PROTOKÓŁ Z XVI POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 11 grudnia 2010 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1200.
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 14 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 braku uwag przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 55
z dnia 11 grudnia 2010 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) 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 XV posiedzenia Rady.
Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 56
z dnia 11 grudnia 2010 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XV posiedzenia Rady PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3.

Dyskusja nad wnioskiem Pana Bogdana Tomaszewskiego w sprawie nagród hodowlanych - regulamin.

Głos zabrała Pani M. Słowik, która poinformowała, że jak na razie zostały stworzone ramy regulaminu przyznawania
nagrody hodowlanej, ale nie został on jeszcze rozesłany do członków Rady, ponieważ sprawa jest nadal bardzo
dyskusyjna i nie do kooca wiadomo, kto miałby byd beneficjentem wspomnianej nagrody. Pan Prezes F. Klimczak
poprosił, aby Rada rozstrzygnęła, czy wobec tego, że jest już wprowadzona nagroda właścicielska, uzasadnione i celowe
jest wprowadzanie jeszcze nagrody hodowlanej, która w obecnych warunkach finansowych jest nierealna i pochodziłaby
ze środków przyznanych na ogólną pulę nagród a nagrody niewykorzystane przepadałyby.
Pani M. Słowik odczytała projekt regulaminu przyznawania nagród hodowlanych, komentując jego poszczególne
zapisy.
W dyskusji podnoszono kwestię zasadności ustanawiania nagrody hodowlanej w obecnych warunkach (finansowych
i hodowlanych). Uznano, że w tej chwili najbardziej uzasadnione i celowe jest zwiększone wspieranie właścicieli, których
większa liczba zapewni zarówno większe zyski hodowcom, jak i lepszą obsadę gonitw.
Na wniosek Pana A. Wójtowicza przegłosowano następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 57
z dnia 11 grudnia 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia odłożyd decyzję dotyczącą wnioskowania o ustanowienie nagrody
hodowlanej i jej regulaminu do czasu, kiedy znajdą się dodatkowe środki finansowe umożliwiające jej wprowadzenie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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4.

Omówienie planu gonitw na sezon 2011 na wszystkich torach.

Pan W. Bąkowski - dyrektor TS - Oddział Służewiec przedstawił założenia przygotowanego projektu kalendarza
wyścigowego na sezon 2011:
68 dni wyścigowych
503 gonitwy (312 dla koni xx, 175 dla koni oo, 16 płotowych)
Wystąpienie o pulę nagród w wysokości 8,2 mln zł (faktyczna wysokośd będzie zależała od decyzji księgowych i
zarządu TS).
Wstępne umowy z torami we Wrocławiu i Sopocie dotyczące podjęcia na ich terenie aktywności przez TS
(reklamowa i promocyjna, transmisja do Warszawy gonitw odbywających się w Sopocie i Wrocławiu, ułożenie
planów torów tak, aby terminy gonitw ze sobą jak najmniej kolidowały).
W najbliższy poniedziałek służby TS Służewiec mają przedstawid PKWK szczegóły planu i rozpocząd negocjacje, aby
do kooca lutego był on gotowy.
Możliwośd wprowadzenia kilku gonitw kłusaków.
Lipcowa przerwa w Warszawie planowana jest na 14 dni (pierwszy tydzieo po derbach będzie się odbywał na
zakładkę z wyścigami sopockimi).
W planie przygotowanym przez kierownika działu organizacji wyścigów TS - Pana Artura Jednaszewskiego (na
zlecenie Pana W. Bąkowskiego) nie zostały uwzględnione dotychczasowe ustalenia z rozmów pomiędzy TS
Służewiec, Prezesem PKWK i przedstawicielami PZHKA, dotyczące zamknięcia gonitw dla koni oo polskiej hodowli.
Pan A. Jednaszewski został zobowiązany do ponownych negocjacji w tej sprawie.
Prezes F. Klimczak poinformował, że nie zmienia stanowiska wobec wspólnych ustaleo poczynionych z dyrektorem
oddziału TS Służewiec, odpowiedzialnym za przedstawienie planu gonitw, w którym wg tych ustaleo większośd
gonitw dla koni oo jest zamknięta, a tylko około 1/3 z nich, w grupach i poza grupami, jest wskazana jako otwarta.
Nie dostał na razie innego projekt planu i podtrzymuje zdanie, że powinien on byd zgodny z wcześniejszymi
ustaleniami.
Zwiększona zostanie pula nagród w najważniejszych gonitwach.
Pan F. Klimczak - PKWK będzie zgłaszał wniosek, aby w 2011 zrobid dodatkowy dzieo wyścigowy z okazji 170-lecia
polskich wyścigów konnych.
Wprowadzona zostaje 30% nagroda właścicielska - z puli dodatkowej.
Utrzymane zostają odpisy od nagród: 10% dla trenera i 5% dla dżokeja - od nagrody podstawowej.
M. Słowik - dyrektor WTKW - Partynice:
15-18 dni wyścigowych,
rozpoczęcie w II połowie kwietnia,
wysokośd zapisów dla koni spoza toru wrocławskiego będzie uzależniona od decyzji wrocławskiego organizatora Totolotka, który je obniży, o ile zostanie wprowadzona w życie umowa z TS (na razie podpisane zostały listy
intencyjne).
Pani M. Rutkowska - Prezes Hipodromu - Sopot:
6 dni wyścigowych,
38 gonitw (I, II i III tydzieo po Derbach).
Szerzej poruszono kwestię odpisów dla trenerów i jeźdźców. Prezes F. Klimczak poinformował, że zgodnie z
postulatami środowiska trenersko-jeździeckiego, warunki odpisów nie pogorszyły się ze względu na podwyższenie
nagrody właścicielskiej, gdyż jak poprzednio odpisy te są robione od nagród podstawowych a fundusze na nagrody
właścicielskie pochodzą z dodatkowej puli, przeznaczonej na cele pobudzające rynek właścicielski, niezmniejszającej
dotychczasowej puli podstawowej. Pan W. Bąkowski stwierdził, że zarząd TS stworzył dodatkową pulę specjalnie i
wyłącznie na ten cel.
Zdaniem Pani M. Łojek trenerzy i jeźdźcy powinni partycypowad zarówno w podstawowej, jak i dodatkowej puli
nagród. Poparli ją panowie B. Tomaszewski i P. Piątkowski. W dyskusji padały również argumenty, że podniesione
powinny byd przede wszystkim opłaty za dosiad a największe koszty ponoszą właściciele koni.
Pani M. Łojek, stwierdziła, że taki odpis procentowy jest niezgodny z postulatami trenerów i jeźdźców i złożyła
wniosek, aby przegłosowad uchwałę dotyczącą podziału nagród, zarówno z puli podstawowej, jak i przeznaczonej na
nagrody właścicielskie.
UCHWAŁA NR 58
z dnia 11 grudnia 2010 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o to, aby trenerzy i dżokeje uczestniczyli w nagrodzie właścicielskiej
w takim samym procencie, jak w nagrodzie podstawowej.
Za przyjęciem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.
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5.

Omówienie prac Komisji Technicznej (podsumowanie sezonu 2010, wyniki procesu szkolenia i egzaminu 2010, powołanie sędziów na sezon 2011).

Pan P. Krakowiak uzasadnił wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad niewystarczająca liczbą sędziów oraz
koniecznością poprawienia jakości ich pracy, jako mającej bezpośredni wpływ na jakośd samych wyścigów.
W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie:
Obawy potencjalnych egzaminowanych na członków komisji technicznej i odwoławczej przed stronniczością komisji
egzaminacyjnej, wzięcia w krzyżowy ogieo pytao i skompromitowania się pod wpływem stresu egzaminacyjnego.
Informacja Prezesa F. Klimczaka na temat przyczyn niedoboru sędziów komisji technicznej i odwoławczej oraz
sposobu ich egzaminowania (sprawdzenie wiedzy formalnej i praktycznej oraz umiejętności jej wykorzystania w
pracy w komisji - pod presją sytuacji i czasu).
Propozycja Pani M. Słowik, aby potencjalnych kandydatów na sędziów szukad na uczelniach typu SGGW.
Propozycje Pana P. Krakowiaka:
przygotowanie przez Klub pisemnego testu (np. 100 pytao) z zakresu wyłącznie regulaminu wyścigów. 2 osoby,
które by ten test zaliczyły z najlepszym wynikiem, miałyby mied zagwarantowany w następnym sezonie płatny
staż w komisji technicznej. Miałby on na celu praktyczne nauczenie się wszystkich elementów, w których są
największe niedociągnięcia. Mogłoby to, poprzez odpowiednią, wcześniejszą reklamę, zachęcid większa liczbę
ludzi do przystąpienia do szkolenia i egzaminu. Po stażu osoby takie przystępowałyby do dalszego etapu
egzaminów i uzyskania licencji sędziego członka komisji technicznej i odwoławczej;
uniezależnienie sędziów KT od organizatora i przejęcie ich zatrudniania przez PKWK (Pani M. Słowik
wspomniała, że organizatorzy z Warszawy, Wrocławia i Sopotu złożyli taki wniosek do Prezesa PKWK). Prezes
F. Klimczak poinformował, że warunkiem tego jest ustalenie przez wszystkich organizatorów jednorodnej stawki
wynagrodzenia dla sędziów oraz zagwarantowanie refundacji kosztów ich wynagrodzenia przez organizatorów.
Wniosek Pana A. Wójtowicza, aby egzaminy na sędziów odbywały się na zasadzie losowania wcześniej
przygotowanych pisemnych zestawów pytao.
Przychylnośd dla pomysłu stworzenia stażu sędziowskiego i szkolenia dotychczasowych sędziów, po stworzeniu
przepisów, które by to umożliwiały. Zasygnalizowano, że zgodnie z obecnymi przepisami w pomieszczeniach komisji
technicznej mogą przebywad tylko osoby z licencją sędziowską. Po analizie okazało się, że nie ma tego typu
ograniczeo.
Propozycja Pani M. Słowik, aby pisemny test był tylko pierwszym etapem egzaminu, po którego zaliczeniu kursanci
zdawaliby kolejne egzaminy oraz by stworzyd możliwośd wymiany kadry sędziowskiej pomiędzy różnymi torami w
kraju, jako formy zdobywania nowego doświadczenia zawodowego.
Propozycja Pana R. Mateusiaka, aby do kursu sędziowskiego dopuszczane były osoby, które by zdały wcześniej
wstępny egzamin z przepisów i by kurs poruszał głównie praktyczne zastosowanie przepisów i wiedzy o wyścigach
oraz by terminy szkoleo były z góry ustalone.
Podsumowując dyskusję Przewodniczący zobowiązał się, że przedyskutuje sprawę szkoleo z Prezesem PKWK, by na
następne posiedzenie przygotowad już bardziej konkretne propozycje działao, dzięki którym możliwe byłoby
poprawienie systemu szkoleo i egzaminów, począwszy od sezonu 2011.
6.

Plan działao Rady w I kw. 2011 r. – zakres i terminy.
Propozycje najpilniejszych tematów:
szkolenie sędziów i jeźdźców,
promocja wyścigów,
obsługa prawna Rady PKWK,
monitorowanie antydopingowe koni w czasie treningu,
rozważenie skrócenia do 7 dni czasu zapisów koni do gonitw,
zmiany w regulaminie wyścigów konnych.

7.

Sprawy różne.

1) Przedstawienie przez Pana M. Wojnarowskiego analizy prawnej dotyczącej zwrotu członkom Rady kosztów dojazdu
na posiedzenia, z której wynika, że umożliwienie zwrotu kosztów dojazdu możliwe będzie tylko poprzez
wprowadzenie stosownych zmian do Statutu PKWK lub Regulaminu Pracy Rady.
Pani M. Słowik postawiła wniosek o przygotowanie zmian do Regulaminu Pracy Rady PKWK w styczniu 2011 r. Za
przyjęciem wniosku głosowało 15 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.
2) Prośba Pani M. Słowik do Pani M. Łojek, Pana P. Piątkowskiego i Pana A. Wójtowicza, aby po zebraniu porozmawiali
z nią na temat propozycji ubezpieczenia jeźdźców.
3) Pan A. Wójtowicz poinformował, że wystąpił do Ministra Rolnictwa o udostępnienie dokumentu zawierającego
planowane zmiany w Regulaminie PASB, dotyczące przenoszenia zarodków (zatwierdzonego już przez Ministra).
Dokument taki otrzymał, zapoznał się z nim i skonsultował go prawnikiem i na tej podstawie Pan A. Wójtowicz
stwierdził, że wiele z tych zmian jest niezgodnych z prawem unijnym. Prezes F. Klimczak poprosił, aby Rada, jeśli ma
wątpliwości co do działalności ksiąg stadnych, zwróciła się o kontrolę ksiąg do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
które ma nadzór merytoryczny nad księgami stadnymi. Wspomniał, że dostał od Ministra Rolnictwa pismo
potwierdzające zgodnośd wprowadzonych zmian do regulaminu PASB z przepisami, również europejskimi.
4) Wniosek Pana A. Wójtowicza, aby przegłosowad kwestię podniesienia jeźdźcom wynagrodzenia za dosiad w
zależności od trudności warunków klimatycznych.
5) Przyczyny odwołania wyścigów na początku grudnia (fatalne, zimowe warunki atmosferyczne - jeźdźcy odmówili
dosiadu).
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Termin następnego posiedzenia ustalono na 19 stycznia (środa) na godz. 1100.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
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