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PROTOKÓŁ Z XVII POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 19 stycznia 2011 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

00
. 

 
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. 

 
Wobec informacji o pilnym wezwaniu Pana W. Bąkowskiego do siedziby Prezesa Totalizatora Sportowego Przewodniczący 

zaproponował przełożenie punktu 5 porządku obrad, dotyczącego planu gonitw, na koniec - na wypadek, gdyby Pan W. Bąkowski 
zdążył dojechad na częśd posiedzenia. 

Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 59 
z dnia 19 stycznia 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia z uwzględnieniem 
przeniesienia punktu 5 na ostatnią pozycję. 
 
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 XVI posiedzenia Rady. 
 

Pan P. Krakowiak poprosił o wniesienie poprawki w formie komentarza do uwagi pana A. Wójtowicza dotyczącej braku 
możliwości przebywania w pomieszczeniu komisji technicznej osób bez licencji sędziowskiej. Przewodniczący sprostował, że zgodnie 
z regulaminem wyścigów nie ma takich ograniczeo a jedynie potrzebna jest zgoda komisji technicznej, aby ktokolwiek spoza jej 
członków mógł przebywad w jej pomieszczeniach. 

Wobec braku innych uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 60 
z dnia 19 stycznia 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVI posiedzenia Rady PKWK z uwzględnieniem komentarza 
Pana Pawła Krakowiaka. 
 
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. 

 
3. Szkolenia sędziów, trenerów i jeźdźców planowane przez Polski Klub Wyścigów Konnych, organizatorów wyścigów konnych 

oraz działające stowarzyszenia wyścigowe w roku 2011. 
 

1) Szkolenie jeźdźców. 
 Potrzebne jest pozyskiwanie nowych młodych jeźdźców, którzy w trakcie szkoleo zdobywaliby wiedzę teoretyczną i umiejętności 

praktyczne oraz doszkalanie jeźdźców i trenerów posiadających już takie licencje. 
 W koocu marca we Wrocławiu planowane jest szkolenie jeźdźców. 
 W kwietniu we Wrocławiu planowane jest szkolenie i egzaminy dla trenerów i powożących kłusaków, organizowane we 

współpracy Polskiego klubu Wyścigów Konnych, Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Stowarzyszenia 
Hodowców i Użytkowników Kłusaków. 

 Propozycja stworzenia szkoleo systemowych dla jeźdźców, np. w postaci cyklu 2 razy w roku. 
 Problem z pozyskaniem i utrzymaniem nowych jeźdźców i sędziów wobec braku zaplecza dydaktycznego i internatowego dla 

potencjalnych kandydatów. 
 Informacja Prezesa F. Klimczaka o rozmowach prowadzonych z Brytyjczykami, dotyczących wykorzystania ich profesjonalnych 

szkoleniowców jeździeckich w kursach organizowanych Polsce. 
 W celu stworzenia szkoły dla jeźdźców niezbędne jest stworzenie tzw. ścieżki edukacyjnej dla istniejącego już w rejestrze 

zawodu jeźdźca. 
 Propozycja Pana J. Kempy podjęcia współpracy z technikum hodowlanym w Piasecznie. 
 Prośba Przewodniczącego do Pani M. Słowik, aby zajęła się kwestią stworzenia ścieżki edukacyjnej dla jeźdźców. 
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2) Szkolenie sędziów. 
Przewodniczący omówił przygotowane przez siebie materiały (rozdane zebranym) dotyczące propozycji ulepszenia procesu 

zdobywania i szkolenia sędziów wyścigowych, przedstawione w następującej formie: 
I. Problemy do rozwiązania: 

1. Zbyt mała liczba sędziów wyścigowych. 
2. Zbyt mała liczba kandydatów na szkolenie na sędziów wyścigowych. 
3. Zbyt mała liczba kandydatów dysponujących niezbędnym doświadczeniem w ocenie prawidłowości przebiegu gonitwy. 

II. Cel – zwiększenie liczby kandydatów na sędziów wyścigowych. 
III. Sposoby osiągnięcia celu. 
 

Wariant nr A – podstawowy 

Zadania do 
wykonania: 

1. Opracowad pytania w formie pisemnej. 
Pytania w miarę potrzeby mogą byd podzielone na grupy tematyczne, tak by móc wylosowad kandydatowi po jednym pytaniu z 
każdej grupy tematycznej. 
Np.: 
 Regulamin Wyścigów 
 Ocena zdarzenia w czasie wyścigu, itp. 

2. Opracowad jasne i przejrzyste zasady egzaminu. Ustalid minimalną liczbę odpowiedzi udzielonych poprawnie by wynik egzaminu 
uznad za pozytywny. 

3. Ogłosid nowe zasady przeprowadzania egzaminu wraz ze składem komisji egzaminacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem na 
stronie internetowej PKWK. 

Terminy 
wykonania: 

Na najbliższe planowane szkolenie sędziów wyścigowych (wiosna 2011?) 

Komórka 
odpowiedzialna: 

Wydział Organizacyjny PKWK 
 Prowadzenie spraw dotyczących obsługi prawnej PKWK 
 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnieo i licencji sędziów wyścigowych oraz funkcjonowania komisji technicznej 

i komisji odwoławczej 
 Prowadzenie szkoleo specjalistycznych 
 Wydawanie Biuletynu PKWK oraz prowadzenie strony internetowej PKWK 

Kontrola: Prezes PKWK 

Wariant nr B – pożądany 

Zadania do 
wykonania: 

1. Opracowad założenia do przeprowadzania stażu w komisji technicznej jako niezbędnego etapu nabywania doświadczenia na 
stanowisko sędziego – członka komisji technicznej. 
W szczególności analiza prawna i organizacyjna pod kątem konieczności wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach (jeśli 
takie wystąpią) ale także takich zagadnieo jak: 
 maksymalna liczba stażystów 
 zasady wynagradzania 
 prawa i obowiązki 
 czas trwania stażu, itp. 

2. Przygotowad zmiany w obowiązujących przepisach a następnie wprowadzid je w życie. 
3. Opracowad pytania w formie testu. 
4. Opracowad jasne i przejrzyste zasady przeprowadzania testu. Ustalid minimalną liczbę odpowiedzi udzielonych poprawnie by 

wynik testu uznad za pozytywny (pozwalający przejśd do następnego etapu egzaminu – egzaminu pisemnego). 
5. Ogłosid nowe zasady przeprowadzania egzaminu wraz ze składem komisji egzaminacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem na 

stronie internetowej PKWK. 

Terminy 
wykonania: 

W miarę możliwości na następne planowane szkolenie sędziów wyścigowych (jesieo 2011?) 

Komórka 
odpowiedzialna: 

Wydział Organizacyjny PKWK 
 Prowadzenie spraw dotyczących obsługi prawnej PKWK 
 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnieo i licencji sędziów wyścigowych oraz funkcjonowania komisji technicznej 

i komisji odwoławczej 
 Prowadzenie szkoleo specjalistycznych 
 Wydawanie Biuletynu PKWK oraz prowadzenie strony internetowej PKWK 

Kontrola: Prezes PKWK 
 

 

 Największy problem w pozyskiwaniu sędziów to kwestia dostępności dla nich pracy za określone wynagrodzenie. Pewną zachętą 
byłoby ustalenie przez organizatora rotacji sędziów, która zapewniłaby dostęp do pełnienia określonych funkcji sędziowskich 
większemu gronu osób. 

 Egzamin na licencję sędziego nie może opierad się wyłącznie na pisemnym teście, gdyż niezbędne jest sprawdzenie zarówno 
wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej oraz umiejętności interpretacji i stosowania przepisów oraz odporności na stres, zwłaszcza 
kandydatów na sędziów komisji technicznej i odwoławczej. Do zakwalifikowania na staż test pisemny mógłby byd wystarczający. 
Miałby on na celu wstępną selekcję kandydatów na sędziów. 

 Najbardziej brakuje sędziów KT i KO z wiedzą prawną, ułatwiającą prawidłowe stosowanie przepisów w orzeczeniach. Właściwe 
byłoby przechodzenie przez nich przeszkolenia prawnego. 

 Po przejściu stażu kandydaci na sędziów komisji technicznej i odwoławczej mogliby przystąpid do dalszego etapu egzaminów 
niezbędnych do uzyskania licencji. 

 
Podsumowując dyskusję Rada podjęła następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 61 

z dnia 19 stycznia 2011 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z propozycją wprowadzenia 
zmian w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na sędziów wyścigowych, zgodnie z materiałami przedyskutowanymi na 
posiedzeniu Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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4. Informacja Prezesa PWK na temat planowanych zmian w ustawie o wyścigach konnych. 
 
Pan Prezes F. Klimczak: 

 W związku z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od ok. roku wstrzymane były prace dotyczące 
nowelizacji regulaminu wyścigów konnych. 

 Przed Bożym Narodzeniem do PKWK przesłano projekt zmian ustawy o wyścigach konnych, uwzględniających proponowane 
przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową „Przyjazne Paostwo” zmiany. Są to: przeniesienie z regulaminu wyścigów konnych do 
ustawy o wyścigach konnych zapisów dotyczących uprawnieo i licencji oraz pozbawienie Prezesa PKWK uprawnieo do 
zatwierdzania planów gonitw przedstawianych przez organizatorów wyścigów konnych. O ile przeniesienie zapisów dotyczących 
uprawnieo i licencji nie budzi zastrzeżeo, to zabranie Prezesowi PKWK możliwości zatwierdzania planu gonitw jest szkodliwe dla 
selekcyjnego charakteru wyścigów i sprzeczne z dyrektywą Unii Europejskiej i wymaga stanowczego sprzeciwu Prezesa i 
środowiska wyścigowego. 

 W dniu jutrzejszym Prezes PKWK wybiera się do Sejmu na posiedzenie Komisji „Przyjazne Paostwo”, na którym przedstawi 
swoje stanowisko odnośnie kontrowersyjnych propozycji zmian i będzie wnioskował o ich wycofanie. 
 
Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że Rada powinna poprzed Prezesa F. Klimczaka i wystosowad do Komisji „Przyjazne Paostwo” 

pismo z protestem przeciwko pozbawieniu Prezesa PKWK możliwości zatwierdzania planu gonitw. Po przygotowaniu przez 
Prezydium projektu pisma i odczytaniu go zebranym podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 62 

z dnia 19 stycznia 2011 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wystosowad pismo do Przewodniczącego Sejmowej Komisji „Przyjazne 
Paostwo” o następującej treści: 
 

„Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się o wycofanie proponowanych przez Paostwa zmian dotyczących 
pozbawienia Prezesa PKWK prawa zatwierdzania rocznych planów wyścigowych przedstawianych przez organizatorów wyścigów, 
które przewidziane zostały w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.)  Zmiany 
proponowane w art. 2 pkt 1, w art. 5 ust. 2 pkt 13 i w art. 20 ww. ustawy,  dotyczące pozbawienia Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych możliwości zatwierdzania rocznych planów, w stopniu znaczącym ograniczają wykonywanie zadao określonych w art. 5 ww. 
ustawy.  

Uzasadnienie 

Roczne plany gonitw przedkładane przez organizatorów wyścigów konnych Prezesowi PKWK do zatwierdzenia, to nie tylko 
przedstawienie warunków finansowych, ale przede wszystkim program gonitw przygotowany w celu oceny dzielności koni a 
następnie wyselekcjonowania ich, jako odpowiedniego materiału zarodowego.  Wprowadzenie proponowanych zmian może 
skutkowad brakiem wpływu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na programy selekcyjne, do nadzorowania których Klub został 
zobowiązany”.  

 
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. 

 
Pan P. Krakowiak zgłosił wątpliwości co do przepisów dotyczących udzielania licencji trenerskich, które wg niego w pewnym 

sensie ograniczają dostęp do zawodu trenera a po przeniesieniu do ustawy o wyścigach konnych mogą byd bardzo trudne do 
zmienienia. Prezes F. Klimczak nie zgodził się z tym, że trenerów jest za mało a chętni mają utrudniony dostęp do tego zawodu (nie 
ma korporacji trenerskiej a połowa osób mających uprawnienia trenerskie nie trenuje koni). Poinformował ponadto, że szersze 
ingerowanie w zapisy ustawy ponad te już ustalone i zaakceptowane przez Ministra Rolnictwa, jest niewskazane i ryzykowne. Dzięki 
przeniesieniu zapisów o uprawnieniach i licencjach do ustawy zyskają one wyższą rangę. 
 
6. Dyskusja dotycząca regulaminów zapisów koni do gonitw, w tym zwiększenie opłat (kar) za nieuzasadnione wycofywanie 

koni z wyścigów. 
 
Prezes F. Klimczak: 

 Regulamin zapisów koni do gonitw leży w gestii organizatora a nie PKWK, ale musi byd zgodny z regulaminem wyścigów 
konnych. We wstępnych rozmowach dotyczących planu finansowego i planu gonitw na sezon 2011 TS sugerował wprowadzenie 
premii startowej zależnej od liczby koni w gonitwie i proponował limity dotyczące stopniowania tej premii w zależności od 
faktycznej liczby koni, które wzięły udział w gonitwie. Zdaniem Prezesa PKWK wariant ten byłby bardzo skomplikowany i trudny 
do wprowadzenia w życie a jednocześnie karałby pozostałych uczestników gonitwy za to, że inny trener wycofał z niej konia.  
Ponadto podwyższono koszty zapisów koni do gonitw. 

 Propozycja Prezesa PKWK to wprowadzenie kar za nieuzasadnione wycofywanie koni z gonitw. 
 Dopiero około połowy lutego będą dane na temat rzeczywistej liczby koni zgłoszonych do sezonu. 

 
W dyskusji poruszono następujące kwestie i propozycje: 

 Karanie „recydywy” w nieuzasadnionym wycofywaniu koni. 
 Propozycja trenerów, aby koo wycofany przez lekarza weterynarii nie mógł biegad za tydzieo. 
 Możliwości skrócenia terminu zapisów w celu uelastycznienia menażowania koomi. 
 Terminy zapisów podyktowane są przede wszystkim możliwościami przygotowania pełnego programu wyścigowego. Krótszy  

termin wiązałby się ze zubożeniem informacji zawartych w programach (do formy zapiski) i niemożnością rozprowadzania go w 
przedsprzedaży i w poprzedzający weekend. 

 Rozważenie ewentualnych strat i korzyści ze zmiany formy programu wyścigowego. 
 Uelastycznienie planu gonitw w trakcie sezonu. 
 Podwyższenie kar jest uzasadnione tym, że najczęściej dochodzi do nieuzasadnionego wycofywania koni, a nie z przyczyn 

weterynaryjnych. 
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7. Nowelizacja Regulaminu Pracy Rady PKWK, m. in. wprowadzenie zapisów umożliwiających zwrot kosztów dojazdu na 
posiedzenia Rady jej Członkom. 
 
Pan P. Krakowiak poinformował, że zmian dotyczących wprowadzenia zapisów odnośnie zwrotu kosztów przejazdu członkom 

Rady najlepiej będzie dokonad w Regulaminie Pracy Rady i gotowe propozycje przedstawid Ministrowi Rolnictwa. 
Pani M. Słowik przedstawiła propozycję dodatkowego ustępu w §7: 

„Członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów przejazdu  z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju, na zasadach obowiązujących w jednostkach sfery budżetowej ”.  

Do wyboru są 3 formy zwrotu kosztów (dla tych, którzy o to wystąpią): ryczałt, zwrot kosztów biletów oraz ryczałt 
samochodowy. Księgowa PKWK zaproponowała rozważenie ryczałtu (np. do 100 km 100 zł a powyżej 100 km 250 zł) – kwoty do 
rozważenia przez członków Rady. 

Po krótkiej dyskusji podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 63 
z dnia 19 stycznia 2011 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przyjmuje uchwałę dotyczącą wprowadzenia regulacji rozliczeo pomiędzy członkami Rady 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych a Polskiem Klubem Wyścigów Konnych z tytułu należności za dojazdy poprzez zmiany w 
Regulaminie Pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i jednocześnie Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia 
Prezydium do wynegocjowania warunków finansowych i przedstawienia propozycji rozwiązao Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
8. Kampania promocyjna PKWK w sezonie 2011 – wstęp do dyskusji. 
 

Zapytany o odznaki honorowe i legitymacje PKWK Prezes F. Klimczak poinformował, że są one gotowe, zostały zaprezentowane 
na jednym z poprzednich posiedzeo. Najlepszą okazją do ich wręczenia byłyby obchody 170 rocznicy wyścigów konnych w Polsce, 
która przypada na 3 czerwca br. Liczba odznaczeo jest ograniczona, więc osoby zasłużone spoza Rady, którym miałyby one byd 
wręczone, powinny byd wybrane przez całą Radę lub specjalną kapitułę. Przewodniczący poprosił, aby wszelkie propozycje i wnioski 
dotyczące tej sprawy zostały przesłane mailowo do Prezydium Rady i zostaną one omówione na najbliższym spotkaniu. 

Przechodząc do meritum Pan P. Krakowiak poinformował, że wprowadził ten punkt do obrad ze względu na poruszaną już 
kwestię niedoboru na rynku właścicieli koni. Zaproponował zorganizowanie kampanii promocyjno - informacyjnej pod hasłem „Jak 
łatwo zostad właścicielem koni” (w postaci ulotki) i adresowad ją przede wszystkim do nowych właścicieli koni. Potraktowad to 
należy jako inwestycję, przeznaczając na nią częśd środków dotychczas przeznaczanych przez PKWK na szeroko rozumianą promocję 
wyścigów. 

Głosy w dyskusji: 
 Koniecznośd zaangażowania do kampanii wyspecjalizowanej firmy, która wykonałaby analizę rynku i przedstawiła propozycje 

konkretnych działao. 
 Informacja Prezesa PKWK o ostatnich działaniach promocyjnych: 

 Zrealizowanie na zlecenie PKWK przez profesjonalną firmę półgodzinnego filmu dokumentalnego o wyścigach, 
skierowanego właśnie do laików: publiczności, graczy i potencjalnych właścicieli, w którym pojawiają się takie osobistości, 
jak Marek Siudym, Jan Englert czy Jerzy Engel. Przeznaczony on jest do emisji w telewizji publicznej, rozprowadzany będzie 
również na płytach DVD jako materiał promocyjny. 

 Zamieszczenie informacji dotyczącej wyścigów konnych na Służewcu na pierwszych stronach folderu reklamowego, 
prezentującego najatrakcyjniejsze miejsca w Warszawie, rozprowadzanego w hotelach i placówkach informacji 
turystycznej. 

 Dążenie do uwzględnienia w planie wyścigowym specjalnych dni o charakterze świąt wyścigowych, o wysokim prestiżu. 
 Zaangażowanie w rozmowy i kontakty z przedstawicielami Zjednoczonym Emiratów Arabskich - sponsorami Dnia 

Arabskiego w 2010 r. 
 Sponsorowanie wystawy dla szkół i młodzieży pt. „Koo w sztuce” w Piasecznie. 
 Zorganizowanie dla szkół podstawowych i gimnazjów konkursu o tematyce wyścigów konnych. 
 Zorganizowanie wystawy o tematyce wyścigowej w Muzeum na Woli. 
 Propozycja skierowana do TS o zorganizowanie zimowych kuligów i przejażdżek dla dzieci i młodzieży na terenie Służewca. 
 Kwestia atrakcyjności strony internetowej będzie rozwiązana, byd może we współpracy z TS. 

 Propozycja uwzględniania w publikowanych informacjach o puli nagród także danych o wysokości nagrody właścicielskiej. 
 Potrzeba budowania tradycji wyścigów, począwszy od dzieci i młodzieży. 
 Koniecznośd prowadzenia akcji promocyjnej przede wszystkim przez organizatorów, którzy przy okazji reklamowania swoich 

torów powinni informowad o wyścigach w innych miastach. 
 Koniecznośd stworzenia w PKWK specjalnego działu do prowadzenia działao promocyjnych (nierealne ze względów na rządowy 

projekt redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym). 
 Przypomnienie o informacji o zbieraniu do publikacji przez PKWK danych kontaktowych do trenerów (zawieszone ze względu na 

nikłe zainteresowanie wśród trenerów). 
 Za działania promocyjne bezpośrednio związane z organizacją wyścigów odpowiedzialni są organizatorzy, którzy mają komórki 

organizacyjne w tym celu stworzone. 
 Uwaga Pani M. Słowik, że w ramach Rady PKWK stworzony został zespół ds. promocji i rozwoju wyścigów, którego celem miało 

byd opracowywanie konkretnych propozycji działao do przedłożenia Radzie i Prezesowi Klubu, jednak do tej pory nie wykazał on 
żadnej aktywności. Poprosiła, aby pomysłodawcy opracowywali swoje sugestie w formie konkretnych projektów. 
 

5. Aktualna informacja na temat budżetu TS na sezon 2011 – plan gonitw. 

Wobec nieobecności Pana W. Bąkowskiego, na prośbę Przewodniczącego skrótową informację (uzyskaną od Prezesa 
Sołtysioskiego i Dyrektora Bąkowskiego) przedstawił Pan Prezes F. Klimczak: 
 Przewidywana pula nagród 6,8 mln zł (bez środków PKWK). 
 Nie będzie śród. 
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 Początek sezonu 17 kwietnia. 
 60-62 dni wyścigowe na Służewcu. 
 TS niechętny do wprowadzenia letniej przerwy po Derbach. 
 Nie jest znany chodby zarys planu gonitw, który miał byd przedstawiony w zeszły piątek. Istnieje szansa, że projekt taki będzie 

przedstawiony pod koniec stycznia. 
 Przedstawiciele Stowarzyszenia Trenerów odbyli spotkanie z dyrektorem Bąkowskim, na którym przestawili swoje stanowisko 

odnośnie nagrody właścicielskiej (kopia pisma została przekazana Przewodniczącemu Rady, który zdecydował, by zostało ono 
zeskanowane i rozesłane mailowo do członków Rady). 

 Prezes Klimczak zgłosił do TS na piśmie uwagi do przestawionego projektu kalendarza z prośbą o uwzględnienie ustaleo 
poczynionych podczas oficjalnych rozmów przedstawicieli TS z delegatami środowiska arabskiego. 

 30 grudnia 2010 r. do Klubu złożone zostały przez TS faktury na koszty remontów na kwotę ponad 1,4 mln zł i dopiero po 
rozliczeniu tych kosztów PKWK będzie mógł zrobid przymiarkę do określenia wysokości środków finansowych, które będzie mógł 
przeznaczyd na dofinansowanie nagród wyścigowych. 
 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 23 lutego (środa) na godz. 11

00
. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono. 


