PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
w dniu 16 stycznia 2019 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
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Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11 przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysińskiego, który stwierdził, że przy
obecności 8 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął ponadto udział T. Chalimoniuk Prezes PKWK, Dominik Nowacki - Dyrektor TS-Służewiec oraz Urszula Zawadzka - Kierownik Działu Organizacji Wyścigów TS-Służewiec.

1.

Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 57
z dnia 16 stycznia 2019 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć proponowany porządek.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które zaczęły krążyć w środowisku wyścigowym po publikacji ostatniego protokołu
Prezes T. Chalimoniuk podkreślił, że interpretowanie odczytania na przedostatnim posiedzeniu przez L. Cichosza listu z postulatami
PZHKA jako jego wniosku o zmniejszenie liczby gonitw eksterierowych, jest całkowicie błędne i nieuprawnione. L. Cichosz potwierdził, że
jego intencją było jedynie upublicznienie postulatów związku i nie rozumie, skąd tak drastyczne zmniejszenie liczby gonitw
eksterierowych.
Przewodniczący G. Sołtysiński postanowił przyjąć zasadę, że przed przyjęciem protokołu będzie on odczytywany na głos tak, aby
członkowie Rady mogli na bieżąco zgłaszać do niego ewentualne uwagi.
2.

Przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Rady.

Podczas odczytywania protokołu z XIV posiedzenia M. Gołębiowski doprecyzował zapis dot. jego wypowiedzi nt. zeszłorocznych
osiągnięć koni półkrwi i populacji koni szlachetnych, natomiast G. Sołtysiński - zapis dotyczący deklaracji Prezesa B. Pukowca dot.
dopłacenia przez TS do treningu półkrewek takiej samej sumy, jaką hodowcom uda się zdobyć z zewnętrznych źródeł.
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 58
z dnia 16 stycznia 2019 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XIV posiedzenia Rady, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych
podczas jego odczytywania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Zapoznanie się z ostatecznym planem gonitw na sezon 2019.

Przewodniczący G. Sołtysiński przedstawił nowego Dyrektora Oddziału TS-Służewiec - p. Dominika Nowackiego i podkreślił, że
bardzo liczy na jego inwencję w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy od sponsorów.
 U. Zawadzka, zgodnie z rozdanymi członkom Rady i gościom, załączonymi do protokołu materiałami, zawierającymi zmiany
wprowadzone od poprzedniego posiedzenia, przedstawiła najważniejsze poprawki, m.in.:
 zmniejszenie liczby dni wyścigowych w Warszawie do 50 - 2 dni zostały przeniesione do Sopotu;
 zmniejszenie liczby gonitw PASB do 22, aby ich maksymalna liczba mieściła się w ustawowo dopuszczonych do zamknięcia 20% puli
nagród;
 zmniejszenie liczby gonitw eksterierowych do 7 - na podstawie kilku pism i postulatów; chcą je podwyższyć do 12.
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K. Ziemiański potwierdził, że kilka lat temu to on był pomysłodawcą wprowadzenia gonitw eksterierowych dla koni 4-letnich i
starszych a teraz, na podstawie doświadczeń ostatnich 2 lat, wnioskował o ich znaczną redukcję, stąd taka zmiana w projekcie planu
gonitw na 2019 r. Gonitwy te dla 4-latków nie mają sensu, gdyż większość koni w nich startujących kończy karierę jako 3-latki a koni
4-letnich jest za mało i gonitwy nie dochodzą do skutku. Uważa, że 14 gonitw eksterierowych to aż nadto i w zupełności wystarczy.
 L. Cichosz, przy wsparciu M. Gołębiowskiego, zdecydowanie sprzeciwił się tak poważnej redukcji liczby gonitw eksterierowych i
stwierdził, że dla 3-latków powinno ich być przynajmniej 18-20 i 5 dla 4-latków.
 T. Chalimoniuk: Eksteriery pozwalają zaistnieć państwowym stadninom, z których w głównej mierze te konie pochodzą, bo w
gonitwach te konie nie mają szans z końmi prywatnymi, jest to wspieranie polskiej hodowli.
 M. Romanowski: Eksteriery nie są wspieraniem polskiej hodowli, bo to gonitwy międzynarodowe, umożliwiają za to wygranie
konkretnym koniom.
 G. Sołtysiński: Jeśli środowisko wyścigowe jest zgodne w postulatach, to TS je honoruje, ale jeśli postulaty są sprzeczne, to w
ustalaniu planu i warunków gonitw priorytetowy staje się interes ekonomiczny TS.
 Podsumowując dyskusję G. Sołtysiński stwierdził, że podtrzymują liczbę gonitw PASB oraz, że zgodnie z wnioskiem L. Cichosza i
wypracowany kompromisem przyjmują wstępnie zmniejszenie liczby gonitw eksterierowych do 18, natomiast w przypadku mniejszej
lub większej liczby koni zgłoszonych do sezonu będą reagowali elastycznie, zmniejszając lub zwiększając liczbę tych gonitw w
zależności od potrzeb.
 U. Zawadzka zauważyła, że są w stanie zrobić 14 gonitw eksterierowych oraz, że pula nagród pozostaje bez zmian, podzielona na
mniejszą liczbę dni.
 K. Ziemiański potwierdził, że gonitwa Dorpata została zdegradowana na wniosek środowiska wyścigowego, gdyż była związana
wyłącznie ze zlikwidowanymi gonitwami próbnymi, w których startowały głównie konie zagraniczne.
 T. Chalimoniuk:
 Jest zgoda Ministra Finansów na zakłady wzajemne w internecie i wszystkich punktach terenowych TS a także na wspólną pulę z
zagranicą, co umożliwi codzienną grę przez cały rok, przez internet i w punktach TS.
 Jest za współpracą z Krakowem, byle organizatorem wyścigów było miasto. D. Nowacki zaproponował zorganizowanie spotkania z
przedstawicielami władz Krakowa podczas krakowskiej Cavaliady. G. Sołtysiński zadeklarował włączenie w te działania krakowskiego
oddziału TS.
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Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019.
M. Romanowski:
Wyraził wątpliwość, czy rozmowy z nowymi kandydatami na sędziów by coś dały, gdyż kilkakrotnie, jako członek komisji
egzaminującej przyszłych sędziów, miał okazję się przekonać, że były to głównie osoby bez wyczucia wyścigowego, z niewielkim
doświadczeniem i niezbyt rozumiejące materię wyścigów.
Stwierdził, że u sędziów KT liczy się szybkość w podejmowaniu decyzji, skuteczność i prostota wydanego orzeczenia, czego wg niego
KT-Warszawa w sezonie 2018 najwyraźniej nie rozumiała.
Wyraził dezaprobatę dla tonu odpowiedzi, jaką KT-Warszawa przesłała do Rady w reakcji na jej uchwałę, krytykującą przewlekłość
postępowań w sprawie wykrytych przypadków dopingu, gdyż Rada ma prawo do oceny pracy sędziów wobec ustawowo jej
przypisanego wnioskowania o ich powoływanie i odwoływanie.
Zasugerował, aby Rada bardzo uważnie zweryfikowała głosowanych sędziów, zwłaszcza autorów ww. pisma do Rady.
A. Stasiowski:
Przedstawił swoje doświadczenia, jako pełniący funkcję sędziego - najpierw w KT-Warszawa a ostatnie lata w KO i zauważył, że
krytykowane przez Radę postępowania w sprawie dopingu są skomplikowane (jako członek KO ma wgląd do ich akt w związku ze
złożonymi odwołaniami). Stwierdził, że przed podjęciem tak krytycznej uchwały wskazane było przynajmniej wysłuchanie stanowiska
sędziów KT prowadzących postępowanie i że gdyby był obecny na posiedzeniu, podczas którego wspomniana uchwała została
podjęta, to wnioskowałby, aby najpierw dać się w tej sprawie wypowiedzieć drugiej stronie, jak to już miało miejsce w poprzednich
kadencjach Rady.
Zaproponował, żeby po zakończeniu każdego sezonu organizować spotkania KT i KO, w celu przedstawienia uwag i wniosków tych
Komisji.
Po potwierdzeniu przez Prezesa T. Chalimoniuka, że powołana w sezonie 2018 KO działa do czasu powołania składu na sezon 2019
oraz krótkiej dyskusji, jak i czy w ogóle głosować na bieżącym posiedzeniu, postanowiono przenieść głosowanie wniosku o powołanie
sędziów na następne posiedzenie i zaprosić w celu wysłuchania osoby, które podpisały się pod pismem KT-Warszawa do Rady i
wykupiły licencje na sezon 2019.
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 59
z dnia 16 stycznia 2019 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zaprosić na następne posiedzenie 4 osoby - mających wykupione licencje na
sezon 2019 sędziów Komisji Technicznej w Warszawie, którzy podpisali się pod wspomnianym wcześniej pismem do Rady PKWK, aby ich
wysłuchać przed głosowaniem wniosku o powołanie sędziów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
G. Sołtysiński dodał, że jeśli pozostali członkowie KT-Warszawa 2018 wykupią licencję, to żeby ich też zaprosić na posiedzenie.
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Informacja Prezesa PKWK o najważniejszych imprezach organizowanych w 2019 r.
T. Chalimoniuk:
W drugi weekend czerwca będą obchody 80-lecia istnienia TWK-Służewiec, połączone z obchodami 25-lecia ARiMR, której Prezes w
rozmowach z nim zadeklarowała zasponsorowanie obchodów 80-lecia Toru.
W ten sam weekend będą targi Polska Zdrowa Żywność, organizowanie przez MRiRW.
Zaproponował ufundowanie medali 80-lecia dla np. 20 najbardziej zasłużonych dla wyścigów, wskazanych przez środowisko osób.
Poparł zaproponowane przez M. Romanowskiego przyznanie odznaczeń resortowych MRiRW, np. Krzyż Zasługi, np. dla 5 wskazanych
na następnym posiedzeniu Rady, najbardziej zasłużonych dla wyścigów osób.
Poinformował, że PKWK będzie organizatorem 50. Aukcji Pride of Poland i Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim
w 2019 roku.
Dodał, że w państwowych stadninach są wolne miejsca w stajniach dla koni przeznaczonych do treningu wyścigowego.
Sprawy różne.
Na prośbę M. Gołębiowskiego, D. Gołaszewska odczytała na głos skierowany do Prezesa PKWK oraz Rady PKWK wniosek p. Jerzego
Urbańskiego - Prezesa Stowarzyszenia Hodowców Koni Małopolskich, zawierający podziękowania i postulaty utrzymania wsparcia
treningu i wyścigów dla 3-letnich oraz 4-letnich i starszych koni półkrwi.
Przewodniczący poprosił o zamieszczenie na stronie internetowej PKWK informacji o przedłużonym terminie składania wniosków o
licencje sędziowskie w związku z przesunięciem głosowania wniosku o powołanie sędziów na następne posiedzenie.
Termin następnego posiedzenia ustalono na 27 lutego br.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono na zlecenie Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, na
podstawie nagrania z przebiegu posiedzenia.

Lista obecnych na posiedzeniu:
1. Cichosz Lucjan
2. Gołębiowski Mariusz
3. Grabowski Tadeusz
4. Grzybowski Kamil
5. Romanowski Michał
6. Sołtysiński Grzegorz
7. Stasiowski Andrzej
8. Zieliński Andrzej
9. Ziemiański Krzysztof
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