PROTOKÓŁ Z III POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 15 października 2009 roku w siedzibie Klubu.
15

Obrady rozpoczęto o godzinie 11 .
Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik.
Pani M. Słowik otworzyła zebranie stwierdzając, że przy obecności 21 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 ponadto wzięli udział Prezes PKWK – Pan Feliks Klimczak.
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 8
z dnia 15 października 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) 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 II posiedzenia Rady.
Drobną uwagę zgłosiła jedynie Pani M. Słowik. W efekcie przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 9
z dnia 15 października 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z II posiedzenia Rady PKWK z uwzględnieniem uwagi
Pani M. Słowik, aby w pkt. 5 protokołu w podpunkcie dotyczącym zamknięcia gonitw dla koni polskiej hodowli dodać słowo
„wyłącznie”, czyli „wyłącznie polskiej hodowli”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Przedstawienie kalendarium wyścigowego na rok 2010 z proponowaną pulą nagród.

Jako pierwszy głos zabrał Pan W. Bąkowski – przedstawiciel organizatora służewieckiego. W jego wypowiedzi jak i
pytaniach zadawanych przez zebranych poruszone zostały następujące kwestie:
•
rozpoczęcie sezonu 18 kwietnia, zakończenie 5 grudnia, 67 dni (bez Sopotu), w tym 6 śród;
•
w Sopocie planowane jest zorganizowanie 9 dni;
•
536 gonitw (333 dla koni xx, 189 dla koni oo, 14 płotowych);
•
gwarantowana pula nagród 6 mln, 300 tys. zł netto od PKWK, wzrost zgodny z umową dzierżawy, niewykorzystane
pieniądze z 2009 przejdą na 2010 r.
•
środki finansowe pozyskane od sponsorów mają stanowić dodatkową pulę. Również na Sopot będzie odrębna pula;
•
ostateczna pula nagród będzie znana po zamknięciu planu finansowego – przełom zimy i wiosny;
•
planowane jest wprowadzenie dodatkowych gonitw specjalnych 16-konnych, z odrębną pulą (podważanie ich zgodności
z Regulaminem wyścigów przez Pana A. Wójtowicza);
•
gonitwy płotowe przenoszone są na koniec dnia wyścigowego (ze względu na lepszą organizację obsługi ewentualnych
wypadków i atrakcyjność samych gonitw);
•
jest możliwość rozpisania dodatkowych gonitw w celu wykorzystania puli z gonitw, które nie doszły do skutku, z
zachowaniem proporcji ustalonych w umowie dzierżawy;
•
kwestia stosunku puli nagród do kosztów treningu i utrzymania koni (w związku z kolejną podwyżką czynszu najmu
boksów);
•
postulat, aby przeanalizować proporcje puli nagród dla poszczególnych ras;
•
postulat, aby zwiększyć liczbę gonitw płotowych i reaktywować tor do gonitw przeszkodowych ze względu na ich
atrakcyjność dla publiczności;
•
propozycja wprowadzenia gry w rodzaju kwinta na chybił - trafił;
•
w Czeladzi pod Katowicami powstaje tor do gonitw płotowych i przeszkodowych;
•
zbyt mała liczba jeźdźców z wagą właściwą do gonitw płotowych i przeszkodowych;
•
pytanie o możliwości zorganizowania gonitwy kłusaków na warszawskim torze – organizator nie jest jeszcze do nich
przygotowany;
•
we Wrocławiu 15 dni wyścigowych, początek sezonu 25 kwietnia, koniec 17 października, dzień derbowy 5 września;
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•
•
•

spadek obrotów w zewnętrznych punktach z powodu rozdzielenia dotąd wspólnej puli zakładów TS i Totolotka (umowa
zakwestionowana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych);
wniosek Pana M. Wojnarowskiego, aby zwrócić się do Ministra Finansów, by zmienił swoje stanowisko, które negatywnie
odbija się na sytuacji finansowej wyścigów;
trwają prace nad nową umową między TS i Totolotkiem, która nie mogłaby być zakwestionowana przez MF. Będzie ona
mogła wejść w życie z nowym rokiem.

4.

Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2008. Zaopiniowanie
przestawionego sprawozdania.

•

Wniosek Pana A. Wójtowicza, by Sprawozdanie z działalności PKWK za rok 2008 zostało uzupełnione o informacje
finansowe (zostaną one rozesłane mailowo) i przegłosowane na następnym posiedzeniu. Za przyjęciem wniosku
głosowało 20 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.
Wniosek Pana K. Tyszko, aby zwrócić się o udostępnienie umowy dzierżawy zawartej między PKWK a TS (wniosek taki do
TS skierowała jeszcze Rada II Kadencji w 2008. Pozostał on bez odpowiedzi).

•

Po krótkiej dyskusji podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 10
z dnia 15 października 2009 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. o przedłożenie członkom
Rady do wglądu umowy zawartej w dniu 14 maja 2008 r. pomiędzy Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o. a Polskim Klubem
Wyścigów Konnych, dotyczącej 30-letniej dzierżawy obiektu toru wyścigów konnych na Służewcu, z warunkiem nieujawniania
jej treści przez członków Rady.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 11
z dnia 15 października 2009 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. o przedstawienie
członkom Rady strategii rozwoju wyścigów konnych przyjętej przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. i zatwierdzonej przez
Ministra Skarbu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
5.

Prowizorium budżetu PKWK na rok 2010.

Prezes F. Klimczak poinformował, że PKWK nie przygotowuje prowizorium budżetowego, ale plan finansowy, zgodnie z
ustawą o finansach publicznych, który jest zatwierdzany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uzgodniono, że plan
finansowy PKWK na 2010 rok zostanie rozesłany członkom Rady wraz z pozostałymi materiałami przed kolejnym
posiedzeniem.
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Problem chipowania koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej.
Informacji udzielił Pan Prezes F. Klimczak wspólnie z Panią Krystyną Karaszewską – Redaktor Ksiąg Stadnych:
Do chipowania koni upoważniona jest każda osoba posiadająca uprawnienia do identyfikacji koni.
Chipowanie ma kosztować 50 zł.
Stosowne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa jest w trakcie przygotowania.
Chipować można od zaraz.
Część koni w obrocie zagranicznym musi być chipowana.
Lista osób uprawnionych do identyfikacji koni znajduje się na stronie PKWK w dziale „Księgi Stadne”. PKWK nie wydaje
takich uprawnień i nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy osób identyfikujących konie.
Obecnie w Polsce zachipowanych jest ok. 500 koni.
Przewodniczący B. Tomaszewski poprosił, aby poruszoną przez siebie sprawę paszportów i opłat za nie, jako prywatną,
Pan M. Dudzik omówił poza salą z Panią K. Karaszewską i księgową PKWK.
Prezes F. Klimczak poinformował, że może przygotować na następne posiedzenie informację o poziomie paszportyzacji
polskich koni xx i oo a problemy wydawania paszportów będą rozstrzygane indywidualnie.
Przedstawienie ukonstytuowania Komisji Rady PKWK utworzonych na II posiedzeniu.

Propozycja Pani M. Łojek: rozstrzygać poszczególne kwestie problemowo, Rada zdecyduje, która komisja ma się nimi
zająć.
Wniosek – zgłaszanie na Radę problemu, kierowanie go do odpowiedniej komisji z ustaleniem przez Radę terminu
przygotowania wniosków i propozycji jego rozwiązania. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 osób, przeciw – 0 osób,
wstrzymały się 2 osoby.
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8.

Sprawy różne.

•

Prezes F. Klimczak złożył relację z konferencji IFAHR i IFHA, które odbyły się na początku października br. w Paryżu,
podczas których przedstawiciele władz wyścigowych z całego świata (z krajów członkowskich) prezentowały sytuację
wyścigów w ich krajach.
Pan K. Mirpuri poruszył kwestie warunków dla graczy i właścicieli oraz promocji wyścigów i posiadania koni.
Pan W. Bąkowski przytoczył fragment artykułu, który ukazał się na stronie internetowej www.finisz.pl, w którym złośliwie
odnoszono się do Pana Sołtysińskiego – członka zarządu TS. Pan P. Krakowiak poinformował, że wraz z żoną prowadzi tę
stronę i jest jej współwłaścicielem, używającym na jej forum nicka St. Leger oraz, że cytowany artykuł autorstwa Wiktora
Lubicza był jedynie przedrukiem z Dziennika Polska The Times.
W wyniku krótkiej dyskusji dot. udzielania informacji środowisku wyścigowemu przez członków Rady po jej
posiedzeniach Przewodniczący upomniał zebranych, aby zachowywali większą dyskrecję i powściągliwość a także
pozytywne myślenie w wypowiadaniu się poza forum Rady tym bardziej, że merytoryczne sprawy omawiane na
posiedzeniach są zawarte w protokołach publikowanych na stronach PKWK.
Pani M. Słowik odczytała prośbę Pana Filipa Sondija o podtrzymanie rekomendacji na sędziego wyścigowego – członka
KT i KO do końca sezonu 2009 w związku z jego wyborem na stanowisko prezesa zarządu SK Kozienice.
Pani M. Łojek postawiła wniosek, aby na następne posiedzenie komisja ds. rozwoju i promocji wyścigów przygotowała
już jakieś propozycje odnośnie promowania wyścigów.
Na ponowne pytanie Pana B. Godlewskiego o znaczek dla członków Rady Prezes F. Klimczak odpowiedział, że czeka na
gotowy projekt znaczka przygotowany przez Radę (komisję ds. rozwoju
i promocji).
00
Termin następnego posiedzenia ustalono na 18 listopada na godz. 11 .

•
•

•
•
•
•

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.
Na tym protokół zakończono.
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