PROTOKÓŁ Z XIII POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 29 września 2010 roku w siedzibie Klubu.
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Obrady rozpoczęto o godzinie 11 .
Przewodniczący – Pan Bogdan Tomaszewski otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 16 członków Rady zgromadzenie
jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik. W posiedzeniu wzięli ponadto
udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK oraz Pan Sławomir Dudzioski - Prezes Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Ze względu na ograniczony czas, jakim dysponował Pan Prezes S. Dudzioski, posiedzenie rozpoczęto od punktu 2 porządku
obrad.
2.

Spotkanie z Panem Sławomirem Dudzioskim – Prezesem Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Pan S. Dudzioski omówił (odpowiadając również na późniejsze pytania członków Rady) główne założenia koncepcji TS
dotyczącej przyszłego zagospodarowania terenów wyścigów konnych na Służewcu, którą przedstawił również w postaci prezentacji
multimedialnej:
Koncepcja zagospodarowania terenu wyścigów konnych, która jest już gotowa, spotkała się z dużą przychylnością Ministra
Sportu i Ministra Skarbu Paostwa. Również konserwator zabytków nie miał większych obiekcji. Największe trudności są ze
strony Miasta, które nie da zgody, dopóki nie zostanie zatwierdzony i opublikowany ostateczny plan zagospodarowania okolic
Służewca. Największe kontrowersje budzi budowa hali sportowej, która w planach jest wyższa, niż dopuszcza to obecny plan
zagospodarowania. Budowa podziemnych poziomów hali zamiast naziemnych nie wchodzi w grę, gdyż koszty takiego
przedsięwzięcia byłyby przynajmniej o połowę wyższe.
Największym zagrożeniem dla funkcjonowania wyścigów jest ich niska rentownośd bez dodatkowej działalności na pozostałej
części terenu wyścigów.
TS nie chce wychodzid ze Służewca i zaprzestad organizowania wyścigów konnych i robi wszystko, aby ten teren skutecznie
wykorzystad.
Nie można rozpocząd poważnych remontów i inwestycji bez zgody na główną koncepcję, gdyż musi istnied ekonomiczne
uzasadnienie dla takich wydatków.
Był pomysł właściciela spółki TS, aby stworzyd spółkę zawiadującą terenem Służewca. W jej skład miałby wchodzid m.in. PKWK.
Na osobnym spotkaniu warto byłoby omówid sposoby pomocy ze strony członków Rady i współpracę środowisk właścicieli i
hodowców dotyczącą rozwoju wyścigów.
Koncepcja wykorzystania terenu zakłada zbilansowanie kosztów organizacji wyścigów konnych.
Halą zarządzałby profesjonalny operator, wybrany w przetargu spośród 3 największych firm zagranicznych tej branży. Dałoby to
szansę na duże obłożenie hali i wysokie zyski.
W nowy planie zagospodarowania funkcje terenów Służewca i obiektów na nim są już wpisane i są zgodne z koncepcją TS.
Decyzja w sprawie planu może zapaśd już za miesiąc podczas spotkania z Wiceprezydentem Wojciechowiczem, Głównym
Architektem i Konserwatorem Zabytków. W wariancie pesymistycznym decyzja taka może zostad odłożona nawet do połowy
przyszłego roku.
Działalnością podstawową prowadzoną na terenie Służewca pozostanie organizacja wyścigów konnych.
Budowa nowych obiektów na Służewcu prowadzona będzie wg harmonogramu przez profesjonalne firmy tak, aby nie zaburzyd
podstawowej działalności wyścigów.
Układ komunikacyjny wokół hali będzie zorganizowany tak, aby nie zaburzał dostępu do wyścigów. Oddzielona ona zostanie od
części wyścigowej i zaplecza treningowego.
Na terenie wyścigów Miasto zaplanowało płynnośd ruchu dla 15 tys. osób. TS będzie robił analizy przepływów ludzi, aby w razie
pokrywania się imprez w hali z ważniejszymi mitingami wyścigowymi, nie doszło do poważnych zatorów komunikacyjnych.
Komunikacja w trakcie trwania budowy będzie trudniejsza, ale jej planowaniem zajmą się fachowcy.
Zaplecze treningowe dla trenerów, dżokei i koni pozostanie zapewnione.
Budowa hali i innych obiektów jest niezbędna, by mied środki na utrzymanie terenu. Jest również sygnałem, że TS chce dalej
prowadzid działalnośd na tym terenie.
Jeśli nie uda się zorganizowad odpowiedniej komunikacji dla obłożenia hali, nie zostanie ona wybudowana.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej próbie mieszkaoców Warszawy wykazały, że prawie 80% z nich jest za
taką koncepcją wykorzystania terenu wyścigów na Służewcu.
Pan M. Grzybowski przedstawił postulaty środowiska jeździeckiego, aby konsultowad z organizacjami jeździeckimi kwestie
dotyczące centrum rekreacji konnej.
Prezes F. Klimczak zwrócił się do Prezesa S. Dudzioskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami TS i spółki
Traf na temat sprzedaży wyników totalizatora konnego.
Prowadzone są rozmowy w sprawie uruchomienia alternatywnego ośrodka treningowego w okolicach Warszawy, ok. 1,5 - 2 h
jazdy z miasta. Byłby on taoszy, gdyż po remontach stajni czynsz za boksy odpowiednio wzrośnie.
Odnośnie koncepcji rozwoju samych wyścigów w powiązaniu z wykorzystaniem terenu, to jest ona w tej chwili modyfikowane i
po zakooczeniu jej opracowywania, po zakooczeniu sezonu, na przełomie 2010 i 2011 roku można będzie ją zaprezentowad, byd
może przy okazji spotkania na temat zakładów wzajemnych
Pan B. Tomaszewski przypomniał o swojej propozycji ustanowienia 10% puli nagród od obrotów powyżej 80 mln zł.
1.

Przyjęcie porządku obrad.

Pan F. Klimczak, jako wnioskodawca pkt. 6 porządku poprosił o jego wykreślenie, gdyż okazało się, iż Pan Leszek Wiśniewski
został uwzględniony we wniosku Rady o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2010.
Pan. M. Grzybowski zgłosił chęd poruszenia w sprawach różnych propozycji nowych inicjatyw jego stowarzyszenia. Szerzej
kwestie te zostały przedstawione w rozdanych zebranym materiałach informacyjnych.
Pan M. Rutkowska zaproponowała wykreślenie pkt. 7 porządku.
Pan P. Piątkowski zaproponował zmodernizowanie zapisu §64 regulaminu wyścigów konnych dotyczącego używania bata. Pan
F. Klimczak zasugerował, aby zorganizowad spotkanie jeźdźców i komisji technicznej w celu omówienia kwestii dotyczących
interpretacji przepisów dotyczących używania i nadużywania bata.
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Po krótkiej dyskusji zdecydowano o przegłosowaniu porządku obrad w wersji pierwotnej, z automatycznym wykreśleniem pkt.
6 jako bezzasadnego.
UCHWAŁA NR 44
z dnia 29 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia z wykreśleniem punktu 6.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3.

Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady.

Pan P. Krakowiak zgłosił uwagi do pkt. 4 ppkt c) protokołu - prośba o uzupełnienie o jego wypowiedź dotyczącą informacji, że na
lipcowej sesji Rady przedyskutowano zagadnienie dotyczące ochrony polskiej hodowli i zakooczono prośbą do Prezesa PKWK o
przygotowanie analizy i ewentualnych propozycji dotyczących wprowadzenia określonej wysokości nagrody właścicielskiej oraz
zabezpieczenia w związku z tym interesów trenerów i jeźdźców, która to analiza przez Prezesa PKWK nie została na poprzednim
posiedzeniu przedstawiona. Prezes F. Klimczak poinformował, że Rada równolegle podjęła uchwały dotyczące wysokości premii
właścicielskich na przyszły sezon i postulaty o zabezpieczenie interesów trenerów i jeźdźców i zamknięcie gonitw, które zostały przez
Prezesa PKWK przekazane do organizatora w formie pisemnej. Poinformował też, że analizę taką przygotuje dopiero po zakooczeniu
sezonu, kiedy będzie wiadomo, jak faktycznie 15% premia właścicielska została wykorzystana. Przypomniał, że informował Radę, jak
na dzieo dzisiejszy wygląda sytuacja i że w przypadku 2-latków nie jest ona dobra, bo w znacznej części premie przepadają przez
słabą obsadę gonitw.
Pani M. Słowik poprosiła o uzupełnienie pkt. 4 o postulat, by środki PKWK były dzielone pomiędzy poszczególnych
organizatorów proporcjonalnie do liczby dni wyścigowych.
UCHWAŁA NR 45
z dnia 29 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XII posiedzenia Rady PKWK z uwzględnieniem uwag Pana
Pawła Krakowiaka i Pani Moniki Słowik.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
4.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2009.
Co do samej treści zgłoszono następujące uwagi:
Poprawid liczbę gonitw w Sopocie.
Usunąd dane statystyczne za 2010 rok.
Umieścid informację na temat konferencji kłusaczej ze stycznia 2009 r.
Co do działalności PKWK zgłoszono następujące uwagi:
Sugestia Pana J. Budnego, aby zrobid coś, aby móc pieniądze idące na podatek od czynszu dzierżawnego wykorzystywad lepiej,
w związku z wyścigami. Prezes F. Klimczak poinformował, że jest to niemożliwe, gdyż czynsz dzierżawny traktowany jest jako
przychód i podatek dochodowy od niego musi byd płacony, natomiast ewentualne odpisy z czynszu na nagrody mogą byd
wykonane dopiero po zakooczeniu 3-letniego okresu rozliczeniowego.
Propozycja Pana A. Wójtowicza odejścia od sponsorowania nagród na rzecz np. nagród hodowlanych, które mogłyby byd
fundowane w ramach działalności statutowej PKWK, która nie jest opodatkowana.
Prośba Pana P. Krakowiaka o rozwinięcie promocji wyścigów.
Propozycja Pani M. Rutkowskiej rozbudowania strony internetowej o więcej informacji umieszczanych w biuletynie PKWK i
sprawozdaniu.
Propozycja Pana W. Bąkowskiego zintegrowania strony internetowej PKWK i organizatora wyścigów.
Po wniesieniu uwag i propozycji do sprawozdania i działalności PKWK przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 46
z dnia 29 września 2010 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2009 , działając na podstawie
art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) postanawia pozytywnie zaopiniowad
przedłożone sprawozdanie celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
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5.

Wniosek Przewodniczącego Rady PKWK o rozszerzenie uchwały nr 40 podjętej w dniu 7 lipca 2010 r.

Pani M. Słowik odczytała projekt uchwały z proponowanym uzupełnieniem. Pan Prezes Klimczak zwrócił się do Rady, aby w
przyszłości projekty uchwał byd dokładniej omawiane i precyzyjniej formułowane, co pozwoli unikną nieporozumieo.
Wobec braku zastrzeżeo do proponowanego uzupełnienia podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 47
z dnia 29 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwala, że ewentualne nagrody hodowlane będą finansowane z funduszu postępu
biologicznego oraz innych źródeł, a nagrody właścicielskie z puli nagród.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
6.

Wniosek Członka Rady PKWK Pana Andrzeja Wójtowicza o odwołanie obecnego i powołanie nowego Przewodniczącego
Rady PKWK.

Zdaniem wnioskodawcy - Pana A. Wójtowicza Pan B. Tomaszewski nie jest predestynowany do przewodniczenia Radzie i częśd
Rady straciła do niego zaufanie.
Pani M. Rutkowska poprosiła zebranych, aby dobrze przemyśleli, czy w momencie, kiedy nie jest jeszcze jasna sytuacja Prezesa
PKWK, należy jeszcze bardziej komplikowad sytuację przez zmienianie Przewodniczącego Rady, czy nie będzie to robieniem z jej
członków oszołomów.
Przewodniczący B. Tomaszewski powiedział, że zawsze był za działaniem na rzecz podwyższania puli nagród i nawet znalazł
sponsora, z którym jednak TS nie podjął współpracy. Powiedział też, że ma jeszcze inne pomysły, które chciałby wprowadzid w życie
w przyszłych sezonach, jednak potrzebna do tego jest współpraca zbiurokratyzowanego TS. Poinformował, że jeśli nie spełnia on
oczekiwao Rady, to podejmie ona stosowną decyzję.
Pan A. Wójtowicz podtrzymał swój wniosek. W związku z tym wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Pan W Bąkowski, Pan A.
Zielioski, Pan M. Grzybowski. Za takim składem głosowało 11 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 5 osób.
Po krótkiej przerwie, podczas której przygotowane zostały karty do głosowania, Pani M. Słowik odczytała ich treśd, która została
przyjęta przez zebranych bez zastrzeżeo. Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Rozdano karty do głosowania i przystąpiono do
tajnego głosowania.
Po przerwie Przewodniczący komisji skrutacyjnej Pan W. Bąkowski odczytał protokół z głosowania: za odwołaniem Pana B.
Tomaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady PKWK było 11 osób a przeciw 5 osób. Tym samym Pan Bogdan Tomaszewski
został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady PKWK. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan B. Tomaszewski podziękował zebranym i opuścił obrady.
Przystąpiono do drugiego etapu - wyboru nowego Przewodniczącego. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: Pan T.
Sobierajski zgłosił kandydaturę Pana P. Krakowiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Pan J. Kempa zgłosił kandydaturę Pani M.
Słowik, która jednak nie zgodziła się kandydowad. Pan P. Krakowiak zaproponował Pana A. Wójtowicza, który najpierw się zgodził,
jednak wycofał swoją kandydaturę po tym, jak kandydowad postanowiła Pani M. Rutkowska.
Następnie głos zabrali kandydaci na Przewodniczącego Rady, którzy w kilku zdaniach przedstawili swoją wizję sprawowania tej
funkcji. Główne motto Pani M. Rutkowskiej to spokój i dobre relacje Rady z organizatorami i Prezesem PKWK. Na dobrą współpracę z
Prezesem postawił również Pan P. Krakowiak. Pani M. Słowik dodała od siebie, iż niezbędne jest ułożenie sobie właściwych relacji
również z Ministrem Rolnictwa.
Podczas oczekiwania na przygotowanie kart do głosowania Pan A. Wójtowicz zaproponował zmianę Regulaminu Pracy Rady tak,
aby uprawnienia do zwoływania posiedzeo Rady miał również Przewodniczący Rady. Pani M. Słowik postawiła wniosek, aby zmianę
taką rozszerzyd na całe Prezydium Rady.
Następnie Pani M. Słowik odczytała treśd karty do głosowania, do której nie zgłoszono zastrzeżeo i wcześniej wybrana komisja
skrutacyjna przystąpiła do pracy. Rozdano karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania. Następnie po przeliczeniu
głosów odczytano wyniki wyborów: za kandydaturą Pani Magdaleny Rutkowskiej głosowało 6 osób a za kandydaturą Pana Pawła
Krakowiaka 11 osób. Tym samym nowym Przewodniczącym Rady PKWK został Pan Paweł Krakowiak. Protokół komisji skrutacyjnej
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan P. Krakowiak podziękował za udzielone mu votum zaufania i przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.
7.

Sprawy różne.
Pan M. Grzybowski przedstawił zakres działania swojego stowarzyszenia Hipika Polska, którego główną ideą jest promowanie i
integrowanie przemysłu i środowiska konnego. Zaprosił do współpracy wszystkie środowiska wyścigowe w Polsce. Przedstawił
projekt wiosennej gali, podczas której odbyłoby się wręczenie nagród dla wybitnych jednostek w różnych kategoriach przemysłu
konnego, również ze środowiska wyścigowego. Bardziej szczegółowe informacje umieszczono w materiałach informacyjnych
rozdanych członkom Rady.
Pan W. Bąkowski poinformował, że TS ma już zaplanowaną taką galę na koniec sezonu dla środowiska wyścigowego, która
mogłaby byd jednak rozszerzona we współpracy ze stowarzyszeniem Pana M. Grzybowskiego
W kwestii przepisu dotyczącego używania bata Pan P. Piątkowski zgodził się na zaproponowane przez Prezesa F. Klimczaka
spotkanie z komisją techniczną.
Postulat Pana P. Piątkowskiego do warszawskiego organizatora wyścigów o podwyższenie dosiadów.
Informacja Pana W. Bąkowskiego o konieczności zmniejszenia liczby gonitw w sezonie 2011, za czym pójdzie podwyższenie
nagród.
Postulat Pana P. Piątkowskiego o zorganizowanie grupowych ubezpieczeo dla jeźdźców. Swoją pomoc jako ubezpieczyciela
zaoferował Pan M. Grzybowski a Pan W. Bąkowski zaoferował wsparcie fundacji założonej przez TS.
Prośba pana P. Piątkowskiego o wsparcie finansowe na rehabilitację dla Pana Romana Śmigielskiego, który uległ ciężkiemu
wypadkowi podczas wyścigów.
Postulat Pana P. Piątkowskiego dotyczący zmiany regulaminu zapisów tak, aby jeźdźcy nie byli bardzo poszkodowani finansowo
w przypadku, gdy koo zostaje wycofany z gonitwy.
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Kwestia odpowiedzialności za wstrzymywanie koni w gonitwach.
Wniosek Pana A. Wójtowicza, aby wystąpid do Prezesa PKWK, aby stworzył regulamin nagradzania właścicieli koni i jeźdźców,
którzy wygrają „z miejsca do miejsca” oraz dla jeźdźców i właścicieli koni polskiej hodowli, które ustanowią rekord toru.
Podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 48
z dnia 29 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o stworzenie regulaminu i
ufundowanie nagród dla wszystkich właścicieli koni i jeźdźców, którzy wygrają „z miejsca do miejsca” oraz za rekord toru dla konia
polskiej hodowli.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Wniosek Pana A. Rowioskiego, aby PKWK sponsorował gonitwy, w których biorą udział konie wyłącznie polskiej hodowli.
Pan P. Krakowiak stwierdził, że jest to problem na szerszą dyskusję dotyczącą premiowania polskich koni i zaproponował, by ją
odłożyd do bardziej dogłębnego omówienia.
Pani M. Słowik poprosiła o zdyscyplinowanie członków Rady i informowanie o swojej nieobecności na posiedzeniu zgodnie z
Regulaminem Pracy Rady. Ponadto ponowiła wniosek o zmianę zapisu §5 ust. 3 i poszerzenie grona osób uprawnionych do
zwoływania posiedzeo do całego Prezydium Rady. Pan A. Wójtowicz zaproponował także, aby posiedzenia były zwoływane na
wniosek co najmniej 7 członków Rady a nie przynajmniej połowy Rady, jak jest obecnie.
Pan J. Budny złożył wniosek, aby na następnym posiedzeniu zająd się szerszą analizą i zmianami w Regulaminie Pracy Rady i aby
ten punkt znalazł się w porządku następnego posiedzenia Rady.
Za wnioskiem głosowało 17 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób. Wniosek przeszedł jednogłośnie.
Pan P. krakowiak poprosił, aby ujednolicony tekst Regulaminu przyjętego przez Ministra Rolnictwa został rozesłany mailowo.
Kwestia pracy komisji stworzonych w ramach Rady.
Kwestia wysyłki zaproszeo na dzieo wyścigowy KMET.
Kwestia dalszych działao Rady w nadal niewyjaśnionej sytuacji powołania Prezesa PKWK. W wyniku dyskusji ustalono, że trzeba
spokojnie poczekad do terminu, w którym upływa dotychczasowa kadencja Prezesa.
Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 27 września (środa). Za takim terminem głosowało 16 osób, przeciw - 0 osób,
wstrzymała się - 1 osoba.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
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