
1 

PROTOKÓŁ Z XXVIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 22 maja 2012 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 11
20

 
 
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie. Powitał gości - Pana Roberta Świątka i pana Adama 

Suchorzewskiego i wobec braku kworum zaproponował, aby zebranie rozpocząć od punktu 8., w którym wspomniani goście mają 
przedstawić nowo utworzone Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych.  

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka. W posiedzeniu wziął ponadto 
udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  

 
8. Prezentacja Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych.  

 
Głos zabrał Pan R. Świątek. Zaprezentował Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych, które powstało w odpowiedzi na 

zmiany wprowadzone na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych przez władze Wrocławia i w celu dążenia do rozwoju wyścigów 
konnych we Wrocławiu. Towarzystwo to ma być partnerem dla władz miasta w tworzeniu i poprawie przyszłości toru 
wrocławskiego. 

Najważniejsze zmiany, to większe promowanie wyścigów we Wrocławiu i wprowadzenie gonitw koni pełnej krwi angielskiej. 
Główne zamierzenia, to umożliwienie graczom na torze wrocławskim obstawiania gonitw na torze warszawskim i odwrotnie a także 
doprowadzenie do rozgrywania jednej z ważniejszych gonitw arabskich lub folblucich we Wrocławiu, co podwyższyłoby rangę 
tamtejszych wyścigów. W dalszej perspektywie jest utworzenie spółki i uniezależnienie się od miasta, które jednak jeszcze przez 
długi czas będzie musiało współfinansować wyścigi.  Prowadzone są działania mające na celu wyłonienie organizatora zakładów 
wzajemnych oraz znalezienie sponsorów. 

Prezes F. Klimczak zadeklarował wsparcie finansowe ze strony PKWK dla wszystkich torów w Polsce. Wyraził zaniepokojenie 
dotychczasową działalnością krajowego operatora zakładów wzajemnych - spółki Traf, której poczynania nie odnoszą pozytywnego 
wpływu na wysokość obrotów w branży wyścigowej. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  

 
Przewodniczący poinformował, że zaprosił na posiedzenie Pana Zygmunta Sobolewskiego, który chciał przedstawić Radzie 

swoje zastrzeżenia i postulaty w związku z incydentem mającym miejsce ostatniej niedzieli (skandaliczne opóźnienie gonitwy) oraz w 
odniesieniu do pewnych procedur. Zaproponował on, aby gość zabrał głos podczas omawiania punktu 4. 

Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 94 
z dnia 22 maja 2012 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  

 
Uchwała została przyjęta większością głosów.  
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 
2. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia Rady.  

 
Przewodniczący poprosił, aby poprawić stylistycznie pierwszą część zdania w pkt. 3 " Po krótkiej dyskusji nad jakością pracy KT 

[…]". Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 95 
z dnia 22 maja 2012 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXVII posiedzenia Rady PKWK, z uwzględnieniem poprawki 
zgłoszonej przez Przewodniczącego.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
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3. Wysokość obrotów w zakładach wzajemnych w kwietniu 2012. 
  

Prezes F. Klimczak: 
 Dane dotyczą jedynie Służewca. 
 Sezon w Warszawie rozpoczął się 15 kwietnia, obroty za pół miesiąca (5 dni) wyniosły 1.850.854 zł. Kwota ta jest porównywalna 

w stosunku do poprzednich lat. 
 Obroty rozkładają się bardzo nierównomiernie, największe są w trakcie kumulacji czwórki i kwinty, stąd aktualny jest postulat 

do Trafu, aby połączyć trójkę z czwórką. 
 E-Tote, oprócz punktu przyjmowania zakładów na wyścigi francuskie na torze służewieckim, stara się uruchomić zakłady 

bukmacherskie, co pomogłoby znacząco wyeliminować nielegalną bukmacherkę na torze, która szacunkowo sięga nawet 50% 
obrotów. 
 

 Pan A. Wójtowicz: Obecnie, przy z góry ustalonej maksymalnej puli nagród, wysokość obrotów nie ma żadnego znaczenia, poza 
2% odpisem dla PKWK i należy dążyć do tego, aby pula nagród i wpływy organizatora wyścigów od operatora zakładów 
wzajemnych były uzależnione od wysokości obrotów. 

 Pan P. Krakowiak: Nie zgodził się z Panem A. Wójtowiczem. Stwierdził, że należy się starać, aby zakłady były najwyższe, a później 
próbować wynegocjować z operatorami korzystniejsze warunki umów, które łączyłyby pulę nagród z wysokością obrotów i były 
korzystniejsze także dla właścicieli koni. 

 Pani M. Słowik: Pytanie do Dyrektora W. Bąkowskiego, czy jest szansa do powrotu do umowy sprzed lat, w której metoda 
płacenia organizatorowi wyścigów przez operatora zakładów była łączona, czyli i procent i ryczałt, co było najkorzystniejsze. 

 Pan W. Bąkowski: Umowę z Trafem podpisywał zarząd TS. Wnioski o jej zmianę na procent od obrotów, składane przez W. 
Bąkowskiego, nie były brane pod uwagę, ale będzie on nadal się starał, aby takie zmiany wprowadzono. Na razie jest to 
nierealne. 

 Prezes F. Klimczak: Przypomniał, że zarząd TS i władze Trafu deklarowali, że Traf jest organizacją non-profit i 2 cele jej 
działalności, to kupowanie tanio wyników od organizatora wyścigów i jednocześnie inwestowanie w rozwój sieci punktów i 
nowej technologii, w tym Internet, a wszystkie nadwyżki finansowe miały być przeznaczane na wzrost puli nagród w gonitwach. 
Za kilka miesięcy powinno się zaprosić właściciela i szefa Trafu, żeby złożyli sprawozdanie, jak się z tej deklaracji wywiązują. 

  
4. Regulamin wyścigów konnych - informacja Prezesa PKWK Pana Feliksa Klimczaka.  
 

Przewodniczący, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, jako pierwszemu oddał głos Panu Z. Sobolewskiemu: 
 W ostatnią niedzielę, zdarzenie przed gonitwą Kabareta mogło położyć się dużym cieniem na opinii polskich wyścigów na całym 

świecie. Naruszony został dobrostan koni mających startować w tej gonitwie. Awaria systemu i spowodowane nią wielokrotnie 
od dopuszczonego dłuższe oczekiwanie przez konie i jeźdźców, nadmierny stres, mogły doprowadzić do udaru u koni i 
wypadków podczas opóźnionej gonitwy. Można by to uznać za znęcanie się nad zwierzętami. W takich okolicznościach 
konieczne było podjęcie decyzji o odwołaniu gonitwy. 

 W związku z powyższym Pan Z. Sobolewski, jako właściciel koni wyścigowych, złożył postulat, aby wprowadzić do RWK 
możliwość wycofywania koni z gonitwy przez właścicieli, aż do samej gonitwy. 

 
 Pan A Wójtowicz: Za wspomnianą sytuację odpowiedzialna jest komisja techniczna i sędzia starter. Sędziowie nie podjęli 

właściwej decyzji, gdyż są pod wpływem organizatora, który ich zatrudnia i opłaca. Nie miałoby to miejsca, gdyby sędziów 
opłacał PKWK. 

 Pan W. Bąkowski: Sytuacja ta jest wynikiem brakiem stosownych uregulowań w umowie pomiędzy TS a Trafem. Zakłady zostały 
przyjęte i nie można ich było zwrócić. W dniu dzisiejszym wyjdzie do Trafu pismo w tej sprawie, aby sytuacja taka się nie 
powtórzyła. Ze strony TS Służewiec od tej pory opóźnienie rozpoczęcia gonitwy nie przekroczy 15 minut. 

 Prezes F. Klimczak:  
 Odpowiedzialność ponosi sędzia starter, który powinien zdecydować, czy konie puścić, czy nie. 
 Możliwość wycofania konia przez właściciela istnieje i wiąże się z określonymi konsekwencjami. 
 Procedury, jak widać są, tylko trzeba ich przestrzegać i znać Regulamin wyścigów konnych. 

 Pani M. Słowik przytoczyła podobną sytuację sprzed kilku lat, która miała miejsce na torze wrocławskim, kiedy to na skutek 
awarii prądu na ponad 2 godziny zawieszono gonitwy. Decyzję o tym podjęli kolegialnie organizator, trenerzy, komisja 
techniczna i sędziowie. 

 Pan Z. Sobolewski: Podał przykład konia, który przewrócił się na padoku i na pierwszy rzut oka wyglądało, że nic mu nie jest, ale 
pewności nie było. I to w takiej sytuacji, kiedy weterynarz nie ma widocznych podstaw do wycofania konia, możliwość podjęcia 
takiej decyzji powinien mieć właściciel lub upoważniony przez niego trener, który chciałby uniknąć ryzyka, że jakieś 
nieprawidłowości ujawnią się u zwierzęcia w trakcie gonitwy. 
Przy okazji padł postulat poprawienia nawierzchni padoku, aby nie była śliska. 

 Pani M. Łojek: Kiedyś taka praktyka była dopuszczona, że w wyjątkowych wypadkach komisja techniczna dzwoniła do trenera 
czy właściciela i prosiła, aby podjął decyzję, czy koń ma biec. Sytuacja z ostatniej niedzieli była niedopuszczalna i 
niehumanitarna. Wynik gonitwy został przez nią całkowicie wypaczony. 

 Prezes F Klimczak: W obecnej sytuacji postulowana możliwość wycofywania koni przez właścicieli z ww. powodów pociągnęłaby 
za sobą katastrofalne skutki dla graczy, którym nie przysługiwałby zwrot postawionych pieniędzy. Zmiana taka musiałaby wiązać 
się z koniecznością zmiany regulaminu gry operatora zakładów wzajemnych.  
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W nawiązaniu do dobrostanu zwierząt Prezes F. Klimczak powiedział, że wyścigi konne są dość specyficzną dziedziną i na całym 
świecie w pierwszej kolejności ceni się gracza, bez którego wyścigi nie miałyby racji bytu. 

 Pan Z. Sobolewski: Ze wszystkich stron (właściciele, trenerzy, gracze) słyszy się opinie o braku profesjonalizmu organizatora 
warszawskiego. Byłoby dobrze, gdyby TS Służewiec współpracował z przedstawicielami tych środowisk, aby maksymalnie 
ograniczyć organizacyjne wpadki w przyszłości i wprowadzić pewną przejrzystość działania, nawet kosztem graczy. 

 Pan W. Bąkowski: Odnośnie wymiany nawierzchni padoku, to jest ona w planie inwestycyjnym na przyszły rok, jednak najpierw 
konieczne będzie uzyskanie zgody konserwatora zabytków. 

 Prezes F. Klimczak: Nie trzeba zmieniać nawierzchni, wystarczy położyć na niej taką samą matę, jaka leży w tunelu prowadzącym 
na tor. Nie będzie to wymagało żadnych zgód i inwestycji. 

 
Po przerwie Pan T. Sobierajski poruszył kwestię opłaty za boksy gościnne. Prezes F. Klimczak uznał takie opłaty za bezsensowne 

zwłaszcza, że organizator wypłaca premię transportową. Pan W. Bąkowski poinformował, że takie opłaty administracyjne polecił 
ustalić zarząd TS i że o ich zmianę będzie można wystąpić na wiosek trenerów. W wyniku dyskusji poparto stanowisko, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie pozostawienie kwestii opłat za boksy gościnne i wyposażenia ich minimum w słomę do negocjacji między 
trenerami i TS. 

 
Na prośbę Przewodniczącego prezes F. Klimczak udzielił następujących informacji: 

 W związku z tym, że porozumienie z TS w sprawie podwyższenia puli nagród nie weszło w życie, Prezes F. Klimczak uzgodnił z 
Ministrem Butrą - Podsekretarzem Stanu w MRiRW, że wniesione zostaną zmiany do ustawy o wyścigach konnych w zakresie 
odpisów od obrotów. Niestety, z pewnych względów, przedłożenie propozycji tych zmian musiało zostać na razie wstrzymane. 

 Lada dzień ma zostać podpisane porozumienie między PKWK a firmą E-Tote dotyczące 2% odpisu na rzecz PKWK od obrotów na 
zagraniczne wyścigi konne. 

 Na jesieni uruchomiona zostanie procedura wprowadzenia zmian do RWK. Poprosił, aby wszelkie nowe propozycje zmian do 
RWK przekazać na piśmie do PKWK do końca sierpnia, gdyż projekt zmian zostanie złożony do MRiRW z końcem sierpnia lub na 
początku września. 

 Wszystkie zgłoszone propozycje zmian do RWK zostaną przeselekcjonowane, przetłumaczone na projekt nowelizacji i zgłoszone 
do Rady do zaopiniowania. 

 Prośba, aby trenerzy zajęli stanowisko w kwestii tzw. drugiego terminu zapisu i jego jawności. 
 Ze strony organizatora warszawskiego padły sugestie, aby znacząco podnieść kary za wycofanie konia z gonitwy i zmniejszyć 

dopuszczalną liczbę koni w gonitwach pozagrupowych w związku z nieodpowiedzialnym menażowaniem końmi w tym zakresie 
przez trenerów, w czego wyniku w jednej z gonitw biegły tylko 3 konie. 
 
Po krótkie dyskusji podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 96 

z dnia 22 maja 2012 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, aby przesłał do członków 

Rady w terminie 1 tygodnia wszystkie dotychczas złożone do PKWK oraz te zaopiniowane przez Radę PKWK w 2010 roku propozycje 
zmian do regulaminu wyścigów konnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  

 
Uchwała została przyjęta większością głosów.  
 

Odpowiadając twierdząco na pytanie Pana A. Wójtowicza o zatwierdzenie dodatkowych 5 gonitw zamkniętych dla koni oo, 
Prezes F. Klimczak dodał, że poprzez nieustanne zmiany zgłaszane do planu gonitw przez organizatora warszawskiego, do dnia 
dzisiejszego PKWK nie mógł wydać biuletynu z planem gonitw. Zmieniany jest kalendarz gonitw międzynarodowych, wysokość 
nagród itp. Prezes wyraził nadzieję, że w przyszłym sezonie nie będzie już takiej sytuacji, która wprowadza dość duży chaos i że 
zgodnie z rozmowami przeprowadzonymi z Panem W. Bąkowskim, wstępny projekt planu, uwzględniający podstawowe warunki 
finansowe zawarte w 30-letniej umowie dzierżawy, zostanie przedłożony do przedyskutowania najpóźniej we wrześniu tak, aby w 
listopadzie był on już gotowy. Pan A. Wójtowicz wspomniał o wpisaniu w tegorocznym planie gonitwy Kurozwęk, jako gonitwy 
handikapowej, co wg niego jest niezgodne z regulaminem wyścigów konnych. 

Na pytanie Pana M. Dudzika o możliwość przeznaczenia niewykorzystanej puli nagród z gonitw dla koni xx wyłącznie na inne 
gonitwy dla koni xx Pan W. Bąkowski powiedział, że nie będzie uwzględniał takich postulatów, bo jest to uzależnione od tego, jakie 
gonitwy dodatkowe zostaną rozpisane. Niewykorzystane środki z podstawowej puli nagród mogą przejść na kolejny sezon, 
natomiast z puli dodatkowej przepadają. 

Prezes F. Klimczak poprosił, aby plan na przyszły sezon został wypracowany i uzgodniony między organizatorami, Prezesem 
PKWK i Radą PKWK a nie jak do tej pory było, że pojedyncze osoby indywidualnie negocjowały warunki finansowe rozgrywania 
gonitw poza tymi organami. 
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5. Program Rady do końca 2012 r. Wyszczególnienie spraw do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach.  
 

Przewodniczący poruszył kwestię dalszych działań Rady i ich sensu do końca tego roku w kontekście tego, że w jego opinii jej 
postulaty są w niewielkim stopniu uwzględniane w negocjacjach między PKWK a TS. Podał przykład planu gonitw (brak wydłużenia 
dystansów dla 2-letnich koni xx) a także szkoleń, egzaminów i stażu dla sędziów. 

Pani M. Słowik zasygnalizowała, że ważne kwestie powinny być wstępnie opracowywane, a przynajmniej sygnalizowane, 
między posiedzeniami. 

Jako jeden z ważniejszych elementów w tym temacie Przewodniczący podał dyskutowaną w poprzednim punkcie kwestię planu 
gonitw. Zapytany o możliwy termin przedstawienia wstępnego projektu planu, Pan W. Bąkowski powiedział, że do końca lipca może 
być on gotowy i rozesłany do członków Rady, aby na sierpniowym posiedzeniu można już było zacząć jego omawianie.  

Pani M. Słowik poprosiła, aby w terminie tygodniowym nadesłać do prezydium Rady propozycje tematów do poruszenia na 
najbliższych posiedzeniach. Dwie kwestie już są: plan gonitw i RWK. W ten sposób łatwiej będzie wybrać te najważniejsze tematy i 
jakoś je usystematyzować. 
 
6. Dni otwarte torów wyścigowych.  
 
 Pani M. Słowik: W celu lepszej promocji organizatorzy powinni urządzać dni otwarte na torach wyścigowych a PKWK powinien 

ich wspierać w nagłośnieniu i rozpropagowani takich imprez. 
 Prezes F. Klimczak: w Warszawie takie wydarzenia już są organizowane, we współpracy chociażby z Dzielnicą Ursynów, np. 

wycieczki szkolne, uniwersytet III wieku, zwiedzanie stajni itp. 
 Pani M. Łojek: Potrzeba bardziej konkretnej organizacji, np. pokazania przez pracowników toru, jak działa tor od strony 

organizacyjno-technicznej, w połączeniu z dostępnością materiałów informacyjno-promocyjnych. 
 PKWK przygotowuje folder, w którym znajdą się zdjęcia pokazujące wszystkie obiekty użytkowe na terenie wyścigów 

warszawskich. Możliwość przygotowania takiej ulotki np. dla toru wrocławskiego teoretycznie istnieje, jednak musi być ona 
odpowiednio wcześnie zgłoszona i uwzględniona w planie finansowym. 

 Pan P. Piątkowski: Prośba o sprawdzenie, czy możliwe jest ustalenie ważności badań lekarskich na sezon a nie tylko na pół roku? 
 

7. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za 2011 rok.  
 
Wobec braku kworum Przewodniczący zarządził dyskusję. 

 Pan P. Krakowiak: Pytanie, do kogo skierowane jest sprawozdanie? Ma ono charakter dość syntetyczny i stwierdzający fakty, a 
może warto by było rozszerzyć je o podsumowanie, czy udało się coś osiągnąć, czy nie, określić, jakie są cele i za pomocą jakich 
narzędzi powinny być one realizowane. 

 Prezes F. Klimczak:  
 Sprawozdanie jest przeznaczone dla Ministra Rolnictwa, który sprawuje nadzór nad PKWK, jako urzędem państwowym i dla 

Ministra Skarbu, którym sprawozdanie to PKWK ma obowiązek przedstawiać co roku. Ma ono charakter ściśle formalny, tak 
samo, jak sprawozdanie finansowe. 

 Każdy z członków Rady może wyciągnąć wnioski z przedstawionych statystyk i porównań. Jeśli Rada poprosi Prezesa o 
przygotowanie analizy konkretnego zagadnienia i wskaże, pod jakim kątem ma ona być przeprowadzona, jakie dane 
uwzględniać, to jest on gotów taką analizę zrobić i ją Radzie przedstawić, jednak umieszczanie takiej analizy w 
sprawozdaniu jest niemożliwe ze względu na zbyt szeroki zakres tematów, jakie musiałaby ona obejmować. 

 Pani M. Słowik: Należałoby poszerzyć informację dotyczącą działalności Rady, np. dołączyć protokoły z posiedzeń  lub uchwały 
merytoryczne Rady. Można by też, podobnie jak w dziale hodowlanym, rozszerzyć o kilka lat wstecz w celach porównawczych 
dane statystyczne o udzielanych licencjach. 

 Pan A. Wójtowicz:  
 W punkcie 5 sprawozdania, w informacji o wykonaniu planu finansowego, oprócz wykonania procentowego, powinny się 

znaleźć konkretne kwoty. 
 Prośba do Prezesa PKWK o dostarczenie załącznika - szczegółowego sprawozdania finansowego, aby Pan A. Wójtowicz mógł 

się odnieść do konkretnych pozycji, bo informacja ze sprawozdania z działalności jest niewystarczająca. 
 W 2010 roku Prezes PKWK obiecał, że przedstawi Radzie preliminarz wydatków na 2012 rok do skonsultowania i 

uzgodnienia z Radą, na co pieniądze będą szły, na co Rada się nie doczekała, bo plan finansowy musiał z dużym 
wyprzedzeniem zostać przedstawiony i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa. Rada miała uczestniczyć w planowaniu 
wydatków na promocję i na premie właścicielskie. 

 Prezes F. Klimczak: 
 Sprawozdanie finansowe jest odrębnym dokumentem i nie stanowi załącznika do sprawozdania z działalności Klubu. 
 PKWK jest jednostką finansów publicznych, podlegającą budżetowi Państwa i jest zmuszona do opracowywania planu 

finansowego na kilka lat do przodu. W chwili obecnej plan finansowy jest opracowany do 2013 lub 2014 roku. Ulega on 
korektom w ciągu roku. PKWK obowiązuje projekt planu wg klasyfikacji i wg terminów budżetowych. 

 Pozycje dotyczące wydatków i kosztów praktycznie nie ulegają zmianie. Zmieniają się głównie pozycje związane z 
rozliczeniem kosztów remontów. Wysokość wpływów z czynszu i ewentualnie obrotów ulega zmianie o wzrost wskaźnika 
inflacji. Tak samo pula nagród. 

 Odpowiadając Przewodniczącemu Prezes F. Klimczak poinformował, że plan finansowy na 2013 już został złożony. Prezes 
odpowiedział też, że Rada PKWK pewnie będzie się mogła z nim zapoznać, ale poprosił, aby w świetle przypisanych jej 
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kompetencji ustawowych podjęła w tej sprawie uchwałę dotyczącą np. zobowiązania Prezesa PKWK do przedstawiania jej 
do zatwierdzenia czy uzgodnienia warunków planu finansowego PKWK na następny rok. 

 Na uwagę Przewodniczącego, że pytał o możliwość zapoznania się  z planem finansowym Prezes F. Klimczak odpowiedział, 
że dylemat jest w tym, jak członkowie Rady będą to traktować: czy jako zapoznanie się, czy próbę narzucenia czegoś, 
dlatego wolałby, aby prośba miała formę uchwały. 

 Pan P. Krakowiak w nawiązaniu do słów Prezesa F. Klimczaka:  
Oczekiwania wobec Rady wydają się być uzależnione od tego, co dla kogo jest w danej chwili wygodne. Jeśli nie jest wygodne, 
aby Rada się z czymś zapoznała, to powołuje się na ustawowe kompetencje Rady i że powinna się ona zajmować tylko 
określonymi rzeczami. Pan P. Krakowiak może przyjąć to wiadomości, ale dla niego to oznacza, że w takim wypadku Rada 
powinna więcej oczekiwać od Prezesa PKWK w zakresie tych kompetencji, które są dla niego przypisane. Jeżeli więc do tego ma 
być sprowadzona rola Rady, to Przewodniczący chciałby w pewien sposób rozliczyć Prezesa PKWK w ramach przysługujących 
Radzie kompetencji (jako że Rada może wnioskować o powołanie czy odwołanie Prezesa), w jaki sposób te podstawowe 
elementy Prezes PKWK wykonuje. Do tego się to sprowadza, do ustalenia tych właściwych relacji, które wydają się 
problematyczne i nie powinny tak wyglądać. 

 Prezes F. Klimczak:  
 Problem polega na tym, że Rada w kategoriach zwykłej logiki powinna wiedzieć doskonale, że PKWK ma w zasadzie niemal 

cały element kosztów stałych, związanych przede wszystkim z wynagrodzeniami, bo działalności gospodarczej w zasadzie 
nie prowadzi. 

 Druga pozycja w budżecie, czyli w sprawozdaniu finansowym, to remonty prowadzone przez TS - odpis z czynszu, który jest 
przychodem PKWK. 

 Jedyny istotny element ruchomy wydatków PKWK jest związany z tym, że np. w roku 2010 PKWK na wniosek, za zgodą i 
akceptacją Rady finansował wszystkie nagrody dla koni 2-letnich w gonitwach pozagrupowych. W 2012 roku, zgodnie z 
wolą Rady, cała nadwyżka finansowa, poza stałymi kosztami, idzie na 16% nagrodę dodatkową dla koni polskiej hodowli. 
Drobniejsze wydatki promocyjne, to foldery, kalendarze, ulotki. Inne ważniejsze projekty, jak chociażby sfinansowanie 
kursu dla jeźdźców w Newmarket, również były przedstawiane Radzie. 

 Pan. P. Krakowiak poruszył jeszcze kilka kwestii zawartych w sprawozdaniu z działalności PKWK, m.in. wyjścia na zewnątrz z 
promocją wyścigów, kontroli antydopingowej lub jej braku na torach we Wrocławiu i Sopocie. 

 
 

Następne posiedzenie wyznaczono warunkowo na 2 lipca - poniedziałek po Derbach, jeśli zbiorą się tematy do omówienia, a 
jeśli nie, to na 3 września (poniedziałek). 
 

Na tym protokół zakończono. 


