PROTOKÓŁ Z XII POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 8 września 2010 roku w siedzibie Klubu.
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Obrady rozpoczęto o godzinie 11 .
Wiceprzewodnicząca – Pani Monika Słowik w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego otworzyła zebranie stwierdzając, że
przy obecności 18 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.
1.

Przyjęcie porządku obrad.

Pan P. Krakowiak poprosił, aby w „Sprawach różnych” odnieśd się do pisma Ministra Rolnictwa w sprawie powołania Prezesa
PKWK oraz poruszyd kwestie związane z bezpieczeostwem polskiej hodowli koni wyścigowych.
Pan W. Bąkowski poinformował, że w związku z tym, iż poniedziałkowe spotkanie Prezesa Totalizatora Sportowego Sławomira
Dudzioskiego z Miastem i konserwatorem zabytków nie doszło do skutku, dzisiejsza jego obecnośd na posiedzeniu Rady byłaby
bezcelowa, gdyż to na tym spotkaniu miał uzyskad kluczowe informacje, które chciał przekazad Radzie. W związku z tym
postanowiono wykreślid pkt 2 z porządku obrad a Pan W. Bąkowski zadeklarował, że w miarę możliwości w punkcie „Sprawy różne”
odpowie na pytania członków Rady dotyczące działalności wyścigowej TS.
Na wniosek Pana A. Mroczka uzupełniono pkt 4 porządku obrad o pełną treśd jego wniosku dotyczącego odwołania
Przewodniczącego Rady.
UCHWAŁA NR 41
z dnia 8 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia z wykreśleniem punktu 2 (co
spowoduje przesunięcie numeracji punktów porządku o 1 do tyłu) oraz uzupełnieniem punktu 3, który otrzymał następujące
brzmienie: „3. Dyskusja nad wnioskiem złożonym przez Członka Rady PKWK – Pana Andrzeja Mroczka o odwołanie obecnego i
powołanie nowego Przewodniczącego Rady PKWK”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) 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 XI posiedzenia Rady.

Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 42
z dnia 8 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XI posiedzenia Rady PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Dyskusja nad wnioskiem złożonym przez Członka Rady PKWK – Pana Andrzeja Mroczka o odwołanie obecnego i powołanie
nowego Przewodniczącego Rady PKWK.

Pan A. Mroczek przedstawił swój wniosek o odwołanie obecnego i powołanie nowego Przewodniczącego Rady PKWK
uzasadniając go tym, iż jego zdaniem Przewodniczący łamie obowiązujący Regulamin pracy Rady PKWK poprzez nieprowadzenie
obrad mimo swojej obecności na nich.
Pani M. Słowik poinformowała, że zasięgała opinii niezależnych prawników i uzyskała potwierdzenie, że przewodniczenie Radzie
nie jest jednoznaczne z prowadzeniem obrad i Przewodniczący może je powierzyd swojemu zastępcy. Ponadto od początku działania
Rady III kadencji nikt nigdy nie zgłaszał zastrzeżeo i sprzeciwu odnośnie prowadzenia obrad przez zastępców Przewodniczącego.
Pan A. Wójtowicz stwierdził, iż wniosek o odwołanie jest uzasadniony również tym, iż sposób reprezentowania Rady przez p. B.
Tomaszewskiego nie odpowiada części członków Rady i wg niego powinien on byd bardziej elokwentny, twórczy i zdecydowany w
swoich działaniach.
Mimo prawnie uzasadnionych wątpliwości co do zasadności wniosku Pana A. Mroczka zdecydował się on go podtrzymad, w
związku z czym Pan. J. Budny zgłosił wniosek o przegłosowanie zasadności i celowości dalszego procedowania nad tym wnioskiem.
Pan M. Wojnarowski zawnioskował o całkowite wykreślenie pkt. 3 z porządku obrad. W burzliwej dyskusji Pan A. Wójtowicz naciskał,
aby głosowanie nad decyzją dotyczącą wniosku Pana A. Mroczka było tajne. Pan M. Dudzik złożył wniosek do Rady o zwrócenie się
do Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich o odwołanie Pana A. Wójtowicza z Rady PKWK za brak dyscypliny podczas
posiedzeo, na co Pan A. Wójtowicz zrewanżował się takim samym wnioskiem w stosunku do Pana M. Dudzika.
W efekcie zdecydowano, aby przeprowadzid tajne głosowanie nad wnioskiem Pana J. Budnego, czy po zakooczonej dyskusji
dalej procedowad nad wnioskiem Pana A. Mroczka, czy go oddalid. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Pan W. Bąkowski, Pan.
K. Mirpuri, Pan. B. Godlewski. Za takim składem komisji oddano 11 głosów, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 7 osób.
Pani M. Słowik odczytała treśd karty do głosowania, wyjaśniając sposób głosowania. Nie wniesiono sprzeciwu, w związku z czym
powielono karty, komisja skrutacyjna rozdała je zebranym i przystąpiła do procedury głosowania. Po przeliczeniu głosów Pan. W.
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Bąkowski odczytał protokół komisji skrutacyjnej (stanowi on załącznik do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania były
następujące: za oddaleniem wniosku Pana A. Mroczka było 11 osób a przeciw – 8 osób. W związku z tym wniosek Pana A. Mroczka o
odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego przewodniczącego Rady został oddalony.
4.

Sprawy różne.

Pani D. Gołaszewska rozdała zebranym projekt sprawozdania z działalności PKWK za 2009 rok, poinformowała, że zostanie on
rozesłany również mailowo.
a)

Pan W. Bąkowski wraz z Prezesem F. Klimczakiem, odpowiadając na pytania, poruszyli następujące kwestie:
Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy na dzieo dzisiejszy nie ma zagrożeo czy okoliczności, które mogłyby dad przesłanki do
rozwiązania umowy.
Prezes PKWK wydał TS zgodę na podpisanie 6-letniej umowy poddzierżawy pomieszczeo kasowych firmie „Traf”, czyli nowemu
operatorowi zakładów wzajemnych, który je przejmie od 2011 r.
W ciągu 2 miesięcy Prezes PKWK przekaże informacje dotyczące możliwości zorganizowania okrągłego stołu na temat branży
wyścigów konnych.
Pod koniec października gotowy będzie plan finansowy TS, w związku z czym do 10 października ustalenia względem podziału
puli nagród muszą byd zamknięte.
Plan wyścigowy na 2011 jest gotowy. Związki określonych ras powinny przedstawid organizatorowi wspólne stanowisko
dotyczące planu gonitw i omówid je na spotkaniu z przedstawicielami organizatora.
Projekty głównych remontów są gotowe, zgody na nie uzyskane, jednak aby je rozpocząd, TS musi mied uzgodnioną i
zaakceptowaną koncepcję zagospodarowania terenów i zapewnione na nie środki finansowe.
Na dzieo dzisiejszy ze środków PKWK na remonty nie wykorzystano 1,7 mln zł, co TS zobowiązał się zrobid do kooca tego roku.
Prezes PKWK sygnalizował TS gotowośd podjęcia renegocjacji umowy dzierżawy w zakresie obniżenia wysokości czynszu
dzierżawnego na rzecz podwyższenia przez TS puli nagród. Pozwoliłoby to uniknąd płacenia VAT’u z tytułu sponsoringu.
Konie na KMET będą zgłaszane przez Jockey Club’y krajów członkowskich, TS jest zobowiązany zapłacid po 250 Euro za transport
tych koni do Polski. Wydarzenie to będzie odpowiednio nagłośnione, łącznie z konferencją prasową.
Ponadto poruszono następujące kwestie:
Pan R. Mateusiak zgłosił zastrzeżenie, że organizator służewiecki, będący firmą paostwową, dyskryminuje kłusaki i konie
półkrwi, których nie uwzględnia w planie wyścigowym.
Pan A. Wójtowicz zgłosił do poprawienia w nowym sezonie problem niewłaściwej liczby koni w gonitwach dla 3-letnich koni
arabskich (w jednych jest ich kilkanaście, w innych kilka).

b) Pani M. Słowik odczytała pismo Rady wysłane w odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa w sprawie powołania Prezesa PKWK.
Podjęto dyskusję nad tym, co może i powinna zrobid Rada w sytuacji, w której Minister Rolnictwa informuje, iż nie zamierza
powoład na stanowisko Prezesa PKWK kandydata wybranego w oficjalnym konkursie ogłoszonym przez Radę. Pan P. Krakowiak
złożył wniosek, aby w tajnym głosowaniu zdecydowad, czy podtrzymad stanowisko o rekomendowaniu Pana F. Klimczaka, czy ogłosid
nowy konkurs. Pan Z. Zielioski zwrócił uwagę, że to kolejna sytuacja, w której Rada powinna zasięgnąd opinii prawnika i złożył
wniosek, aby Klub zapewnił Radzie pomoc prawną podczas posiedzeo. Pan F. Klimczak poinformował, że rozmawiał z
departamentem prawnym MRiRW i powiedziano mu, że nie ma innej formuły prawnej funkcjonowania Prezesa PKWK, niż z
powołania na wniosek Rady PKWK. Ponadto konkurs, ogłoszony przez Radę, mimo możliwości, nie został unieważniony z powodu
niewyłonienia żadnego kandydata i podjęta została prawomocna uchwała o rekomendowaniu kandydata na Prezesa PKWK.
Unieważnienie tego konkursu z powodu próby narzucenia innego kandydata przez Ministra Rolnictwa mogłoby się skooczyd sporem
prawnym, a nawet sądowym.
W wyniku dyskusji Pan P. Krakowiak wycofał swój poprzedni wniosek i złożył kolejny, aby skierowad do departamentu prawnego
Ministerstwa Rolnictwa pismo, w którym Rada PKWK zwróci się z prośbą o dokonanie interpretacji prawnej sytuacji, w której
zgodnie z ustawą o wyścigach konnych zgłosiła wniosek o powołanie wyłonionego w drodze konkursu kandydata na Prezesa PKWK a
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pisemnie Radę, iż nie zamierza tego kandydata powoład. Za przyjęciem tego
wniosku głosowało 17 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymała się 1 osoba.
c)

Instrumenty ochrony koni polskiej hodowli.
Poruszono następujące kwestie:
Uwaga Pana P. Krakowiaka, 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.
Na poprzednich posiedzeniach Rady oraz na zebraniach związków hodowlanych przyjęto zasadę, aby negocjowad z
organizatorem nagrodę właścicielską dla koni polskiej hodowli w wysokości minimum 25% a nawet wyższą, w zależności od
wieku koni.
Rada podjęła uchwałę o zamknięciu większej liczby gonitw dla koni czystej krwi arabskiej, co jest przedmiotem negocjacji z
organizatorem wyścigów.
Przedmiotem negocjacji są również dystanse gonitw.
Rozważane będzie zgłoszone przez Pana A. Wójtowicza zwiększenie liczby gonitw dla 3-letnich koni czystej krwi w pierwszej
połowie sezonu.
W rozmowach z TS Prezes PKWK proponował, aby zwiększyd nagrody w najważniejszych gonitwach i by I zapis do Derby 3letnich koni pełnej krwi ustalono na 31.01 danego roku.
W planie finansowym PKWK uwzględniona jest promocja wyścigów oraz dofinansowanie innych torów w Polsce.
Zwiększenie puli nagród mogłoby byd możliwe poprzez wynegocjowanie zmniejszenia czynszu dzierżawnego płaconego przez TS
na rzecz przeznaczenia tych środków na nagrody.
Przedmiotem rozmów jest włączenie wyścigów koni półkrwi oraz pokazowych gonitw kłusaków na warszawskim torze
(problemem jest włączenie zakładów na kłusaki do systemu na Służewcu).
Pan R. Mateusiak: problemy potencjalnych organizatorów ze spełnieniem wymaganych rozporządzeniem warunków
technicznych dla toru; zbyt wysokie opłaty rejestracyjne dla nowych organizatorów; propozycja powołania komisji do
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prowadzenia szkoleo jeźdźców i powożących, na których jest duże zapotrzebowanie; wniosek o zaproszenie potencjalnych
organizatorów na posiedzenie i merytoryczną pomoc dla nich.
Informacja Pana A. Wójtowicza o dalekim zaawansowaniu prac nad uruchomienie toru wyścigowego w Lublinie.
Wniosek Pani M. Słowik, która w imieniu WTWK - Partynice zwróciła się do Prezesa PKWK o dofinansowanie wyścigów konnych
rozgrywanych przez wszystkich organizatorów w sposób proporcjonalny do liczby organizowanych dni.
Prośba Pani M. Słowik do Pana F. Klimczaka o pomoc w negocjowaniu warunków umowy ze spółką „Traf” przez organizatorów z
Wrocławia i Sopotu.
Wniosek o zaproszenie Prezesa firmy „Traf” – Pana Lewandowskiego oraz Dyrektora Pogorzelskiego na posiedzenie Rady.
Na wniosek Pana W. Rowioskiego podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 43
z dnia 8 września 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o zwrócenie się do Totalizatora
Sportowego, aby przy podziale puli nagród dla koni pełnej krwi angielskiej uwzględnił 40% nagrodę właścicielską dla koni polskiej
hodowli.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Wniosek Pana A. Wójtowicza, aby Prezes F. Klimczak dopilnował, aby trenerzy i jeźdźcy mieli zapewniony w regulaminie zapisów
i wycofywania koni odpowiednio wyższy procent od nagród, aby nie byli pokrzywdzeni przez wprowadzenie nagród
właścicielskich.
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Następnie ustalono termin następnego posiedzenia na 29 września 2010 r. na godz. 11 . Za takim terminem głosowało 15 osób,
przeciw – 0 osób, wstrzymały się 2 osoby. Pani M. Słowik zwróciła się do Pana W. Bąkowskiego o przekazanie Prezesowi
Dudzioskiemu terminu posiedzenia Rady a do Prezesa F. Klimczaka o zapewnienie Radzie pomocy prawnej podczas posiedzeo. Pan
A. Wójtowicz wnioskował, aby w porządku obrad następnego posiedzenia Rady znalazł się punkt „Wniosek o odwołanie obecnego i
powołanie nowego Przewodniczącego Rady PKWK”. Uzasadnił swój wniosek tym, że Pan B. Tomaszewski nie wywiązał się z obietnicy
12 mln sumy nagród w sezonie 2010, jeśli zostanie Przewodniczącym, a dodatkowo wg Pana A. Wójtowicza sposób prowadzenia i
reprezentowania Rady na zewnątrz jest niewystarczający.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
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