PROTOKÓŁ Z XXII POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Odbytego 10 sierpnia 2011 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1120.
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 10 członków Rady
zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał. W związku z tym zdecydowano, aby przegłosowanie porządku i
protokołu odłożyd do czasu, aż zbierze się kworum i zacząd od omówienia punktu 3 przez zaproszonych na posiedzenie
przedstawicieli spółki „Traf - Zakłady Wzajemne”.
Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka. W posiedzeniu wziął
ponadto udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK oraz przedstawiciele spółki „Traf - Zakłady Wzajemne”: Dyrektor
Sprzedaży Jan Okoo i kierownik marketingu - Stanisław Pogorzelski.
Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
1.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował, aby zgłoszony przez Panią M. Słowik przed posiedzeniem punkt dotyczący pracy
Komisji Odwoławczej umieścid jako czwarty w kolejności.
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 81
z dnia 10 sierpnia 2011 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia, ze wstawieniem
na 4. miejscu zgłoszonego przez Panią Monikę Słowik punktu „Omówienie sprawy Komisji Odwoławczej nieprzestrzegania przez nią stosownych przepisów” i przesunięciem kolejności następnych punktów porządku.
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 XXI posiedzenia Rady.
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 82
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXI posiedzenia Rady PKWK.
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.
W trakcie przerwy technicznej krótką informację na temat danych liczbowych dotyczących stanu hodowli koni w
Polsce w 2010 roku przedstawił pan Prezes F. Klimczak:
 Zahamowana została tendencja spadkowa w liczbie wyźrebieo koni xx.
 Nadal maleje liczba klaczy - matek.
 Rośnie liczba hodowców posiadających kilka klaczy - matek w stosunku do tych mających ich więcej, niż 6.
 Wśród koni oo liczba źrebiąt zgłoszonych do księgi również spadła w stosunku do 2009 roku.
 Sezon 2012 zapowiada się nie gorzej, niż 2011 pod względem liczby koni zgłoszonych do wyścigów.
 Szczegółowe opracowanie danych statystycznych znajdzie się w sprawozdaniu PKWK za rok 2010.
3.

Strategia rozwoju sieci zakładów wzajemnych - prezentacja Pana Stanisława Pogorzelskiego.

Ze względów technicznych nie można było odtworzyd prezentacji multimedialnej, w związku z czym została ona
przedstawiona ustnie przez Pana S. Pogorzelskiego, przy pomocy Pana J. Okonia:
 Pan S. Pogorzelski zadeklarował, że prezentacja zostanie wysłana do Rady mailem.
 Celem stworzenia spółki „Traf” było sprawne przejęcie zakładów na wyścigi od Totalizatora oraz wspieranie go w
rozwoju wyścigów konnych.
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W strategii spółki zapisane jest oferowanie zakładów ze Służewca również za granicą i oferowanie w Polsce
zakładów na gonitwy organizowane poza Polską.
Nowelizacja ustawy hazardowej, która się ukazała miesiąc wcześniej, pozwala na oferowanie zakładów również w
Internecie. Możliwośd taka jest analizowana przez spółkę. Mogłoby to pomóc w zwiększeniu obrotów. Internet
traktowany jest jako jeden punkt, na który trzeba mied zgodę Ministra Finansów. Dostęp do niego możliwy jest z
dowolnego miejsca na świecie.
Kierunki i obszary działao prowadzone przez spółkę: badania marketingowe graczy.
Spółka posiada już 70 punktów sprzedaży zakładów, w ciągu najbliższego miesiąca liczba ta ma się zwiększyd do 100.
Reklama zakładów możliwa jest jedynie w punktach sprzedaży.
Cele spółki: zasięgowe (popularyzacja, uzyskanie świadomości nowej marki „Galoppo”), wizerunkowe (dążenie do
kreowania pozytywnych skojarzeo), sprzedażowe (zwiększenie poziomu sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego).
Negocjowane są warunki współpracy z sieciami bukmacherskimi.
Tegoroczny wynik jest o ok. 14% lepszy od zeszłorocznego.
Planowane jest transmitowanie wyścigów z Azji w celu zapełnienia luki w trakcie przerwy sezonowej w Polsce.
Dążenie do obecności w świadomości ludzi marki zakładów przez cały rok a nie tylko w trakcie sezonu wyścigowego.
Przewidywania w okresie 5-letnim: coroczny wzrost obrotów o minimum 20%, bez uwzględnienia Internetu.
Uwagi i sugestie członków Rady:
Koniecznośd zachowania proporcji między dostępnością polskich i zagranicznych wyścigów, aby nie wypchnąd z
rynku polskich zakładów.
Zachęcenie widzów i graczy do zaawansowanej gry poprzez stworzenie np. ligi typerów, „paddock tip”.
Wykorzystanie celebrytów do promowania wyścigów.
Apel Prezesa Klimczaka, aby wszystkie strony (organizator wyścigów, organizator zakładów wzajemnych i Jockey
Club) ściśle ze sobą współpracowały, gdyż tylko to daje szansę na rozwój wyścigów i zakładów. Wszystkie działania
muszą byd zsynchronizowane, aby odniosły dobry skutek. Ostrzeżenie przed zakładami bukmacherskimi. Prośba o
konsultowanie wszelkich projektów i strategii z PKWK zanim zostaną zatwierdzone przez radę nadzorczą.
Koniecznośd ustalenia stałego odpisu z obrotów na wyścigi zagraniczne - przez „Traf” albo poprzez wprowadzenie
zmian ustawowych.
Koniecznośd podwyższania puli nagród, aby mogły one w jak najwyższym stopniu rekompensowad wydatki związane
z utrzymaniem koni w treningu i zachęcania do zgłaszania jak największej liczby koni do wyścigów, ograniczanie
nielegalnej bukmacherki, która zabiera olbrzymią cześd puli w grze.
Rozpraszanie środków na ogólną promocję sportów jeździeckich i imprez towarzyszących może byd nieskuteczne, jak
w przeszłości. Trzeba się skupid na graczach i samej grze, gdyż zainteresowanie koomi nie zawsze idzie w parze z grą.
Koniecznośd stworzenia spójnego systemu, który zapewniałby powrót części zysków z zakładów do wyścigów.

Na zakooczenie dyskusji Pan S. Pogorzelski zadeklarował, że przedstawiciele „Trafu” będą częściej się kontaktowad i
korzystad z sugestii PKWK oraz środowiska wyścigowego.
4.

Omówienie sprawy Komisji Odwoławczej - nieprzestrzegania przez nią stosownych przepisów.

Pani M. Słowik przedstawiła pismo komisji technicznej skierowane do Prezesa PKWK, w którym jej członkowie
wyrazili oburzenie na podważanie ich kompetencji w uzasadnieniach niektórych orzeczeo komisji odwoławczej. Ponadto
zauważyli w nim, że odwołania te zostały rozpatrzone wbrew obowiązującym procedurom i że komisja odwoławcza
wyciągnęła fałszywe wnioski na podstawie niewystarczających informacji. Pani M. Słowik stwierdziła, że sytuacja taka
może mied wpływ na morale zarówno jeźdźców, jak i trenerów i sędziów i może w przyszłości wpłynąd negatywnie na ich
uczestnictwo w wyścigach w Sopocie.
Prezes F. Klimczak przytoczył kontrargumenty przewodniczącego komisji odwoławczej (niedbalstwo komisji
technicznych w zbieraniu i przekazywaniu materiałów dowodowych). Poinformował, że zwołał spotkanie sędziów
komisji technicznych i odwoławczej w celu wyjaśnienia sytuacji i wyeliminowania nieporozumieo i niedociągnięd w
dalszym działaniu komisji wyścigowych. Przewodniczący Rady poprosił, aby na następnym posiedzeniu Pan F. Klimczak
przekazał Radzie informację o efektach tego spotkania.
5.

Proponowane zmiany w Regulaminie wyścigów konnych.

Pan P. Krakowiak poinformował, że na chwilę obecną Ministerstwo Rolnictwa ze swojej strony nie zgłosiło żadnych
poprawek do regulaminu a ze strony Rady wpłynęły propozycje dotyczące kłusaków, zgłoszone już wcześniej. PKWK
prowadzi analizę regulaminu pod kątem wszelkich nieścisłości. Pakiet zmian zgłosiła także komisja techniczna. Ponadto
Totalizator, jako organizator, zgłosi swoje propozycje bezpośrednio do Prezesa PKWK. Ustalono, że wszystkie propozycje
zostaną przekazane do PKWK, tam zostaną one opracowane pod kątem prawnym i zasadności a następnie
przedstawione Radzie do przegłosowania, bez możliwości zgłaszania kolejnych poprawek, aby nie opóźnią
wprowadzenia zmian w życie.
6.




Sprawy różne.
Prezes F. Klimczak krótko omówił meeting KMET w Pradze:
Finansowo meeting został zorganizowany przez Polskę, Czechy i Austrię. Słowacy i Węgrzy nie wpłacili środków
finansowych i nie zgłosili koni.
Z Polski przyjechał 1 koo, z Austrii i Słowacji żaden. W sumie biegły 3 konie polskiej hodowli, z czego 2 wygrały dwie
najważniejsze gonitwy.
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Podczas wyjazdu przyjęto propozycję Prezesa F. Klimczaka, aby nie tworzyd struktury o charakterze organizacyjnoadministracyjnym, natomiast Polska, Czechy i Austria przyjęły na siebie zobowiązania dotyczące organizacji
międzynarodowego meetingu wysokiej rangi i z wysokimi nagrodami, na takich samych warunkach zapisów koni i
podziału nagród.
Do udziału w meetingach KMET zaproszone zostaną także Słowacja, Węgry, Słowenia i Chorwacja.
Następny meeting odbędzie się w Wiedniu. Pula nagród będzie przynajmniej tak wysoka, jak w tym roku.
Oprawa ma byd na wyższym poziomie.
Przyjęto zasadę, że gospodarz meetingu będzie proponował termin dogodny dla siebie, ale w konsultacjach z
pozostałymi uczestnikami. Nadal będą starad się ustalid jeden wspólny termin, aby budowad tradycję i rangę tego
wydarzenia. Polska zaproponowała termin październikowy.
Wszystkie ustalenia dotyczące warunków meetingów mają byd dokonane do kooca grudnia roku poprzedzającego.
Priorytetem musi byd odzyskanie czeskiego rynku zbytu dla polskich koni.
Apel do trenerów i właścicieli koni, aby potraktowali oni wyścigi w Czechach jako promujące polską hodowlę.

Odnośnie SK Kozienice Prezes Klimczak poinformował, że Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie skreślające ją
z listy strategicznych spółek, co w praktyce oznacza jej szybką prywatyzację. Nastąpiło to po zawieszeniu decyzji i w
tydzieo po spotkaniu m.in. z przedstawicielami Zespołu Parlamentarnego ds. rozwoju wyścigów konnych i jeździectwa,
szefa ANR i Ministra Plocke. Członkowie Rady uznali, że konieczne jest poruszenie na forum publicznym sprawy
lekceważenia przez Ministra Rolnictwa środowiska hodowlano-wyścigowego, które interweniowało w tej sprawie.
Przytoczono sytuacje innych paostwowych stadnin, które po prywatyzacji praktycznie przestały istnied.
Ponadto Prezes F. Klimczak przekazał zebranym informację od Ministra Rolnictwa, że od przyszłego roku zniesiona
zostanie bariera w przepisach unijnych dotycząca niemożności dofinansowania hodowli koni wyścigowych, w tym premii
hodowlanych i że Minister podejmie starania, żeby coś takiego ustanowid.
Na zakooczenie Pan P. Krakowiak poinformował, że składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady PKWK,
uzasadniając to tym, iż nie osiągnął zamierzonych efektów, na które liczył i nie jest w stanie poświęcid wystarczająco
dużo czasu na efektywne działania. Wywołało to krótką dyskusję nad zasadnością opłacania funkcji przewodniczącego
Rady. Ponadto stwierdzono, że punkt o dymisji nie był umieszczony w porządku obrad, w związku z czym nie powinien
byd omawiany na bieżącym posiedzeniu.
Termin następnego posiedzenia ustalono na wtorek 27 września na godz. 1100, w loży Prezesa Totalizatora.
Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
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