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Protokół z XIX posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 6 maja 2015 roku 

w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

20
 

 

 Posiedzenie było prowadzone przez Zastępcę Przewodniczącego Rady – Włodzimierza Bąkowskiego, który 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. W posiedzeniu wzięła ponadto udział 
Prezes PKWK Agnieszka Marczak oraz Pan Jacek Terpiłowski - nowy handikapera w PKWK i trenerzy Małgorzata Łojek i Andrzej Walicki. 
 Przed rozpoczęciem procedowania W. Bąkowski poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego w kwietniu wieloletniego członka Rady i 
hodowcy koni wyścigowych - Pana Bogdana Tomaszewskiego. Następnie wspomniał o konieczności powołania do Rady w jego miejsce 
nowej osoby, może nie mającego swego przedstawiciela członka stowarzyszenia trenerów. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 S. Czerwioski zaproponował, aby połączyd omawianie punktów 3 z 5 poprzez przeniesienie pkt. 5 przed 4. Wobec braku innych 
uwag podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 93 

z dnia 6 maja 2015 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia z przeniesieniem omawiania 
punktu 5 przed punkt 4. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
2. Przyjęcie protokołu z XVIII posiedzenia Rady. 
 
 S. Czerwioski przekazał informację, że sędzia M. Pruski na razie wstrzymał się ze składaniem wniosku o powołanie i wróci do tego 
tematu po zakooczeniu sezonu. Jednym z powodów miały byd niekomfortowe warunki panujące w przeznaczonym dla komisji 
technicznej pomieszczeniu znajdującym się pod bombą, w którym jest za mało miejsca dla bardziej licznej, niż dotychczas komisji. 
 Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 94 

z dnia 6 maja 2015 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVIII posiedzenia Rady. 
 
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 jednomyślnie. 
 
3. Podsumowanie dotychczasowych działao podjętych przez Prezes PKWK. 
 
 Prezes A. Marczak: 
1) Działania wewnętrzne: 
a) Reorganizacja oraz usprawnianie pracy komórek organizacyjnych Klubu, także w ramach rozwiązao kadrowych. Są one realizowane 

mimo intensywnej, 3-miesięcznej kontroli NIK, sztywno ustalonego budżetu i odgórnie ustalonego statutu, który uniemożliwia 
jakiekolwiek modyfikacje kadrowe, jak chociażby prowadzenie staży w Klubie. 

b) Sprawy między Klubem a Organizatorem - skoncentrowanie nad realizacją celu związanego z nadzorem nad wykonywaniem 
postanowieo umowy dzierżawy (wspólne opracowanie dokumentów i ścieżek ich przekazywania przy organizacji imprez i wynajmie 
terenu, mające na celu przyspieszenie i poprawę merytoryczną współpracy). 

2) Działania zewnętrzne: 
a) Pozyskiwanie nowych właścicieli: 

 Dostęp do pełnej informacji poprzez zmodernizowaną stronę www.pkwk.pl (24.05 ma wystartowad nowa strona PKWK, kooczą 
się prace projektowe i modernizacyjne, wykonywane przez wybraną w otwartym przetargu firmę). Ma ona zawierad 
dotychczasowe oraz nowe informacje, aktualizowane na bieżąco po każdym wydarzeniu i wyścigu, rozbudowany moduł  
statystyk i sprawozdao z każdego dnia wyścigowego z każdego z torów. Planowane jest stworzenie podstron dedykowanych 
wszystkim koniom, które się ścigają (xx, oo, kłusaki i półkrew), możliwe będzie publikowanie wyników gonitw z poszczególnych 
torów. 
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 Współdziałanie z Organizatorem w celu zwiększania liczby gości, a tym samym potencjalnych właścicieli, poprzez działania 
promocyjne na zewnątrz (dotąd: stanowisko i hostessy roznoszące materiały informacyjne oraz reklama wizualna na 
Cavaliadzie w Warszawie). 

 Nie ma przeszkód, aby harmonogram wydarzeo i wspólnych imprez opracowad również we współpracy z pozostałymi torami 
oraz instytucjami, jak chociażby SK Janów Podlaski (sierpniowy Narodowy Pokaz Koni Arabskich). 

b) Pozyskiwanie nowych sponsorów: 
 Koncentracja na jak najlepszym efekcie uczestnictwa Polski w konferencji WAHO, mającej się odbyd w tym roku w Warszawie (2 

dodatkowo zasponsorowanie gonitwy arabskie przez szejka, 400 najważniejszych osób - uczestników konferencji z całego 
świata - szansa na pozyskanie dodatkowych partnerów biznesowych). 

 Intensyfikacja patronów gonitw, np. SK Golejewko, SK Janów Podlaski, poprzez jednoczesną promocję regionów, w których te 
stadniny których działają (np. region lubelski przy okazji sponsorowania całego dnia we wrześniu przez Prezesa ANR). 

 Rozmawiano z Prezesem Sołtysioskim, aby jakąś stałą częśd z przychodu TS z organizacji imprez na terenie TWK-Służewiec 
przekazywad na tor służewiecki. 

c) Edukacja z nastawieniem na środowisko wyścigowe (trenerów, jeźdźców): 
 Organizacja szkolenia dla 11 młodych jeźdźców w szkole w Newmarket, przy dużym wsparciu finansowym sponsorów (TS, 

Ryszard i Andrzej Zielioscy, Sabina i Salih Plavac), bez których Klub byłby w stanie wysład jedynie 3 osoby. 
 Kontynuacja Czempionatu Młodych Jeźdźców - objęcie przez PKWK patronatem wszystkich gonitw uczniowskich oraz 

ufundowanie nagród dodatkowych, ustanowienie przez Prezesa Fundacji Lotto rocznego stypendium (1500 zł miesięcznie) dla 
zwycięzcy czempionatu. 

 Zmiana sposobu egzaminowania kandydatów na trenerów: egzamin teoretyczny zyskał formę pisemnego testu, zaliczanego od 
50% dobrych odpowiedzi (w tym roku wszyscy go zdali), egzamin praktyczny także miał inna formę - w innych stajniach, u 
innych trenerów. W efekcie co najmniej 4 osoby wykupiły licencję i przepisały na siebie trenowane dotychczas przez innych 
trenerów konie, co sprzyja pozbywaniu się tzw. słupów. 

 M. Romanowski - pytania: 
 dot. Zarządzenia nr 1/2015 Prezesa PKWK dot. zmiany Regulaminu wewnętrznego PKWK odnośnie publikacji statystyk w formie 

elektronicznej i papierowej za ubiegły sezon, terminu publikacji handikapu w związku z RWK; 
 dot. sposobu ustalania handikapu przez nowego handikapera 
 dot. niepełnej podstawy prawnej powołania komisji technicznych, podanej w Zarządzeniu nr 3/2015 i zmian w składach 

sędziowskich w Zarządzeniu nr 17/2015; 
 31.05 Festiwal Koni Arabskich i na 24 dni przed tak wielką imprezą brakuje jej szczegółowego harmonogramu. 
 W im. Ryszarda Szpara pytanie o działania podjęte przez PKWK w celu pomocy w zorganizowaniu tegorocznych wyścigów na 

torze w Buczkowie - Dąbrówce. 
 Prezes A. Marczak: 
 Odnośnie zarządzeo - zostanie to zweryfikowane. Pisemna odpowiedź zostanie niezwłocznie rozesłana do członków Rady. 
 Organizatorem i fundatorem Festiwalu Koni Arabskich tej imprezy jest Pani Lara Sawaya i w tym tygodniu ma deadline na przesłanie 

do TS i PKWK agendy całego wydarzenia. TS i PKWK są zaproszeni wyłącznie jako prelegenci i ze swej strony starają się przyspieszyd 
przekazanie tych informacji. 

 W styczniu br. w PKWK odbyło się spotkanie z R. Szparem i W. Bąkowskim w zakresie opracowania planu wyścigów konnych na 
sezon 2015 na torze w Buczkowie. Z uwagi na to, że w związku z organizacją z Orange Warsaw Festival w czerwcu na TWK Służewiec 
nie ma wyścigów, spytano go, czy jest gotów zorganizowad u siebie w tym czasie miting. Odpowiedział, że tak, jeśli uda mu się 
skosid na torze trawę. W rozmowie o bardziej prawdopodobnym, sierpniowym terminie zorganizowania mitingu mocno rozżalony 
R. Szpar poruszył kwestię sędziów stwierdzając, że za kadencji poprzedniego Prezesa PKWK obiecano mu, że przeszkoleni na jego 
torze przez pracowników PKWK ludzie otrzymają bez egzaminów licencje sędziowskie, do czego nie doszło. Osoby te muszą byd 
przeegzaminowane, bo takie są przepisy, jednak w Klubie nie ma żadnej dokumentacji i protokołów z przeprowadzenia tego 
szkolenia. 
Możliwe jest zorganizowanie mitingu w sierpniu, przy wsparciu merytorycznym przez PKWK (wysłanie komisji egzaminacyjnej, aby 
na miejscu przeegzaminowała osoby, które w ww. szkoleniu uczestniczyły) i logistycznym przez TS (zapewnienie transportu), ale 
najpierw PKWK musi otrzymad dokumentację ze szkolenia. Co do wsparcia finansowego, to KTWK musi najpierw wystąpid z 
konkretną informacją, czego oczekują i na co. 

 W. Bąkowski - Dzisiaj Prezes Sołtysioski podczas rozmowy zadeklarował, że TS również przeznaczy pieniądze na organizację 
wyścigów w Buczkowie oraz na innych torach, jeżeli będą zgłoszone konkretne, dodatkowe gonitwy. 

 J. Soska: 
 Był w szkolenie w Buczkowie zaangażowany i była umowa z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) o wspólnej 

realizacji szkolenia, podpisana przez F. Klimczaka. Były zrobione 3 szkolenia: sędziów, jeźdźców (egzamin zdali na miejscu) i 
trenerów (to ostatnie, dokooczone przez J. Soskę, ukooczyły 24 osoby). Dokumenty ze szkolenia są w MODRze, częśd przywiózł sam.  

 Nie wszyscy po ukooczeniu kursu muszą zdawad egzamin.  
 Celowo uniemożliwia się rozwój wyścigów poza Służewcem. 
 Jest przeciwny organizacji dnia lubelskiego na Służewcu, skoro Lublin stad, żeby wyścigi zorganizowad na własnym torze. 
 Prezes A. Marczak - Aby otrzymad licencję trenerską, trzeba ukooczyd szkolenie organizowane przez PKWK i zdad egzamin. W tym 

roku takie szkolenie się odbywało i każdy zainteresowany mógł w nim uczestniczyd i przystąpid do egzaminu i wiele osób to zrobiło. 
Jeśli J. Soska posiada jakąkolwiek dokumentację świadczącą o przeprowadzenia takiego szkolenia w Buczkowie i zobowiązaniu się 
do tego Klubu, to bardzo prosi go o jej przekazanie do Klubu. 

 J. Białobok - Zamieszanie z zatwierdzeniem planu gonitw TWK-Służewiec, który nie uwzględnił nawet połowy postulatów związków, 
mimo przynajmniej kilku spotkao roboczych przed jego opublikowaniem powoduje, że ludzie są zniechęceni do posiadania koni 
wyścigowych. Taka postawa Prezesa PKWK i Dyrektora TS-Służewiec jest nie w porządku wobec Rady PKWK. 
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 Prezes A. Marczak  
 W dyspozycji Prezesa PKWK jest 1 handikaper. 
 Zobowiązała się do przygotowania przed następnym posiedzeniem Rady propozycji przeciwdziałania sytuacji braku obsadzenia 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Klubu stanowisk (przypadek niespodziewanej rezygnacji z pracy dotychczasowego 
handikapera). 
 

4. Zmiany organizacyjne PKWK (polityka budżetowa, kształt nowego statutu) - obecny status oraz plan działao - Pani Agnieszka 
Marczak. 
 

 Prezes A. Marczak  
 Na przełomie sierpnia i września do MRiRW musi zostad przedstawiony pierwszy draft budżetu. Swoją propozycję działao będzie 

chciała przedstawid Radzie i poprosid o opinię.  
 80% budżetu Klubu nie powinno byd konsumowane na politykę personalną i to chciałaby zmienid w ramach możliwości 

ustawowych, poprzez wyrzucenie części kompetencji na zewnątrz, np. poprzez zawieranie umów-zleceo, dobutowanie nowych 
osób, które przyjdą do Klubu stażowad i się uczyd. Płacenie za pracę na podstawie faktur rodzi mniej kosztów, niż zatrudnianie na 
etat. 

 Określone ściśle kompetencje, jak opracowywanie handikapu czy statystyk, sprawozdao oczywiście nie byłyby wykonywane na 
bazie outsourcingu, ale nie ma potrzeby, aby w każdym z działów były 3 etaty, więc będą to obcinad, aby móc wypłacid pieniądze na 
zlecenia do innych rzeczy. Także w księdze stadnej nie potrzeba 3 etatów. Chodzi o realizację zadao a nie tworzenie etatów. 

 Dotychczasowe kominy płacowe trzeba uciąd. Należy wprowadzid politykę zarządzania przez cele, tzn. żeby ludzie wiedzieli, jakie 
mają cele do realizacji i byli zmotywowani, żeby je realizowad, mogą to byd cele półroczne albo kwartalne (np. wystawianie 
paszportów przez księgę stadną nie w ciągu 3 miesięcy, ale 2 dni). Taka polityka pozwoli na oszczędności. Opracowanie na ten 
temat zostanie przygotowane i przedstawione Radzie przynajmniej 2 tygodnie przed terminem następnego posiedzenia. 

 Komplet materiałów, łącznie z draftem nowego statutu, zostanie przedstawiony przed następnym posiedzeniem. 
 A. Wójtowicz zasugerował, aby w nowym Statucie uwzględnid wyznaczenie zastępcy Prezesa PKWK. 

 
5. Nowy sposób handikapowania - omówienie nowej metody liczenia kandikapów oraz korzyści z niej wynikających - Pan Jacek 

Terpiłowski. 
 
 Do omówienia i dyskusji w tym punkcie zostali zaproszeni J. Terpiłowski - nowy handikaper w PKWK i trenerzy M. Łojek i A. Walicki. 
 Prezes A. Marczak:  
 3 kwietnia br., po późnym powrocie do biura, znalazła na biurku dokumenty złożone przez K. Wolskiego: podpisany przez 

kierownika jego wydziału (który w zasadzie kierownikiem już nie był) wniosek o urlop od następnego dnia do kooca czerwca (w 
związku z problemami zdrowotnymi i zabiegiem medycznym) oraz wypowiedzenie umowy o pracę od 1 lipca z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Obecnie K. Wolski, po przejściu zabiegu medycznego jest na urlopie i potwierdził, że 
absolutnie nie będzie już w stanie w tym sezonie prowadzid handikapu. 

 W sytuacji braku innych dostępnych handikaperów i odmowy przejęcia handikapowania przez pracownika wydziału, który 
stwierdził, że nie będzie w stanie tego robid, zwróciła się do jedynej osoby, która wg jej wiedzy posiada umiejętności, żeby się tym 
zająd, czyli do J. Terpiłowskiego. 

 J. Terpiłowski: 
 Koomi wyścigowymi zajmuje się od co najmniej 40 lat, przez wiele lat również w czasie emigracji w Niemczech i Anglii. Pisywał do 

prasy wyścigowej w tych krajach. 
 Ukooczył studia specjalistyczne w indywidualnym toku studiów ze specjalizacją w hodowli koni, w wieku 28 lat obronił dysertację 

pt. „Badania nad zależnością między stopniem eksploatacji wyścigowej klaczy pełnej krwi angielskiej a karierą stadną”.  
 W Niemczech przez kilka lat prowadził drugą co do wielkości stadninę koni xx, w Anglii pracował jako analityk rodowodów w dużej 

agenturze. 
 Jako zawodowy handikaper na torach wyścigowych nigdy nie pracował, nie wykonywał oficjalnego handikapu dla władzy 

wyścigowej. Od 2010 roku stawia prywatne handikapy dla Niemiec i 5 krajów Europy Środkowo - Wschodniej (Austrii, Czech, 
Słowacji, Polski, Węgier). 

 Jedną z pierwszych uwag zgłoszonych Prezes PKWK po jej telefonie w Wielkanoc była koniecznośd stworzenia procedur awaryjnych 
w  razie nagłej niedyspozycji handikapera. 

 Handikaper nie jest zawodem, ale rzemiosłem, którego się uczy u boku oficjalnych handikaperów na torach wyścigowych. Mają oni  
asystentów, korzystają z pomocy komputerów. Osobiście nigdy nie był uczniem ani praktykantem u żadnego handikapera, ale 
obracał się w tym środowisku, zdobywając wiedzę. Nie uczestniczył również w międzynarodowych seminariach handikaperów. 

 Dotychczasowy, polski handikap był bardzo zły, niemiecki jest poprawny, tzn. w długim okresie odległości między koomi w 
gonitwach handikapowych są mniejsze, niż w niehandikapowych, co w Polsce przez ostatnie 17 lat zdarzyło się zaledwie w 6 
sezonach. Jest to dla niego główny wskaźnik, bo wg prawideł wyścigowych chodzi o wyrównywanie szans. Swoje materiały 
porównawcze w tej materii może udostępnid do wglądu osobom zainteresowanym. 
J. Budny zauważył, że szokiem było dla niego, że w nowym handikapie koo może się przesunąd o kilka grup, nawet z 10-kg różnicą 
wagi. Ponadto dotychczasowe opinie zawodowych handikaperów z innych krajów nt. wiedzy i kompetencji K. Wolskiego były 
bardzo dobre. 

 W USA każdy tor ma swojego handikapera, każdy z nich ma swoje metody liczenia handikapu. 
 Handikapowanie rozpoczął od pierwszego dnia wyścigowego w tym sezonie. Przygotował nowy handikap przedsezonowy, 

wyłącznie w celu informacyjnym, aby pokazad trenerom, z jakiej bazy wyjściowej wychodził. 
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M. Romanowski zauważył, że w Polsce liczba koni, torów i zróżnicowanie nawierzchni jest nieporównywalnie mniejsze, niż np. w 
Anglii a handikap, oparty na RWK, stanowi połowę systemu wyścigowego i wszelkie działania powinny byd bardzo dokładnie 
przemyślane. 

 Klasę definiuje, jako średnią formę.  
Wg M. Romanowskiego mierzalny jest tylko wynik a nie forma konia, której się wg niego nie da w danym momencie ocenid. Trener 
A. Walicki (odnośnie kl. Kniagini) wyjaśnił, że nie chodzi o formę konia, ale różnicę w rozwoju konia (mniejsza waga Kniagini wynika 
nie z braku formy, ale z zatrzymania się w rozwoju, gdyż w zeszłym roku była dojrzałą kobyłą). Jedne konie się rozwijają, rozwój 
innych się zatrzymuje, ale nie ma to nic wspólnego z brakiem formy a jest to różnica w rozwoju z roku na rok. Są to sprawy 
subiektywne i bardzo trudno je wytłumaczyd. 

 Określenie formy dodatniej i formy ujemnej odbywa się na stworzonym przez niego przez lata systemie oceny konia, opartym na 
komputerowym obliczaniu bardzo skomplikowanego rachunku macierzowego. Korzysta z programu, który pozwala mu 
uszeregowad konie. Najpierw definiuje klasę (a pośrednio formę) a potem odchylenia w wyścigach. Korzysta z bardzo obszernych 
danych ze sprawozdao wyścigowych. Obliczenia komputera stanowią szkielet, który on obudowuje informacjami i wnioskami z 
własnych obserwacji, jest masa szczegółów, nie zawsze ujętych w oficjalnych sprawozdaniach, które próbuje brad pod uwagę. Na 
tym szkielecie rachunku macierzowego alokuje dopiero te wagi i robi to wg najlepszej wiedzy.  
Podstawowe parametry do oceny formy to: odległości na celowniku, waga noszona przez konie. Na tej podstawie najpierw 
sprowadza wynik wyścigu do takiej postaci, jak gdyby odbywał się pod równą wagą. Wielkim uproszczeniem jest posługiwanie się 
odległościami zaobserwowanymi (w jakich przyszły konie), które różnią się od rzeczywistych tym, że nie uwzględniają korzyści i strat 
koni zajmujących poszczególne miejsca. Dokonuje więc przełożenia średniej odległości między ostatnim i przedostatnim koniem z  
225 gonitw koni oo z zeszłego roku na odległośd w gonitwie między pierwszym i drugim koniem. 

 Trener M.  Łojek: 
 Trenerzy mogą zaakceptowad każdy sposób handikapowania i dostosowad do niego menażowanie koomi, byle był on 

konsekwentny.  
 Zastrzeżenia środowiska wzbudził natomiast sposób wprowadzenia nowego handikapera, również ze względu na obowiązujące 

przepisy, które zostały potraktowane bardzo niefrasobliwie, m.in. poprzez: 
1) opublikowanie równolegle 2 handikapów przed sezonem, obecny sposób handikapowania jest niezgodny z polskimi przepisami 

(§4 pkt 3 rozdz. 3 RWK) - handikap nie jest ustalany na podstawie wyników uzyskanych przez konia, ale brane jest pod uwagę 
całe tło. Nasze przepisy nie pozwalają zmieniad wagi na podstawie wyników innych koni, kiedy dany handikapowany koo nie 
biega - koo nie biega, waga nie ma prawa mu się zmieniad (np. Wuera: 27.04 - 56,5 kg, 4.05 - 57,5 kg, zmiana o 1 kg; Bogarda: 
20.04 - 47 kg, 4.05 - 49 kg, podawane są informacje o zmianie wag koni, które nie biegają). 

2) Sprawa Trawersa i obraźliwy artykuł S. Czerwioskiego w Polska the Times, zarzucający nieuczciwośd wymienionemu z imienia i 
nazwiska dotychczasowemu handikaperowi - K. Wolskiemu, co bardziej urąga dobrym obyczajom, niż jej udział w utrzymywaniu 
konia i co jej zdaniem było wyładowaniem frustracji autora za nietrafione typowanie. Dawanie upustu takiej frustracji nie 
przystoi członkowi Rady PKWK i bije w wizerunek wyścigów konnych, bo to Prezes Klubu odpowiada za handikap. Pisanie czegoś 
takiego szkodzi wyścigom. 

3) Wątpliwa merytorycznie jest kolejnośd ustawienia koni na przykładzie Trawersa i Baritone. Zaszeregowanie dokonane przez K. 
Wolskiego było prawidłowe i nie budziło żadnych wątpliwości. Najbardziej krytycznie komentowane było ustawienie Arasza za 
Rasalem, co było niedorzeczne. Odbija się tutaj posługiwanie się nieco wydumanymi obliczeniami matematycznymi. Jeśli 
handikaper nie przepuści tych wyliczeo przez filtr znajomości konia i wyścigów, to niestety handikap nie będzie trafny. 

4) Bardzo zraziły trenerów nieprzyjemne wypowiedzi na temat zacofania handikapu robionego przez K. Wolskiego (uznanego 
handikapera, który na międzynarodowych konferencjach otrzymywał pozytywne opinie), wypowiadane przez J. Terpiłowskiego 
- początkującego oficjalnie handikapera, bez doświadczenia w pracy w żadnej oficjalnej organizacji wyścigowej. Jest to nie na 
miejscu, zwłaszcza że poprzednia waga była dobra. Takie rozpoczęcie pracy negatywnie nastawiło do niego częśd środowiska 
wyścigowego. 

5) Nieważny jest sposób liczenia handikapu, ale to, aby był poprawny. Nowoczesnośd bardziej jest potrzebna w innych obszarach 
wyścigów, niż w handikapowaniu (przekaz telewizyjny, publikowanie wyników). Niemcy budowali swoje wyścigi na tradycji. Dla 
niej, jako trenera, trudne będzie zaplanowanie starów koni, bo obecny handikap ciągle skacze, co utrudnia pracę, bo nie 
wiadomo, czego się spodziewad. 

 J. Terpiłowski: Po spotkaniu z trenerami przyjął do wiadomości, że nie może się zmieniad waga koni, które nie biegały i w handikapie 
po 26.04 i po 3.05 tej zasady się trzymał. Opublikowany błędny handikap, to nie było niechlujstwo, tylko wynik awarii komputera. 
Zostało to stwierdzone już wczoraj i dzisiaj z samego rana wszystko zostało skorygowane zgodnie z ww. zaleceniami. Bardzo 
ubolewa, że doszło do tak nieprzyjemnej sytuacji, ale przyczyny były czysto techniczne i obecnie przytoczone  przez tr Łojek liczby 
nie odpowiadają wiążącej rzeczywistości. 

 A. Wójtowicz: Handikap ma przełożenie na jakośd i wartośd konia oraz ilośd wpływających z tego tytułu pieniędzy, dlatego 
handikaper powinien byd osobą, do której wszyscy powinni mied zaufanie i pewnośd, że podana waga jest nie tylko właściwa, ale 
także wiarygodna, do czego powinien on dążyd w swojej pracy, biorąc pod uwagę również poprzedni system handikapowania. 

 J. Terpiłowski: Żądania A. Wójtowicza i M. Łojek co do handikapu są sprzeczne, gdyż ocena przez jego pryzmat wartości hodowlanej 
konia i jego bieżących szans w wyścigu, to są 2 różne rzeczy, których jego zdaniem nie sposób pogodzid. 

 M. Łojek: Dla niektórych hodowców i właścicieli handikap ma ogromne znaczenie, bo kupcy sugerują się sklasyfikowaniem koni w 
handikapie. 
J. Terpiłowski: Pod oficjalnym handikapem publikowany jest informacyjnie nieoficjalny rating koni. 

 Prezes A. Marczak na pytanie M. Romanowskiego o gwarancję stabilizacji w świetle zawirowao po zmianie handikapera i publikacji 
różnych handikapów na początku sezonu: Sytuacja już została wyjaśniona. Błędny handikap został niezwłocznie poprawiony po 
stwierdzeniu w nim błędów, będących efektem problemów technicznych z nowym komputerem, które zostały już wyeliminowane. 
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Pierwszy handikap przedsezonowy został przygotowany przez K. Wolskiego, który nie uprzedził, że niebawem zamierza 
zrezygnowad z pracy handikapera. 

 J. Terpiłowski: Rozpoczynanie prowadzenia handikapu po przerwie zimowej jest najtrudniejsze, dużo łatwiej zacząd to robid po 
przerwie letniej. Gwarantuje, że w miarę upływu czasu handikap będzie coraz lepszy, bo oparty na świeżych danych. Ponadto nie  
miał dużo czasu do przygotowania bazy wyjściowej do handikapu przedsezonowego, który opublikował jako informację dla 
trenerów. 

 S. Czerwioski: Odnośnie zarzutów trener Łojek do jego artykułu, odpowie na forum Rady. 
 J. Budny zapytał, czy faktycznie konieczne jest rozgrywanie gonitw handikapowych, skoro nie ma takiego obowiązku. Może warto 

dad J. Terpiłowskiemu czas, np. do Derby, żeby jeszcze raz przetestował swój system i miał szansę wyeliminowad ewentualne 
usterki, czy nieścisłości a zamiast gonitw handikapowych rozgrywad gonitwy grupowe. 

 W. Bąkowski zapowiedział, że sprawa zostanie przedyskutowana, ale jako organizator jest przeciwny zmianom. 
 
 Zarządzono 10 minut przerwy. 
 
6. Wnioski Organizatorów (Warszawa-Służewiec, WTWK-Partynice) po rozpoczęciu sezonu 2015 (realizacja założonego planu 

gonitw, sukcesy, porażki, kierunki zmian) - Pan Włodzimierz Bąkowski, Pan Robert Światek). 
 
 W. Bąkowski wspólnie z Kierownik Działu Organizacji Wyścigów - Panią Urszulą Zawadzką: 
 wnioski o gonitwy dodatkowe podczas zapisów, 
 zmiana warunków 2 gonitw arabskich na 31.05 podczas Dnia Ofira, uzgodnione z Larą; do 2 gonitw Sheikh Fatima jeźdźcy będą 

losowani. 
 2 wnioski o PASB’y, dopełniające zamknięte gonitwy arabskie do liczby 94. Wniosek ten zawiera prawie taką samą liczbę gonitw 

arabskich, jak w sezonie 2014, o co postulował PZHKA. 
 Jeśli dostaną odpowiednio wcześnie zatwierdzoną listę koni do gonitwy eksterierowej, to postarają się ją zorganizowad jako 

gonitwę dodatkową podczas dnia Sheikh Fatima, bo byłoby to dobrze widziane. 
S. Czerwioski zapowiedział, że zwróci szczególną uwagę, czy w tych gonitwach nie będzie słupów trenerskich, czego się obawia. 

 Porażką jest późne przygotowanie planu, z koniecznością korygowania niektórych zapisów.  
 Sukcesem jest dużo większa liczba widzów, niż w zeszłym roku, dzięki zmianie sposobu docierania do nich (z tego powodu na torze 

zabrakło pierwszego dnia programów wyścigowych). 
 Program gonitw jest wydawany w ciągu 48 godzin, z uwagi na niższe koszty - od razu na 2 dni, dzięki czemu Traf nie dokłada do 

sprzedaży programów. 
 Cena kuponów wzrosła o 50%, przez co sprzedaje się ich mniej, ale obroty wzrosły. 
 Na uwagę S. Czerwioskiego, że program jest antydatowany (we wtorek po południu nie ma niedzielnych performansów) i jego apel, 

aby programy z powrotem po weekendzie zawierały pełne informacje, U. Zawadzka wyjaśniła cykl, w jakim są przygotowywane do 
druku programy, który to obecnie uniemożliwia. Jest to związane z warunkami umowy podpisanej z wybraną w przetargu drukarnią, 
która nie pracuje w nocy i w weeknedy. W. Bąkowski dodał, że poinformowany w rozmowie o takiej sytuacji szef Traf-ZW - Prezes 
Cekała, ze względu na koszty dystrybucji podjął decyzję, że woli mied program bez informacji niedzielnej, ale dostarczony do 
punktów w całym kraju. 

 W dyskusji, oprócz uwag dot. publikowanych w Internecie wyników i danych przy nich zamieszczanych, położono nacisk na to, że 
najważniejszy jest gracz, dla którego pełna informacja w programie jest niezbędna. M. Rutkowska zawnioskowała, aby Organizator i Klub 
zwrócili się do Prezesa Trafu i TS o to, aby programy z pełną informacją były składane w poniedziałek. W. Bąkowski zapowiedział, że taką 
rozmowę z Zarządem TS i Trafu przeprowadzi i jeśli tylko będzie miał zgodę, to zostanie to wprowadzone. U. Zawadzka zgodnie z 
sugestią zadeklarowała, że informacje takie będą zamieszczane w programie publikowanym w Internecie. 
 S. Czerwioski wyraził nadzieję, że na zmodernizowanej stronie PKWK będą publikowane na bieżąco wyniki i sprawozdania, na 
poziomie przynajmniej tak wysokim, jak w Czechach. A. Wójtowicz podkreślił, że najważniejszą osobą na wyścigach powinien byd 
właściciel, który łoży na wszystko i wprowadzone przez TS-Służewiec wejściówki po 10 zł są żenujące. Zaproponował, aby może w celach 
identyfikacyjnych Klub wydawał wejściówki dla właścicieli. 
 R. Świątek: 
 Sezon rozpoczął się 26 kwietnia, dzieo ten przebiegł bez żadnych zakłóceo. Wcześniej przedstawiciele PKWK przeprowadzili 

kontrolę stanu bieżni po zakooczeniu inwestycji budowlanej. Daro z rolek dobrze się na bieżni przyjęła, wszystko było w najlepszym 
porządku.  

 Było ponad 10 tys. ludzi, gra była wysoka, ale niedopuszczalna była obsługa operatora zakładów, który sam sobie szkodzi przez 
uruchomienie zbyt małej liczby kas, co uniemożliwiało grę wielu graczom, stojącym w długich kolejkach. 

 Nie ma promocji gry ze strony operatora zakładów - Traf-ZW. Działania WTWK nie wystarczą. 
 17 dni wyścigowych powinno się spokojnie odbyd. Wyniki publikowane są na bieżąco na stronie w formule „Z m do m”. 
 Program jest wydawany przez Partynice, spółka Traf nie jest zainteresowana odbiorem tych programów. 
 Na informację W. Bąkowskiego o rozmowie z Prezesami TS i Traf-ZW, w której uznano, że plan we Wrocławiu powinien byd bardziej 

zintegrowany z Warszawskim potwierdził, że też tak uważa, że plany wszystkich torów powinny byd zintegrowane, aby nie 
pokrywały się ważne dni i imprezy. Wyraził zdziwienie, że taki dzieo na Służewcu został zaplanowany w dniu Wielkiej Partynickiej. 

 W. Bąkowski poinformował, że rozmawiał z Prezes A. Marczak, aby już w lipcu/sierpniu zrobid zintegrowany dla wszystkich torów 
program z zaplanowanymi głównymi dniami i gonitwami, które nie byłyby już zmieniane.  

 M. Rutkowska wyraziła zdumienie, że w tym roku właśnie doszło do takiej sytuacji, że Prezes PKWK zgodziła się na warszawski 
dzieo, który koliduje z dniem wyścigowym w Sopocie mimo, że już wcześniej Sopot informował, że będzie 6 dni w okreś lonych 
terminach. Poprosiła, aby przyjąd do wiadomości, że i w tym i w przyszłym roku w Sopocie będzie 6 dni wyścigowych. Na propozycję 
R. Świątka, aby rozważyd organizację w Sopocie po 1 dniu na wiosnę i na jesieni odpowiedziała, że można nad tym pomyśled. 
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 S. Czerwioski: W przypadku gonitw rozgrywanych równolegle w Warszawie i Wrocławiu, dla graczy bardzo ważna jest punktualnośd 
i najlepiej, gdyby gonitwy na jednym torze rozpoczynały się w połowie trwania gonitw na drugim. Obecnie w Warszawie z 
punktualnością jest bardzo źle. 

 W. Bąkowski: O czasie rozpoczęcia gonitw decyduje 1 osoba - Prezes Cekała, który czeka na zebranie większej puli. 
 Wójtowicz: Brak punktualności powoduje ogólne rozprężenie kadry wyścigowej i do niczego dobrego to nie prowadzi. Prezes PKWK 

powinna przesład do Organizatora notę, aby taką praktykę ukrócid. W uzupełnieniu J. Budny wniósł, aby wzorem Anglii w wynikach 
publikowany był także dokładny czas rozpoczęcia każdej gonitwy, co pozwoli ocenid punktualnośd. 

 
7. Hipodrom - Sopot - plan gonitw w sezonie 2015 - Pani Magdalena Rutkowska. 
 
 M. Rutkowska: 
 Jest wstępny plan: 6 dni, średnio po 7 gonitw. Jest wniosek, aby dodad gonitwę dla koni półkrwi, więc średnio 7-8 gonitw. 
 Przewidziana jest m.in. gonitwa uczniowska, gonitwa o Puchar Amazonek im. Katarzyny Szymczuk. 
 Do kooca tygodnia wystąpi o zatwierdzenie planu gonitw. 
 Pula nagród na poszczególne gonitwy jest taka sama, jak w Warszawie. 
 Przewidziana jest nagroda startowa 500 zł dla koni xx. 
 J. Soska: 
 Poprosił PKWK, aby nie obniżad lotów w stosunku do zeszłego roku, jeśli chodzi o nagrody startowe. 
 Jako Prezes Związku Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zrzeszającego 16 członków, zwrócił się o zorganizowanie w 

Sopocie małopolskiej gonitwy (np. bałtyckiej) dla 3-letnich koni półkrwi w 3 dniu, z pulą 10.500 zł, jak w zeszłym roku. 
 M. Romanowski poprosił, aby Prezes M. Rutkowska zajęła się sprawą wypłaceniu mu zaległej nagrody z 2014 r. 

 
8. Plan wyścigów dla koni półkrwi (propozycja systemu przygotowao do startów) - Pan Andrzej Stasiowski. 
 
 Stasiowski: 
 Zgłoszenie tego punktu do porządku obrad przez Prezes A. Marczak jest zapewne efektem odbycia w PKWK 2 spotkao, w których 

brał udział on, przedstawiciele TS-Służewiec, Prezes A. Marczak, a w drugim także Prezes M. Rutkowska. 
 Ostatnie sezony, podczas których rozegrano wyścigi koni półkrwi, to 2011 (82 konie 3-l, zgłoszone przez 16 właścicieli) i 2012 (56 

koni 3-l, zgłoszonych przez 14 właścicieli), nie było 4-l koni. W 2014 r., głównie dzięki staraniom J. Soski, gonitwy takie się odbyły, na 
58 zgłoszonych do sezonu koni wystartowało tylko 28, w tym 6 3-l i 22 4-l i starsze (mocno starsze). 

 Do wyścigów powinno byd zgłaszanych jak najwięcej koni 3-l. 
 W tym roku zgłoszono 60 koni półkrwi, w tym 28 3-l i 32 4-l i starsze, przez 16 właścicieli, w większości prywatnych, z wyjątkiem SK 

Janów Podlaski (6 koni 3-l). 
 Pozytywne jest to, że konie te są trenowane w 6 stajniach. 
 Niestety do skutku nie doszły planowane w Krakowie podczas przerwy czerwcowej w Warszawie 2 dni wyścigowe 12-13 czerwca. 

Jest nadzieja na gonitwy w sierpniu, także dla koni półkrwi. 
 W rozesłanym do kilku właścicieli projekcie sopockiego planu, nad którym na prośbę M. Rutkowskiej pracował głównie J. Kasprzak, 

zaproponowano 10 gonitw dla koni półkrwi, 6 w ostatniej 2-dniówce. Podczas dzisiejszego spotkania w dyskusji z J. Soską i M. 
Rutkowską zaproponowano, aby rozpisad dodatkową gonitwę wyłącznie dla koni 3-l. 

 Podczas spotkania stwierdzono, ze gdyby obsada gonitw w Sopocie byłaby lepsza, niż w 2014 r., to TS zadeklarował, że we wrześniu 
- październiku w ramach gonitw dodatkowych będzie można zorganizowad minimum 2 a może nawet 4 gonitwy dla koni półkrwi. 
Dobrze byłoby, gdyby były one rozpisane w dniach, kiedy są gonitwy pozagrupowe imienne i frekwencja na torze Służewiec jest 
wyższa. 

 J. Soska będzie próbował rozegrad gonitwy dla koni półkrwi w Krakowie, ale w tej sprawie będą rozmowy z PKWK. 
 PZHK wspiera finansowo organizację wyścigów półkrwi w Sopocie. Jeżeli dojdą do skutku te w Dąbrówce i Krakowie, to Związek 

także postara się zaangażowad w pomoc, przede wszystkim w kosztach związanych z obsadą sędziowską, która jest najdroższa. 
 M. Rutkowska zadeklarowała umożliwienie próbnych galopów dla koni półkrwi. 
 W. Bąkowski: Jest możliwośd zrobienia w czerwcu, w dniu wizyty przedstawicieli z Emiratów, dodatkowej gonitwy eksterierowej a 

także dla koni półkrwi, trzeba tylko to zgłosid do U. Zawadzkiej i TS złoży wniosek o zgodę do PKWK. Jeśli lepszy będzie koniec lipca 
albo początek sierpnia, to już decyzja A. Stasiowskiego. 

 J. Soska:  
 4 zeszłoroczne gonitwy w Warszawie dla koni półkrwi zostały złośliwie rozplanowane w niewłaściwych terminach, w dodatku kiedy 

leżał w szpitalu. 
 Na szczęście w Sopocie odbyło się 6 gonitw a po rekonwalescencji zorganizował 15, 17 sierpnia 4 gonitwy pokazowe na nowo 

utworzonym torze wyścigów konnych w Wolbromiu (uczestniczyło 5 kłusaków i 29 koni półkrwi), 6-7 w Krakowie były 42 konie 
półkrwi i 10 kłusaków, po 2 gonitwy. Oprócz tego zrobił jeszcze 2 pokazówki w Wolbromiu 11-12 października i 19 października, w 
sumie 5 gonitw i konkursy dla dzieci. Udało mu się w zeszłym roku uzbierad 210 tysięcy zł. 

 Jego pismo złożone 28.12.2014 r. w imieniu Małopolskiego Związku Hodowców Koni Wyścigowych oraz SHiUK z prośbą o 
dofinansowanie planowanych gonitw pokazowych, zostało przez Prezes A. Marczak potraktowane jak ulotka propagandowa a 
robienie łaskawie dla najliczniejszej w Polsce rasy koni gonitw dodatkowych przez TS-Służewiec, jeśli spadną inne, to dywersja. 

 Odczytał propozycje gonitw pokazowych, o których dofinansowanie zwrócił się do PKWK w potraktowanym jako ulotka piśmie 
(m.in. Kraków, Wolbrom, Lublin, Udórz). 

 Jeżeli po 12 maja Prezydent Krakowa dorzuci 100 tys. zł, to wniosek do PKWK o dołożenie 50 tys. zł do tych gonitw. 
 Jest zdegustowany tym, że w stosunku do koni rasy małopolskiej jest dywersja, że nie ma gonitw dla tych koni we Wrocławiu. 

 



7 

9. Wyjaśnienie Prezesa PKWK w sprawie trybu i terminu uzyskania od Organizatora do zatwierdzenia szczegółowego planu gonitw 
w sezonie 2015 na torze Służewiec w Warszawie. 
 

 Prezes A. Marczak: 
 Na piśmie, późne popołudnie 19 marca, ostatni moment na zaakceptowanie planu. 
 20 marca przesłała do działu selekcji otrzymany plan z prośba o opinię i ewentualne uwagi. 
 25 marca rano uwagi PKWK zostały przekazane do TS. 
 26 marca, po wprowadzeniu prawek przez TS, Plan Gonitw 2015 został oficjalnie złożony do zatwierdzenia. 
 W przyszłości projekt planu musi byd składany dużo wcześniej, o co spierała się podczas dzisiejszego spotkania z Prezesem 

Sołtysioskim i Dyr. Bąkowskim.  
 Jest przeciwna publikowaniu już teraz projektu planu w obecnej postaci a tylko ze zmienioną datą. Uważa, że plan powinien byd 

przygotowany w okolicach sierpnia/września i wówczas zmienid należy jego pierwszą częśd, poprzez dostosowanie jej do przebiegu 
bieżącego sezonu. 

 W. Bąkowski: 
 Rzeczywiście został już przygotowany plan na 2016 rok. Uwzględnia on imprezy, na które są już podpisane umowy na 2 lata  oraz 

zmiany wprowadzone w tym sezonie, o których mówiła U. Zawadzka. Prezes A. Marczak dostała zapewnienie, że zmiany będą 
wprowadzane sukcesywnie i pierwsza z nich została już wprowadzona do zapisu na 17 maja. 

 Jeżeli Rada uzna, że lepiej najpierw przeanalizowad pierwszą częśd sezonu i na to nałoży się plan gonitw dla Wrocławia, to koniec 
sierpnia byłby najlepszym terminem na pokazanie planu gonitw na rok 2016 i pozwoliłoby to uniknąd błędów, jak z 10 maja. 

 Prezes A. Marczak: 
 Gwarantuje, że sytuacji z tego roku już nie będzie. Podczas dzisiejszej, dośd szorstkiej, ale konkretnej rozmowy Prezes Sołtysioski 

zobligował do tego W. Bąkowskiego. 
 Co do zmian zgłoszonych przez PZHKA, liczba gonitw PASB będzie większa. 
 W. Bąkowski potwierdził, że mają byd 94 gonitwy PASB, co jest procentowo bardzo zbliżone do roku 2014, którym właśnie tyle ich 

doszło do skutku, dla koni młodych ma byd 65 z kawałkiem gonitw, potrzebuje 2 dni, żeby sprawdzid, czy da się zamienid jakieś 
gonitwy z koni starszych na młodsze, aby wrócid do proporcji podziału gonitw dla koni 3-l i 4-l z poprzedniego sezonu, stąd prośba 
do Prezes PKWK o wstrzymanie się z decyzją co do ostatniego wniosku TS o zmiany w gonitwach arabskich). 

 A. Wójtowicz: W zeszłym roku wszystkich a nie tylko zamkniętych gonitw I i II grupy dla 3-l koni oo było łącznie 84 a w tym roku jest 
tylko 59, pomimo zgłoszenia takiej samej liczby koni oo a może i nieco większej do sezonu, ubyło ponad 20 gonitw. Dlatego, aby 
konie 3-l miały gdzie biegad, różnicę tę należy wyrównad poprzez zmniejszenie liczby gonitw dla koni 4-l na korzyśd gonitw dla 3-l. 
Nie chodzi o gonitwy PASB, ale o wszystkie. 

 W. Bąkowski:  
 Zanotował, stwierdził, że może te gonitwy zamienid w ramach tych samych środków finansowych i poprosił o 2 dni na analizę i 

przygotowanie stosownej korekty. 
 Do kooca sierpnia chcą zamknąd plan gonitw na 2016 rok, który przedstawią Radzie, łącznie z finansowym, liczbą zamkniętych i 

otwartych gonitw i uzgodnienie 6 dni w Sopocie i planu wrocławskiego. 
 TS-Służewiec ma się przekształcid w nową spółkę i wyścigi 2016 będą już pewnie przez nią organizowane. Wszystkie wnioski o 

gonitwy dodatkowe będą organizowane z puli sponsoringu TS. 
 A. Wójtowicz stwierdził, że przepisy wyścigowe ściśle regulują, co to są wyścigi konne i jakie warunki muszą spełniad tory 

wyścigowe. Jeśli Prezes PKWK będzie przeznaczad środki finansowe na gonitwy pokazowe koni półkrwi, które nie spełniają tych 
warunków, to naraża się na odpowiedzialnośd za niewłaściwe dysponowanie publicznymi pieniędzmi, wbrew ustawie o wyścigach 
konnych i rozporządzeniu MRiRW. W. Bąkowski zauważył, że jednak należy to traktowad jako działalnośd marketingową, promującą 
powstanie w przyszłości nowych torów. 
 

10. Wyjaśnienie Prezesa PKWK w sprawie braku premii transportowej dla koni biorących udział w gonitwach na torze Służewiec w 
Warszawie. 

 
 W. Bąkowski: 
 Na spotkaniu z Prezesem Sołtysioskim byli razem, ale to na nim spoczywa obowiązek złożenia do zarządu wniosku o premię 

transportową. 
 Przygotował wniosek o premię transportową zgodnie z pismem Prezes PKWK o jej uwzględnienie. Prezes Sołtysioski zapewnił, że 

zostanie ona przyznana, ale jest problem z jej wysokością. A. Wójtowicz prosił, aby było to 300 tys. zł, na co miał się zgodzid zarząd, 
stawki proporcjonalne do przejechanej trasy, w przynajmniej 3 pułapach. 

 Wniosek ma złożyd jutro i w poniedziałek sprawa premii ma stanąd na zarządzie. Nie mógł tego zrobid wcześniej bez wniosku Prezes 
PKWK do zarządu o przyznanie takiej premii, mimo rozmów Prezes PKWK i Przewodniczącego Rady PKWK z zarządem TS, w których 
nie uczestniczył. 

 Premia transportowa zostanie wypłacona za cały sezon, mimo późniejszego jej ustanowienia. 
 Po rozmowach z trenerami TS dopłaca wszystkim trenerom do zapisu 100 zł za każdy ważny start konia III i IV grupy. Na uwagi 

zebranych, że to właścicielom powinno się dopłacad, bo oni ponoszą największe koszty, W. Bąkowski poprosił o czas, aby sprawdzid, 
jak ten mechanizm zadziała na zwiększenie liczby startujących koni. 
J. Budny zauważył, że premia powinna byd za start w konkretnej gonitwie w grupie, S. Czerwioski natomiast, że największym 
hamulcem dla liczby startów jest system grupowy, który powinien byd poluzowany oraz zbyt wczesne zapisy - trzeba dokonad zmian 
systemowych, żeby się ten czynnik poprawił, bo żadne sztuczki i dodatki nie pomogą.  Wymagałoby to przeniesienia przynajmniej 
załączników do RWK do gestii Prezesa PKWK. A. Wójtowicz zaproponował rozważenie zgłoszenia wniosku do MRiRW o zmianę w 
RWK terminu zapisów z 7 do 5 dni. S. Czerwioski dodał, że przed wojną, w latach ’30 zapisy do gonitw były w przeddzieo wyścigów. 
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 Zadeklarował, że nie jest problemem, aby znaleźd drukarnię, która będzie pracowad również w nocy, aby przyspieszyd drukowanie 
programów. Obecna umowa kooczy się w tym roku, następną umowę TS zawrze z taką właśnie drukarnią. 
 

11. Wyjaśnienie Prezesa PKWK w sprawie przyznawanych nagród dodatkowych PKWK dla koni pełnej krwi angielskiej hodowli 
krajowej - ilośd przeznaczonych środków wraz ze sposobem ich podziału oraz uzasadnieniem. 

 
 Prezes A. Marczak: 
 Po wystąpieniu J. Soski w budżecie PKWK pewnie już nic by nie zostało. 
 Na poprzednim posiedzeniu próbowała uzgodnid podział puli demokratycznie, ale wzbudziło to wiele kontrowersji i znalazło się zbyt 

wielu beneficjentów, którzy chcieliby z tej sumy uszczknąd absolutnie wszystko. Okazało się, że nie jest to dobra praktyka. 
 Wrocław, oprócz już ustanowionej nagrody dodatkowej na gonitwy płotowe i przeszkodowe, dostanie także pulę na wyścigi płaskie 

dla 2-latków xx. Jeżeli wystarczy pieniędzy, uwzględnione zostaną też konie starsze, gdyż do tej kwoty trzeba dołożyd jeszcze wyścigi 
w Sopocie (w ubiegłym roku za premie „dojazdowo-startowe” Klub średnio wypłacił 120 tys. zł), do tego partycypacja w nagrodach 
o Puchar Prezesa (ok. 12,5 tys. zł za każdą), Nagroda Konstelacji we Wrocławiu - 87,5 tys. zł, Puchar Młodych Jeźdźców - 75 tys. zł. 
Do tego nagroda dla konia trójkoronowanego - 50 tys. zł (jeśli nie zostanie wypłacona, wejdzie do puli). 
Na wątpliwości M. Romanowskiego o cel i sens przyznania nagrody dla konia trój koronowanego A. Wójtowicz poinformował go, że 
nagroda ta została wprowadzona przez byłego Prezesa PKWK - F. Klimczaka w odpowiedzi na propozycję Rady (wnioskowaną 
uchwałą), żeby nagradzad właściciela, trenera i jeźdźca konia, który wygrywa „z m do m”. J. Budny zauważył, że od początku za tą 
nagrodą optował A. Zielioski i wprowadzenie jej wyszło równolegle, ale nie było ustalone zamiast propozycji Rady. 
Prezes A. Marczak - nie ma nic złego w promowaniu bardzo dobrych koni i nagradzaniu ich właścicieli. Jeżeli nagroda nie zostanie 
wypłacona, zostanie rozliczona dla właścicieli koni polskiej hodowli. 
M. Romanowski poruszył także kwestię kwestię zapisu w Zarządzeniu Prezesa odnośnie, którym koniom nagroda dodatkowa 
powinna byd przyznawana - polskiej hodowli, czy polskiej hodowli wpisanych do PSB. Wobec głosów, że dla dobra polskiej hodowli 
jej promocji za granicą, lepiej nie ograniczad jej do koni wpisanych do PSB uznano, że Prezes PKWK sprawdzi i przeanalizuje jeszcze 
tę kwestię. 

 Kontynuowane jest wsparcie Dnia Polskiego w Pardubicach  - ok. 15 tys. zł, Czempionat Młodych Jeźdźców - 1 tys. zł dla jeźdźca na 
każdą z tych gonitw. 

 Kraków i Buczków są w tym momencie bardzo płynne i nie jest w stanie się wypowiedzied, czy to jest 160 tys. zł zaproponowane 
przez J. Soskę. Starają się z W. Bąkowskim dograd wyścigi w Buczkowie, ale organizację funduszy J. Szpar zaczął od kooca, gdyż 
najpierw poprosił o pieniądze a dopiero po ich przyznaniu chciał się dopasowad z wyścigami. Nie jest to możliwe, bo najpierw musi 
byd znany konkretny cel przyznania pieniędzy - termin, liczba gonitw. Wydaje się, że 20-30 tys. to kwota, która jest na dzieo 
dzisiejszy realna. Podobnie jest w przypadku J. Soski, który żąda pieniędzy bez określenia ich konkretnego przeznaczenia. 

 W przyszłości postara się ogłaszad podział puli PKWK wcześniej, jednak w tym roku jest to pewien eksperyment (nie ma, jak w 
ubiegły roku, równego podziału nagrody dodatkowej po 15% dla wszystkich), którego efekty będzie można rozliczyd najwcześniej po 
zakooczeniu tego sezonu. Pytanie jest, do czego doprowadziło polską hodowlę xx przyznawanie w ostatnich latach 700 tys. zł. 
J. Budny -  Przeliczanie i pytanie o podział puli biorą się stąd, że na posiedzeniu zarządu PZHKPKA Prezes A. Marczak zadeklarowała, 
że kwotowo pula na nagrody dodatkowe dla folblutów będzie na poziomie z zeszłego roku. A. Marczak potwierdziła, że 
niewykorzystane środki musi wydad, więc wrócą one do puli na folbluty i zostaną wydane. W. Bąkowski poprosił o przygotowanie 
rozpiski z podziałem puli PKWK na nagrody dodatkowe i przesłanie jej Radzie na 2 tygodnie przez następnym posiedzeniem.  
 

12. Sprawy różne. 
 
 W. Bąkowski: 
 Od przyszłego roku TS-Służewiec ma zostad spółką-córką TS pod nazwą Tor Służewiec Sp. z o.o., przejmującą wszystkie 

zobowiązania dot. organizacji wyścigów, z zagwarantowaną pulą nagród, nadal wypłacaną przez centralę TS. Budżet będzie podlegał 
pod tę spółkę i wszystkie wpływy z wynajmu terenu na imprezy i od sponsorów będą mogły byd przez nią przeznaczone na wzrost 
puli nagród. Jeżeli rada nadzorcza TS wyda zgodę, wszyscy ludzie pracujący dla TS-Służewiec przejdą do tej nowej spółki. 

 Owatowana działalnośd spółki pozwoli zwiększyd przychody, ale wiąże się to również z czysto biznesowym podejściem i 
koniecznością zarobienia pieniędzy na prowadzonej działalności. 

 Od czasu podpisania ugód z trenerami wzrósł poziom spłacanych przez nich należności za wynajem boksów. 
 Nie jest prawdą, co mówi A. Wójtowicz, że przekształcenie TS-Służewiec w odrębną spółkę spowoduje utratę bezpieczeostwa 

organizacji wyścigów, bo będzie wymagało zmiany umowy dzierżawy z PKWK. Zmiana umowy nie jest konieczna, bo jest w niej 
zapisane, że organizatorem wyścigów może byd inny podmiot. Nie chcą zmieniad umowy i nikt tego nie zrobi, bo nie będzie możliwe 
uzyskanie takiej zgody 3 ministrów. 

 Częśd działalności niewatowskiej, np. wpłaty za mieszkania, zostanie pewnie nadal w centrali TS a nowa spółka będzie 
administratorem. 

 Centrala TS ma zgodę od Ministra na dopłacanie do Wrocławia i Sopotu i taką samą zgodę kierunkową dostanie na dopłacanie ze 
sponsoringu do swojej spółki organizującej gonitwy na Służewcu. 

 Prezes A. Marczak: 
 Zewnętrzni sponsorzy są zainteresowani współpracą, ale chcą w zamian konkretnych korzyści. Przykład: ANR jest gotowa 

dofinansowad pulę 2 nagród 6 września (Dorpata i Korabia) w zamian za dzieo promocji regionu lubelskiego. Wtedy wewnątrz i na 
zewnątrz II trybuny będą wystawione stanowiska promocyjne. 

 Stara się przekonad Prezesa ANR do ufundowania stanówki dla najlepszej klaczy 3-letniej tego rocznika w wys. 8 tys. Euro. 
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 J. Budny: Co się takiego stało, że Paweł Gocłowski - kierownik Wydziału ds. Hodowlanych i Wyścigowych, musiał zostad nagle 
zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Przypomniał, że pozyskanie go do PKWK nie było proste i co najmniej 2 lata zamierzający odejśd 
na emeryturę A. Szydlik został przetrzymany, aby można było znaleźd odpowiednio przygotowanego fachowca na jego miejsce. 
 Prezes A. Marczak: Bez podawania szczegółów, opisujących wykroczenia pracownika z tyt. Art. 52 kodeksu pracy, nie 
kwestionuje jego wiedzy i kompetencji, ale nie byli w stanie razem współpracowad, tzn. nie był on w stanie realizowad drogi i celów, 
które wytyczyła tej organizacji, nie podążył za jakością pracy, którą reprezentuje i której wymaga - nie spełnił tych oczekiwao. 
 J. Budny: nie można się dziwid, że nie ma po kogo sięgnąd, bo to już nie tylko P. Gocłowski, ale i handikaper, ponadto mowa 
była o przekazywaniu różnych pól działalności poza PKWK na zasadzie zleceo, co nie wróży dobrze. 
Prezes A. Marczak: Oprócz J. Kasprzaka, któremu K. Wolski oddał w ubiegłym roku pół etatu, nikt nie był do tej pory kształcony w 
PKWK. To nie jest dobra sytuacja, tak się nie kieruje dobrze prosperującą instytucją. 
 W. Bąkowski: P. Gocłowski został zatrudniony w TS-Służewiec na umowę zlecenie do przygotowywania programów 
wyścigowych we współpracy z M. Piłatem, nie dłużej, niż do kooca tego sezonu. 

 W. Bąkowski nawiązał do wspomnianej wcześniej konieczności powołania kogoś do Rady w miejsce zmarłego B. Tomaszewskiego i 
że wystarczyłoby, aby Prezydium Rady z takim wnioskiem wystąpiło. J. Budny zauważył, że nie jest to kompetencja Rady a zarządu 
PZHKPKA, który desygnował B. Tomaszewskiego i działania takie już wg jego wiedzy podjął. Ponadto Minister Rolnictwa ustalił 
obecny parytet z jakimś zamysłem. W. Bąkowski przyjął to do wiadomości 

 
 Wobec wyczerpania porządku obrad W. Bąkowski podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
  
 Na tym protokół zakooczono. 
 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 
1. Bąkowski Włodzimierz 
2. Białobok Jerzy 
3. Budny Jerzy 
4. Czerwioski Stefan 
5. Kiljaoczyk Aleksander 
6. Marczak Agnieszka 
7. Mateusiak Roman 
8. Pilich Mirosław 
9. Romanowski Michał 
10. Rutkowska Magdalena 
11. Soska Jacek 
12. Stasiowski Andrzej 
13. Świątek Robert 
14. Trela Marek 
15. Wójtowicz Andrzej 


