierki pod siodło z 
numerem oraz innych przedmiotów – zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych - pomniejszoną o jeden 
kilogram przewidziany na atestowaną kamizelkę ochronną”. 

 
Za przyjęciem poprawki głosowało 16 osób, za odrzuceniem głosowały 2 osoby, od oddania głosu wstrzymała się 1 osoba. Poprawka 
została przyjęta większością głosów. 
 
 Pani M. Słowik przypomniała jeszcze o konieczności dołożenia tabeli wag kłusaków. 

 
Wobec braku innych uwag i poprawek przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 102 
z dnia 19 listopada 2012 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć przedstawiony przez Prezesa PKWK projekt poprawek do regulaminu 
wyścigów konnych, z uwzględnieniem poprawek przyjętych na obecnym posiedzeniu Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
 
4. Plany wyścigowe na sezon 2013 w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie i Dąbrówce, z podziałem na poszczególne rasy koni.  
 
 W. Bąkowski: 

 52-54 dni, 
 Minimum 8 gonitw w ciągu dnia. 
 PZHKA wynegocjował zamknięcie gonitw dla koni oo: 75% dla 3-letnich i 50% dla 4-letnich i starszych. 
 Podział puli podobny do tegorocznego. 
 30-36 gonitw dla kłusaków w Warszawie. 
 Pula 8 mln zł + 1 mln 141 tys. z 2012 roku (9,150 mln zł od TS z kłusakami) + nagrody dodatkowe od PKWK. 
 Zbierane są opinie i propozycje zainteresowanych, aby pod koniec listopada przedstawić wyjściową wersję planu gonitw. 
 Wysłany został list intencyjny do władz Wrocławia i wynegocjowane zostały zasady współpracy z Wrocławiem, ale podpisanie 

umowy z WCSHiR zostało wstrzymane do czasu zaopiniowania nowej strategii inwestycyjnej TS i zatwierdzenia jej przez 
Ministra Skarbu i radę nadzorczą TS. 

 A. Wójtowicz: Udało się wynegocjować wprowadzenie 2 dodatkowych gonitw na dystansie ok. 9.600 m - maraton dla koni 4-letnich i 
starszych II grupy, bez ulg za kategorię jeździecką. 

 M. Wojnarowski: z wstępnych informacji wynika, że koni będzie mało. Prośba do Prezesa PKWK o analizę, ile koni zostanie 
zgłoszonych do sezonu, bo bez tego trudno cokolwiek planować. 

 M. Słowik: 
 10-12 dni (środki finansowe zagwarantowane w umowie z TS i od Miasta Wrocławia zgodnie z umową). 
 Deklaracja, że liczba dni zależy od liczby pozyskanych koni oraz że wszystkie pieniądze pozyskane od sponsorów będą 

powiększały pulę, z możliwością zrobienia dodatkowych dni. 
 Prezes F. Klimczak:  

 Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Ministra Finansów budżet PKWK musi być w takiej samej wysokości, jak w 
2012 roku, także w zakresie promocji wyścigów, czyli będzie to kwota ok. 900 tys. zł do podziału zarówno na dofinansowanie 
nagród na wszystkich torach, jak i na inne wydatki na promocję wyścigów, np. dofinansowanie transmisji telewizyjnych 
ważniejszych gonitw. Kwotowo będzie to tyle samo, co w 2012 roku, ale procentowo będzie to mniej w stosunku do puli 
nagród w 2013 roku. 

 Pytanie do W. Bąkowskiego, czy organizator rozważy zamknięcie gonitw dla koni xx na podobnych zasadach, jak dla koni oo. Na 
odpowiedź, że tak, jeśli wpłynie taki postulat, Prezes Klimczak zwrócił się do Rady, aby rozstrzygnęła kwestię, czy i jak zamykać 
gonitwy, czy ustanowić wyższą premię właścicielską. 

 Wg analizy Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych PKWK wydłużenie gonitw dla koni xx średnio o 200 m z punktu 
widzenia selekcyjnego nie przyniosło żadnego efektu. To zbyt późne przychodzenie polskich koni do treningu a wczesne 
zagranicznych powoduje słabsze przygotowanie do sezonu polskich koni. 

 Rozważana jest propozycja przywrócenia nagród próbnych dla 2-letnich koni xx (6-8 gonitw). W czasie gonitw próbnych 
odbywać się będą także gonitwy bonusowe dla 2-latków. Ma to ograniczyć udział koni irlandzkich w dobrze dotowanych 
gonitwach dla 2-latków w I części sezonu bez zamykania im możliwości startu i zdobywania nagród oraz bonusów, 
zmobilizować trenerów i właścicieli do wcześniejszego rozpoczynania treningu 2-latków. 
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 W związku ze spadkiem liczby koni xx a więc także liczby dni i gonitw oraz wzrostem puli nagród, widocznie wzrośnie wysokość 
nagród w poszczególnych gonitwach. 

 Rozważane jest wprowadzenie premii startowych dla koni xx niższych grup, 4-letnich i starszych od początku sezonu i dla 3-
letnich w drugiej części sezonu. Ma to zatrzymać w treningu konie sprzedawane za marne pieniądze np. do Kazachstanu. 
Nagrody startowe będą pochodzić z ogólnej puli nagród. 

 Bardziej szczegółowych analiz dotyczących liczby koni i ich podziału będzie można dokonać po zakończeniu w PKWK kontroli 
NIK-u, która ma potrwać do 10 grudnia i jest bardzo absorbująca. 

 Prawdopodobnie zwiększona zostanie liczba gonitw, które będą miały zapis wyłącznie jednej grupy. 
 Istotne gonitwy dla 2-latków xx będą rozgrywane prawdopodobnie po przerwie derbowej. 
 Rozgrywanie nagrody Dorpata nie ma sensu, bo już od kilku lat nie biega w niej wystarczająca liczba koni. 

 K. Mirpuri: Kwestie dotyczące Yearling Bonus powinny być negocjowane z nim, jako przedstawicielem YB. 
 B. Tomaszewski: Przypomnienie o konieczności wspierania właścicieli klaczy poprzez nagrodę hodowlaną. 
 M. Łojek: Kwestia pułapu przechodzenia do wyższych grup - postulat o realne podwyższenie puli nagród w gonitwach 

pozagrupowych, również kategorii B; kwestia niespójności handikapów i grup. 
 A. Wójtowicz: Wniosek formalny, aby Rada zwróciła się do Prezesa PKWK, aby z puli na nagrody dodatkowe PKWK podzielił 

pieniądze sprawiedliwie pomiędzy tory i aby część z nich przeznaczyć na nagrody startowe dla koni starszych. 
 Prezes F. Klimczak poprosił, aby nie narzucać mu sztywnych zasad podziału pieniędzy, gdyż jeszcze nie wiadomo, gdzie i ile będzie 

najlepiej dofinansować. Zapewnił, że pieniądze te będą przeznaczone na wspomaganie i rozwój wyścigów. 
 M. Wojnarowski przypomniał, jakie postulaty przyjęto na ostatnim posiedzeniu zarządu PZHKPKA: 

 Wprowadzenie 4 gonitw próbnych, które odbywałyby się 2 w meetingu tydzień przed Derbami i 2 w meetingu derbowym. 
 Zwiększenie nagród w wyścigach dla klaczy. 
 Lepsze dofinansowanie nagród w gonitwie Oaks. 
 Wprowadzeni premii startowej dla koni 4-letnich. 
 Wprowadzenie gonitw z warunkami (możliwość udziału dla koni, które wygrały określoną ilość pieniędzy). 
 Więcej gonitw handikapowych w II części sezonu. 
 Wydłużanie dystansów dla 2-latków. 
 Zamknąć 80% gonitw dla koni 2-letnich II grupy urodzonych w Polsce. 
 Zasadnicze decyzje zostaną podjęte, kiedy będzie wiadomo, ile jest koni. Związek będzie w kontakcie z Prezesem PKWK. 

 K. Mirpuri: Należy planować bardziej długofalowo, bo od tego zależy kierunek hodowli. 
 A. Wójtowicz: Poparł zamykanie gonitw dla koni xx, jako metodę zachęcania właścicieli do rozwijania rodzimej hodowli. 
 Prezes F. Klimczak odnośnie myślenia długofalowego: 

 w sezonie 2013 pula nagród rośnie o 30%, 
 będzie mniej koni i gonitw, więc proporcjonalnie wzrośnie wysokość nagród w gonitwach, 
 konkurencja będzie mniejsza, więc łatwiej będzie zdobyć nagrodę, 
 będą preferencje dla 2-latków xx. 

 P. Krakowiak:  
 Absolutnie przeciwny zamykaniu jakichkolwiek gonitw dla koni xx, bo to doprowadzi do upadku wyścigów koni tej rasy. Aby 

hodowla folblutów dawała konie dobre, na wysokim poziomie, muszą one podlegać procesowi selekcji z najlepszymi możliwymi 
konkurentami.  

 Rozwiązania problemów powinno się szukać gdzie indziej, np. pomysł nagród próbnych ma zbudować motywację, aby konie 2-
letnie mogły być odpowiednio wcześniej przygotowane i mogły konkurować z końmi zagranicznej hodowli. Konie powinny 
biegać dużo, powinny być motywowane do wychodzenia do startu. Premia startowa ma zachęcać do wystawiania koni 
starszych do końca sezonu a nie do sprzedawania ich na jesiennych aukcjach za granicę. 

 Przygotowanie wstępnego planu jak najwcześniej jest bardzo dobre, żeby można było widzieć, jakie są założenia i tendencje. 
Powinno się robić plan już na sezon 2014. 

 A. Wójtowicz: Głos hobbystów nie powinien się w ogóle liczyć. Coś do powiedzenia powinni mieć tylko ci, którzy prowadzą stajnię,  
mają biznes związany z końmi. 

 F. Klimczak: Mówiąc o przyszłości polskiej hodowli koni wyścigowych należy szukać odpowiedzi, co zrobić, aby przede wszystkim 
podnieść jej poziom. Zamykanie się, nie wzbudzając ambicji do konkurowania przynajmniej na poziomie średniej europejskiej 
stawki, nie podniesie poziomu hodowli, ani nie postawi na nogi biznesu wyścigowego. Jest on zwolennikiem preferowania polskiej 
hodowli przede wszystkim przez nagrody właścicielskie. Konie arabskie mają markę światową dzięki swojej urodzie (kariera 
wyścigowa jest tylko jednym z elementów ich selekcji) i ich właściciele mogą liczyć na rekompensatę z tytułu ich sprzedaży po 
atrakcyjnej cenie. Natomiast w przypadku koni xx rynek właścicielski jest dość ograniczony i jeśli nie zaczną być konkurencyjne dla 
koni zagranicznych i wchodzić na rynki zagraniczne, to ich hodowla nie ma szansy na przetrwanie. Stąd rozważany pomysł 
wspierania startów polskich koni za granicą. 

 P. Krakowiak: Działania na rozszerzenie rynku właścicielskiego, zwłaszcza na konie 2-letnie, skierowane są na rynek wewnętrzny. 
Obecnie brakuje prestiżowych aukcji, które promowały najlepsze konie. Dużo jest do zrobienia, aby opracować jakieś działania, 
może przy pomocy wynajętej firmy, które pozwoliłyby na promocję nowych właścicieli koni i wyjście z nią na zewnątrz. 

 J. Budny: Trzeba poświęcić specjalne zebranie Rady do omówienia tematu hodowli polskich koni wyścigowych, w której brakuje 
przede wszystkim dobrych ogierów. 

 M. Wojnarowski: Jest możliwość pozyskania na hodowlę funduszy z grup producenckich.  
 M. Łojek: Prośba do Prezesa PKWK, aby wystąpił do wojewody mazowieckiego o wciągnięcie zawodu dżokeja na listę zawodów 

deficytowych, co ułatwiłoby przyjmowanie do pracy cudzoziemców. Pani M. Słowik poparła ją i poprosiła, aby działanie to rozszerzyć 
na inne województwa. 
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5. Sprawy różne. 

 W. Bąkowski na temat strategii inwestycyjnej dla zespołu torów wyścigów konnych na Służewcu: 
 Stworzenie 8 stref inwestycyjnych, szukanie dla każdej ze stref inwestorów. 
 Wybierany jest doradca inwestycyjny, który będzie odpowiedzialny za znalezienie inwestorów. 
 Współpraca ze wszystkimi ośrodkami wyścigowymi (Wrocław, Sopot, Dąbrówka). 
 Program inwestycyjny będzie realizowany w ciągu kilku lat. 
 Totalizator Sportowy ma oprzeć sieć zakładów ponownie na swoich punktach, z podziałem na oddziały terenowe. 
 Priorytetem dla działań inwestycyjnych mają być wyścigi konne. 

 Pani M. Słowik:  
 10 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się konferencja pod egidą Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i 

Jeździectwa, któremu przewodniczy poseł Michał Szczerba oraz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Totalizatora Sportowego, 
przy współudziale Polskiego Związku Hodowców Koni i Polskiego Związku Jeździeckiego.  

 Swoją obecność (lub zastępców) na konferencji potwierdził Minister Rolnictwa, Minister Sportu, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Mają przyjechać także przedstawiciele PMU i ATG. 

 Celem konferencji jest przedstawienie roli wyścigów i hodowli koni, przede wszystkim od strony ekonomicznej i sposobów 
prowadzenia takiej działalności, również za granicą. 

 Efektem konferencji ma być m.in. wpisanie 3 historycznych torów wyścigowych w Polsce (Warszawa, Wrocław, Sopot) do 
rejestru narodowych pomników kultury. 

 
 

Następne posiedzenie wyznaczono na 16 stycznia 2013 r. (środa) godz. 11
00

. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

 

 


