PROTOKÓŁ Z XXIV POSIEDZENIA
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 20 października 2011 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1100.
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 15 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.

Pan P. Krakowiak przypomniał o mailu rozesłanym do wszystkich członków Rady, w którym przed
posiedzeniem Rady poinformował, że jeśli nie zgłosi się żaden kandydat na funkcję przewodniczącego Rady PKWK,
wycofa on swoją rezygnację. Poinformował, że do tej pory żadna kandydatura nie wpłynęła i zapytał, czy ktoś
zgłasza jakąś kandydaturę w tej chwili. W związku z brakiem kandydatur, Przewodniczący zaproponował usunięcie
punktu 3 z porządku obrad i podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 83
z dnia 20 października 2011 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia bez
punktu nr 3 „Wybory Przewodniczącego Rady PKWK”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) 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 protokołów z XXII i XXIII posiedzenia Rady.

Ustalono, że głosowanie na poszczególne protokóły będą zostanie przeprowadzone oddzielnie.
Wobec braku uwag do protokołów przyjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 84
z dnia 20 października 2011 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXII posiedzenia Rady PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 85
z dnia 20 października 2011 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXIII posiedzenia Rady PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięd) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięd) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3.

Wybory Przewodniczącego Rady PKWK - Punkt skreślony.

4.

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2010.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało uzupełnione o informację o wykorzystaniu nagród
właścicielskich. W sezonie 2010 właściciele koni hodowli polskiej otrzymali premie w łącznej wysokości 710.405 zł,
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w tym 197.719,50 zł właściciele koni arabskich czystej krwi i 512.685,50 zł właściciele koni pełnej krwi angielskiej 85 tysięcy zł nie zostało wykorzystanych z uwagi na brak obsady w premiowanych gonitwach.
W dyskusji pomiędzy Prezesem F. Klimczakiem a P. Krakowiakiem ustalono, że:

W przyszłości terminy przygotowywania i przedkładania Radzie do zaopiniowania Sprawozdania z działalności
PKWK będą wcześniejsze – czerwiec, lipiec.

Ponieważ PKWK jest jednostką finansów publicznych, musi przygotowywad plan finansowy z bardzo dużym
wyprzedzeniem. W tym roku na przykład musiał on byd opracowany aż do roku 2015 włącznie. W trakcie roku
plan ten może byd korygowany (zależne to jest od planowania budżetu paostwa). Na 2012 rok plan finansowy
jest już zatwierdzony, w związku z tym Rada będzie się mogła niebawem z nim zapoznad.

Sprawozdanie z działalności PKWK nie jest dokumentem poufnym, więc Przewodniczący zaproponował, aby
było ono publikowane na stronie PKWK, po wcześniejszym zatwierdzeniu dokumentu przez Ministra
Rolnictwa.
Wobec braku innych uwag i pytao, podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 86
z dnia 20 października 2011 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2010, 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 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5.

Dyskusja nad wstępnym wspólnym planem wyścigowym 2012 (Warszawa, Wrocław, Sopot) - warunki
gonitw na sezon 2012.

Pan T. Sobierajski poinformował, że od przyszłego roku rozpocznie działalnośd tor wyścigowy w Dąbrówce
pod Krakowem, którego głównym pomysłodawcą i inwestorem jest Pan Ryszard Szpar. Mają się odbyd w sumie 2
dni wyścigowe: 9 czerwca - Derby Krakowa i 18 sierpnia Derby arabskie. Poprosił on, aby plany te zostały
uwzględnione w kalendarzach wyścigowych.
Inicjatywa Pana R. Szpara spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez Radę PKWK. Jako uczestnik imprezy
wyścigowej, która odbyła się już na tym torze, Pan R. Mateusiak przekazał pozytywne wrażenia i wyraził
przekonanie, że przy obecnym zaawansowaniu inwestycji i przygotowania jej do użytku, zaplanowane na przyszły
rok gonitwy mają realną szansę się odbyd. Podczas dyskusji Pan J. Budny zwrócił uwagę, że najpierw muszą zostad
załatwione wszelkie formalności, czyli zgłoszenie toru, wpisanie organizatora wyścigów do Rejestru i
przedstawienie do zatwierdzenia planu wyścigowego. Apelował też, aby wyścigi w Krakowie nie odbywały się
kosztem obrotów na pozostałych torach. Pan F. Klimczak poprosił, aby kwestie formalne zostały załatwione jak
najszybciej, aby można było je uwzględnid podczas zatwierdzania planów pozostałych organizatorów oraz podczas
przyznawania wsparcia finansowego i merytorycznego, które zadeklarował Prezes PKWK stwierdzając, że wszelkie
wsparcie dla takich inicjatyw mających na celu rozwój wyścigów jest obowiązkiem Jockey Clubu.
Pan B. Godlewski stwierdził, że w kraju powinno się tworzyd jak najwięcej torów wyścigowych i
zaproponował, aby w PKWK stworzyd etat dla osoby, która będzie się zajmowad wyłącznie wyszukiwanie
lokalizacji dla kolejnych torów i ich tworzeniem kompleksowo, od podstaw do organizacji wyścigów. Zgłosił swoją
kandydaturę na takie stanowisko, za odpowiednim wynagrodzeniem. Prezes F. Klimczak stwierdził, że jego
zdaniem problemem nie jest znalezienie miejsca, ale podmiotów, które będą w stanie się finansowo w takie
przedsięwzięcie zaangażowad. Podał przykłady inicjatyw (Stawiguda, okolice Białegostoku - Pan Pobiednia), które
nie wypaliły ze względu na brak środków na ich finansowanie. Powiedział, że może zawrzed kontrakt menedżerski,
na którego podstawie zaangażowana osoba będzie zobowiązana do stworzenia w ciągu 3 lat np. 3 nowych torów,
włącznie z wpisaniem ich do Rejestru Organizatorów i wtedy będzie możliwe wypłacenie jakiegokolwiek
wynagrodzenia z tytułu wykonania konkretnej pracy - na innych warunkach nie będzie to możliwe. Pomysł Pana
Godlewskiego poparł Pan P. Krakowiak uznając, że potrzebne jest zaangażowanie kogoś z zewnątrz, byd może z
szerszym zakresem działania w celu popularyzacji wyścigów i hodowli koni wyścigowych. Pan J. Budny stwierdził,
że jeśli Rada nie jest zadowolona z działao promocyjnych prowadzonych przez PKWK, to uwagi takie powinny byd
ujęte w sprawozdaniu i na tej podstawie można by było wysnuwad wnioski o konieczności stworzenia
dodatkowego stanowiska, czy działu w strukturze organizacyjnej Klubu.
Odnosząc się do sugestii stworzenia w PKWK stanowiska czy działu marketingu Prezes F. Klimczak powiedział,
że dopóki PKWK ma znacząco ograniczony wpływ na działania organizatorów i dopóki Totalizator Sportowy będzie
się uważał za wyścigową władzę absolutną, jest to niecelowe. Przytoczył sytuację, w której organizatorzy
wyścigów konnych z Warszawy i Sopotu - członkowie Rady PKWK, nawet nie poinformowali, ani nie zaprosili
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na spotkanie z przedstawicielami zagranicznych sieci bukmacherskich,
dotyczące uruchomienia współpracy z nimi na terenie Polski. Częśd członków Rady wyraziła zdanie, że należy się
raczej skupid na promowaniu polskich koni za granicą i wzmacnianiu polskiej hodowli, zamiast sprowadzad tanie,
bezwartościowe dla hodowli zagraniczne konie, jak to robią niektórzy właściciele, również członkowie Rady.
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Następnie Przewodniczący odczytał informacje przesłane przez Panią M. Słowik z Wrocławia, dotyczące
projektu planu gonitw na sezon 2012:

15 dni wyścigowych,

początek sezonu 29 kwietnia, koniec 30 września,

2 września Derby półkrwi

powrót gonitw koni pełnej krwi angielskiej, kosztem koni półkrwi,

plan może ulec zmianie, gdyż we Wrocławiu będą rozgrywane mecze Euro2012.
Brak informacji o planie sopockim (Prezes M. Rutkowska nieobecna).
Prezes F. Klimczak poinformował, że 26 listopada we Wrocławiu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
francuskiego PMU i szwedzkiego ATG w sprawie ustalenia wspólnej puli w sieciach bukmacherskich działających w
Polsce. Zapowiedział, że będzie dążył do ustalenia stosownego odpisu od obrotów zagranicznych wyścigów, jeśli
nie poprzez porozumienie, to poprzez wprowadzenie zmian ustawowych.
Pan W. Bąkowski przedstawił zarys planu warszawskiego:

początek sezonu 14 lub 15 kwietnia,

19 lub 20 maja - Rulera,

8 lipca Derby,

26 sierpnia Europy

2 września St. Leger,

30 września Wielka Warszawska,

69 dni, 530 gonitw,

środy 29 sierpnia i we wrześniu,

zakooczenie 24 lub 25 listopada,

dni wyścigowe w Sopocie: 13,14, 15, 20, 21,22 lipca.
Pan M. Dudzik zaproponował, aby od 2012 roku zamknąd 50% gonitw koni pełnej krwi dla koni polskiej
hodowli a w pozostałych 50% ustanowid 20% nagrodę właścicielską. Pan A. Wójtowicz dodał, że Dyrektor W.
Bąkowski potwierdził, że w gonitwach zamkniętych dla koni oo startuje więcej koni, niż w tych otwartych, mimo
nagrody właścicielskiej. Poinformował, że PZHKA utrzymuje swoje stanowisko w kierunku ograniczania liczby
otwartych gonitw. W wywołanej dyskusji poruszono następujące kwestie:

Prezes F. Klimczak:
- postulat, aby w gonitwach dla koni xx podwyższad nagrody właścicielskie (zachęta do kupowanie polskich
koni) a nie zamykad kolejne gonitwy, co powoduje przepływ nagród do właścicieli koni zagranicznych w
gonitwach otwartych i zmniejszenie puli dla koni polskiej hodowli;
- koniecznośd zamieszczania czytelnej informacji w planach i programach wyścigowych o wysokości nagrody
właścicielskiej;
- co ważniejsze? - lokalna kariera wyścigowa i chwilowy prestiż, czy konfrontacja i poprawa jakości hodowli?;

Pan B. Tomaszewski: propozycja objęcia wypłatą nagród większej liczby miejsc;

Pani M. Łojek:
- przypomnienie, że trenerzy nie mają udziału w nagrodach właścicielskich (za czym głosowała większośd
Rady), przez co jest im wszystko jedno, czyje konie trenują;
- koniecznośd wzbogacania polskiej hodowli dobrymi koomi zagranicznymi;

Pan M. Wojnarowski: propozycja wprowadzenia 50% premii właścicielskiej i dodatkowo formy premii
hodowlanej zamiast zamykania gonitw dla koni xx;

Pan J. Budny: propozycja zamknięcia II grupy dla 2-latków na dystansach do 1300 metrów;

Pan A. Zielioski: kontrpropozycja: wydłużyd dystanse i opóźnid starty dla 2-latków;

Pan B. Tomaszewski: propozycja przeniesienia dodatkowych 10% nagrody właścicielskiej ze środków PKWK na
nagrodę hodowlaną.
Koocząc dyskusję Przewodniczący wyraził nadzieję, że do następnego posiedzenie wszystkie wnioski i
konkretne propozycje zostaną już przedłożone i że będzie się można nimi zająd i je przegłosowad podczas obrad.
6.

Kursy dla sędziów wyścigowych - propozycje Rady PKWK i ich realizacja.

Prezes F. Klimczak:
Termin zgłoszeo na kurs sędziowski został przesunięty na 17 października.
Zgłosiło się 7 osób + 2 osoby na sam egzamin.
Nie będzie egzaminu testowego, ale zostanie wprowadzony rodzaj stażu z zaliczaniem dwiczeo z określonych
fragmentów tematycznych Regulaminu wyścigów konnych i kurs ogólny a na koniec egzamin. Staż taki
zostanie wprowadzony od następnego kursu sędziowskiego.

W związku z zastrzeżeniami do pracy komisji egzaminacyjnej Prezes zgodził się na udział w egzaminach
wyznaczonych z ramienia Rady obserwatorów.
Pan J. Budny zaproponował, aby wprowadzid w przepisach o sędziach zmianę taką, aby sędziowie przed
powołaniem do pełnienia funkcji nie musieli płacid za licencję.
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7.

Zmiany w Regulaminie Wyścigów Konnych.



Ustalono, że wszystkie pisemne zgłoszenia spoza Rady dotyczące zmian w Regulaminie zostaną rozesłane
mailowo do Rady.
Pani M. Łojek zgłosiła pomysł wprowadzenia wyższych opłat za zgłoszenia do sezonu koni zagranicznych.
Pan A. Wójtowicz: odnośnie ustalania i ogłaszania szczegółowych warunków rozgrywania gonitw: w art. 21
ust. 2 rozporządzenia zmienid słowo „organizator” na „Polski Klub Wyścigów Konnych”.




Termin następnego posiedzenia ustalono na 14 grudnia (środa) na godz. 1100. Przewodniczący podziękował
zebranym i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
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