PROTOKÓŁ Z XXXI POSIEDZENIA
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 16 stycznia 2013 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
20
Obrady rozpoczęto o godzinie 11
Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka, który otworzył zebranie stwierdzając,
że przy obecności 17 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych
na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan Feliks Klimczak Prezes PKWK oraz członek zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. - Pan Grzegorz Sołtysiński.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący poprosił Pana G. Sołtysińskiego o przedstawienie bieżącej
sytuacji dot. sezonu 2013.
Pan G. Sołtysiński:

8 stycznia br. rada nadzorcza TS zatwierdziła strategię dot. wyścigów do 2016 roku. Na ten okres zarezerwowane są konkretne
środki finansowe, dzięki czemu nie trzeba będzie każdorazowo występować o zgodę na różne przedsięwzięcia. Strategia ta jest
uzgodniona z PKWK oraz zatwierdzona przez Ministra Skarbu.

24 stycznia odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej, która zatwierdzi budżet na rok 2013 oraz plan inwestycji, przyjęty już przez
zarząd.

Pula nagród na 2013 rok, zgodnie porozumieniem, wynosi 8 mln zł. Środki niewykorzystane w 2012 roku również przechodzą do tej
puli, jako rezerwa.

W 2013 roku ma być nowa maszyna startowa, jest pozwolenie na wymianę wszystkich dachów na budynkach mieszkalnych, są już
zaplanowane środki na wymianę dachów eternitowych we wszystkich stajniach, kończy się generalny remont dachu na trybunie I,
zaplanowano także środki na remont dachu trybuny II.

Wybrany jest jest już doradca inwestycyjny, który będzie poszukiwał inwestorów.

Jest szansa, aby w tym roku uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego, którego brak był główną przeszkodą w
inwestycjach.

Dzisiaj jest pierwsze posiedzenie rady nadzorczej TS, w której znalazło się m.in. 2 przedstawicieli ministerstwa a także Pan
Włodzimierz Bąkowski.

Jest zgoda na rozszerzenie sieci sprzedaży, są już praktycznie wynegocjowane porozumienia z Sopotem i Wrocławiem (we
Wrocławiu zakłady będzie przyjmował Traf-ZW).

W rozmowach z trenerami ustalono, że mieszkania przylegające do budynków stajennych powinny być wynajmowane trenerom,
którzy zajmują stajnie. Dzięki przyjętej strategii będzie można szukać innych rozwiązań w przypadku braku wolnych mieszkań na
terenie, np. szukać ich gdzieś w okolicy.

W planie inwestycyjnym jest wyremontowanie i zaadaptowanie na cele mieszkalne tzw. łaźni .




















Pan P. Krakowiak przedstawił postulaty dotyczące spraw, które nie zostały jeszcze właściwie zrealizowane:
Poprawa rozwoju zakładów wzajemnych na wyścigi konne.
Co z remontem trybuny I?
Pan G. Sołtysiński:
Własna sieć punktów Trafu będzie wynosiła 180, będzie też współpraca ze wszystkimi chętnymi sieciami bukmacherskimi.
Na spotkaniu z Ministrem Kapicą Pan Prezes Szpil uzyskał zapewnienie, że w tym roku na pewno zostanie wydana zgoda na
przyjmowanie zakładów przez Internet.
TS osobiście będzie odpowiadał za rozwój tej sieci. Będzie miał 74 kolektury wzorcowe i 15 salonów, w których, oprócz zakładów
wzajemnych, prowadzona też będzie bukmacherka. TS będzie operatorem dla Trafu.
TS podpisał porozumienie z firmą Totolotek na umożliwienie przyjmowania zakładów na wyścigi w części punktów w zamian za
dostęp do gier Lotto w jej punktach.
W planie inwestycyjnym na 2013 rok przewidziano po 10 mln zł na remont trybuny I i II.
Planowana jest budowa biurowca (przez inwestora), w którym znajdą się biura TS.
Ustalono pewien fundusz na samą promocję Służewca i gonitw.
Prezes F. Klimczak:
PKWK podpisał porozumienie z Trafem dotyczące regulaminu i innych zasad gry (np. dotyczących konia rezerwowego, który ma
wchodzić na ostatnie wolne miejsce a nie na miejsce konia, który wypadł z wyścigów).
Traf przyjął jako propozycję uruchomienie kwinty jako puli wejściowej, jak to jest we Francji z kwintą plus.
Przyjęcie "ruchomej" gry w zależności od liczby gonitw jeśli chodzi o trójki i czwórki, czyli jej kumulacja a nie rozproszenie.
PKWK podpisał porozumienie z 2 podmiotami dotyczące odpisów na rzecz PKWK z gry na zagraniczne wyścigi (Traf, E-Tote).
Pan K. Mirpuri:
Potrzebne jest podawanie szczegółowych informacji o startujących koniach, żeby zaznajomić graczy z ich osiągnięciami i szansami w
gonitwie.
Powinna być wydawana np. jakaś gazetka, chociażby internetowa, w której podawano by informacje ułatwiające grę laikom, tzw.
liga typerów.
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Pan W. Bąkowski: TS będzie wydawał papierowy program wyścigowy z podstawowymi informacjami, natomiast pełne informacje
dot. konia i jego osiągnięć zamieszczane będą na stronie internetowej.

1.

Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 103
z dnia 16 stycznia 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) 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 XXX posiedzenia Rady.
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 104
z dnia 16 stycznia 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXX posiedzenia Rady PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ze względu na chwilową nieobecność Pana W. Bąkowskiego Przewodniczący przeszedł do omawiania punktu 4.
4.

Zmiany w Regulaminie Rady PKWK.

Pani M. Słowik odczytała treść propozycji zapisów dotyczących przyjmowania uchwał w trybie nadzwyczajnym - "na odległość", czyli
pomiędzy posiedzeniami Rady, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przygotowanych przez nią i Przewodniczącego, pozytywnie
ocenionych przez prawników.
W wyniku dyskusji, w której poruszano kwestie zgodności takich zapisów z nadrzędnymi przepisami (ustawa o wyścigach) a także z
pozostałymi zapisami Regulaminu pracy Rady a także formalnych i technicznych możliwości prawidłowego przeprowadzania głosowań
na odległość zdecydowano, aby omawianie tej kwestii pozostawić Radzie następnej kadencji, która zostanie powołana już na wiosnę
tego roku.
3.

Plany wyścigowe na sezon 2013 w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie i Dąbrówce, z podziałem na poszczególne rasy koni - dalszy
ciąg dyskusji, aktualna sytuacja.



W. Bąkowski:

Czeka na informacje wszystkich środowisk co do planu gonitw, jednak właściwych, ostatecznych uzgodnień dokona z Prezesem
PKWK F. Klimczakiem.

Ważne jest, jak podzielić ok. 9-milionową pulę nagród.
Prezes F. Klimczak:

Bez wiedzy i udziału PKWK zostały poczynione ustalenia dotyczące planu gonitw pomiędzy TS, przedstawicielami PZHKA i
posłanką Marczułajtis, z których wynika, że przyjęty podział nagród odebrałby 20% nagrodę właścicielską koniom xx.

Będzie wnioskował do organizatora, aby pulę nagród w zamkniętych gonitwach podzielić nie na rasy, ale od całości, co
umożliwiłoby zamknięcie ok. 50% gonitw dla koni oo tak, aby wypełnić dyrektywę unijną.

Zwrócił się do wszystkich trenerów koni xx z prośbą o szybkie przekazanie wstępnych informacji na temat liczby koni xx
mających być w treningu na Służewcu. Te wstępne informacje nie pokrywają się z planami TS co do liczby gonitw, które są zbyt
optymistyczne.

Wstępna przymiarka do planu gonitw, wykonana przez Prezesa F. Klimczaka dla koni xx, na podstawie zebranych dotąd od
trenerów informacji, wygląda następująco:
1) 2-latki: 47 gonitw II gr., 6 gonitw I gr., 7 próbnych, 3-4 kat. B, 4 kat. A. Z tego podziału na 2-latki wyszła do podziału kwota
ok. 1.494.000 zł. Pula nagród w gonitwie II gr. dla 2-latków to ok. 16.000. zł, za I m. 8.500 zł (przy 5 płatnych miejscach); w I
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gr. pula wyniosłaby 20.000 zł, za I m. 10.500 zł, w próbnej aż 36.000 zł, za I m. 21.000 zł. W kat. B średnia pula nagród to
38.000 zł, a kat. A 64.000 zł, co daje bardzo wysoki wzrost nagród we wszystkich gonitwach.
2) 3-latki od przegrupowania, 4-letnie i starsze: rozważane jest ustanowienie premii startowej w wysokości 200-300 zł.
Trzeba by na to przeznaczyć kwotę ok.1.450.000 zł, co na pozostałe gonitwy dałoby kwotę 2,8 mln zł.
3) 3-letnie i starsze: 45 gonitw IV gr. z pulą 6.000 zł, za I m. 3.750 zł, 84 gonitwy III gr. z pulą 7.000 zł, za I m. 4.000 zł, 32
gonitwy II gr. z pulą 9.000 zł, za I m. 5.250 zł, 13 gonitw I gr. z pulą 12.000 zł, za I m. 6.750 zł, 14 gonitw kat. B ze średnią
pulą 36.000 zł, 11 gonitw kat. A ze średnią pulą 70.000 zł, 14 gonitw płotowych ze średnią pulą 20.000 zł.
4) Proporcje puli nagród koni oo do koni xx, to ok. 32-33% do 67%, organizator przewiduje jeszcze 36 gonitw dla kłusaków, co
będzie jeszcze dyskutowane.
5) Przewidywanych 7 gonitw próbnych ma być rozegranych później, niż do tej pory (stąd decyzja o wyrzuceniu nagrody
Dorpata), ale w rozsądnym terminie, zapewniającym dobrą obsadę w gonitwie o nagrodę Dakoty. Gonitwy te mają być
wyłącznie dla koni polskiej hodowli.
6) W czasie rozgrywania gonitw próbnych ma być rozgrywana ściśle określona liczba gonitw objętych bonusem irlandzkim.
Jeżeli bonus irlandzki nie zostanie wykorzystany, będą zorganizowane dodatkowe gonitwy tak długo, jak długo będzie
funkcjonował bonus.
7) Niewiadomą pozostają jeszcze gonitwy płotowe ze względu na brak deklaracji z Sopotu i Wrocławia co do liczby
planowanych tego typu gonitw. Wstępnie przewidzianych jest 14 gonitw płotowych ze średnią pulą nagród 20.000 zł, co
daje o 20% wyższe nagrody, niż dotychczas.
A. Wójtowicz: Prezes PKWK ani Rada nie ma wpływu na podział na konkretne gonitwy puli nagród oferowanej przez organizatora,
może decydować tylko o podziale pieniędzy przyznanych przez PKWK i takiej informacji powinien udzielić, z podziałem na
poszczególne tory i rasy.
Prezes F. Klimczak:

Przypomniał postulat zmiany do regulaminu wyścigów konnych zgłoszony przez Pana A. Wójtowicza dot. ustalania
szczegółowych warunków gonitw i zwracając się do niego stwierdził, że nie będzie znosił więcej takich intryg, bo istnieją granice
bezczelności.

Ponadto przypomniał, że to Prezes PKWK zatwierdza plan gonitw a przygotowany przez niego zarys planu uwzględniał podział
środków finansowych w relacji do liczby koni w poszczególnych grupach wiekowych koni xx, sugerując jednocześnie podział
między rasy.

Oczywiste jest, że to organizator (TS) opracowuje plan gonitw a Prezes PKWK go zatwierdza, przedstawiając swoje sugestie i
negocjując warunki przedstawione w postulatach środowisk hodowlano-wyścigowych. TS zwrócił się z resztą do środowiska
wyścigowego z prośbą o opinię do projektu planu gonitw opublikowanego w Internecie i zadeklarował uzgadnianie jego
warunków w porozumieniu z Prezesem PKWK.

Ze strony PKWK wszystkie środki finansowe, w zależności od tego, co zostanie rozstrzygnięte odnośnie Sopotu, Wrocławia i
Dąbrówki, jeśli nie zostaną w dużej mierze wykorzystane na dofinansowanie torów, to pójdą m.in. na realizację postulatu Pana
B. Tomaszewskiego, czyli ustanowienie premii hodowlanej dla właściciela klaczy wyłącznie pełnej krwi angielskiej, której źrebię
bierze udział w gonitwie. Jest to kwota ok. 700-800 tys. zł.
W. Bąkowski: Sponsor może oczekiwać wykorzystania jego środków na warunkach wynegocjowanych z organizatorem, jednak
kwestie hodowlano-wyścigowe objęte planem gonitw muszą być ustalane i negocjowane z władzą wyścigową, jaką jest PKWK. Traf
chciałby, aby było jak najwięcej gonitw danego dnia z jak największą liczbą koni w gonitwie, natomiast PKWK i TS uważają, że
najkorzystniejsze byłoby bieganie minimum 7 do 12 koni w maksymalnie 8 gonitwach dziennie i starają się do takiego stanowiska
przekonać władze Trafu. Dzisiaj najważniejsze jest, aby zdecydować, czy 8 mln zł przeznaczyć na podstawowe nagrody i w jakiej
wysokości, zwłaszcza w najważniejszych gonitwach, czy część z tych pieniędzy wyłączyć na nagrody właścicielskie, hodowlane lub
startowe.
Prezes F. Klimczak:

W Dąbrówce przewiduje się do 6 dni wyścigowych, które mogą się składać np. z 4 gonitw oficjalnych i 4 włościańskich, w tym
również dla koni xo, jednak bardziej realne są 3-4 dni, które mają nie kolidować z mitingami na Służewcu. Mają tam być zakłady
wzajemne - sprawa na etapie uzgodnień z Trafem.

W odpowiedzi na stwierdzenie A. Wójtowicza, że gonitwy dla kłusaków francuskich są w 100% zamknięte: Gonitwy dla
kłusaków nie są gonitwami zamkniętymi, tylko ograniczonymi dla koni rasy kłusak francuski. Potwierdził to R. Mateusiak,
stwierdzając, że wszystkie gonitwy dla kłusaków są gonitwami międzynarodowymi, otwartymi dla wszystkich koni rasy kłusak
francuski.

Przedstawiony zarys planu gonitw dla koni xx dotyczy tylko toru służewieckiego, gdyż tylko ten tor jest objęty umową
dzierżawy, w której są zapisy dot. rozgrywania gonitw. Pozostałe tory przedstawiają własne plany i źródła finansowania.
Przyznał rację Panu J. Budnemu, że poziomy nagród na poszczególnych torach muszą ze sobą współgrać.

Przewidywany termin złożenia wstępnego planu gonitw to koniec lutego, głównie ze względu na zebranie informacji o liczbie
koni zgłoszonych do sezonu.
P. Krakowiak: prośba o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

Pomysł zmiany premiowania wyników koni polskiej hodowli na premię hodowlaną. Zdanie P. Krakowiaka przez ostatnie 3 lata
obowiązywania premia właścicielska nie zdała egzaminu.

Ustalenie premii startowej dla koni grupowych 3-letnich i starszych xx. Zdaniem P. Krakowiaka powinno się ustanowić premię
startową, żeby zachęcić do pozostawienia na torze (niewyprzedawania w trakcie sezonu wyścigowego) i częstszego biegania
końmi niższych grup.
A. Zieliński: Premia startowa nie zapewni odpływu koni w trakcie sezonu. Wyższe nagrody pozwolą na wyhodowanie lepszych koni.
A. Wójtowicz: wyższe nagrody to większy odpływ pieniędzy na konie zagraniczne.
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M. Łojek: Nagradzanie wyłącznie najlepszych koni wyeliminuje te słabsze i w efekcie nie będzie się czym ścigać.
W. Bąkowski: Jest za tym, aby w tym roku dodatkowe 953 tys. rozdysponować na premie startowe, bo od przyszłego roku będzie już
tylko główna pula plus pieniądze od sponsorów.
F. Klimczak:

Pula nagród powinna być ustalona w tej wysokości, w jakiej sumują się wszystkie pieniądze, aby zmieścić się w 20% w
odniesieniu do zamknięcia gonitw dla koni oo. Jeśli przyjęty zostanie postulat, aby przyjąć premię startową, to należy ją przyjąć
jako stały mechanizm udziału w pulach nagród w następnych latach.

Na pytanie P. Krakowiaka: Opłata od Trafu z tytułu obrotów na zakłady na wyścigi zagraniczne w grudniu wyniosła 600 zł, od ETote takiej informacji jeszcze ma.
M. Dudzik: Poparł Prezesa F. Klimczaka i zaapelował, aby 90% planu stanowił jego szkielet, aby hodowcy mogli zaplanować
stanówkę na 4 lata do przodu. Na razie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku.
F. Klimczak: W nadchodzącym sezonie należy przyjąć, że do właścicieli i hodowców trafi w sumie ok. 10 mln zł. W kolejnych latach
2014-15 będzie co najmniej 8 mln plus premia hodowlana od PKWK dla właścicieli klaczy. Jest to minimum i może tylko wzrosnąć.
J. Białobok: Poprosił Prezesa Klimczaka, aby przychylnie podszedł do planu zamykania gonitw dla koni oo ze względu na dobro
polskiej hodowli tych koni w najbliższych latach. Odczytał ostatnie zdanie z pisma Ministerstwa Rolnictwa 28.12.2012 r., będącego
odpowiedzią na prośbę doń skierowaną o interpretację zapisów dotyczących ograniczeń unijnych w zamykaniu gonitw. Zdanie to
mówiło o braku ograniczeń dla organizatora wyścigów w liczbie zamykanych gonitw dla koni zagranicznej hodowli. Przekazał
Prezesowi Klimczakowi do wiadomości kopię tego pisma.
Prezes F. Klimczak: Cały departament prawny Ministerstwa Rolnictwa jest zgodny, że obowiązuje zasada 20% przy różnicowaniu puli
nagród ze względu na pochodzenie, jednak bez podziału na rasy, stąd decyzja o zlikwidowaniu 20% nagrody właścicielskiej na rzecz
zamknięcia 50% puli nagród w gonitwach dla koni oo oraz ustanowienia 7 gonitw próbnych dla koni xx. W piśmie przekazanym przez
Pana Białoboka jest wyraźnie napisane o maksymalnie 20% dopuszczalnym różnicowaniu puli nagród.
M. Słowik:

Obecnie we Wrocławiu jest 36 koni oo, z tego 31 3-latków, 5 4-letnich i starszych, które jednak pewnie tylko tutaj trenują, 76
koni xx: 21 2-latków, 32 3-latki, 5 4-latków i 18 5-letnich i starszych.

Podjęto decyzję, że organizatorem pozostaje WCSHiR we współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Wyścigów Konnych.

Początek w maju, zaplanowano ok. 14 dni wyścigowych, 80 gonitw w galopie, liczba gonitw kłusaczych jest w trakcie ustaleń.

Zabezpieczone środki finansowe: 300 tys. zł od miasta na gonitwy ogólne, 280 tys. zł na gonitwy skakane (1 steeplowa, 1
płotowa) dla koni 5-l+, trwają rozmowy z TS dot. zasponsorowania we Wrocławiu pewnej liczby gonitw. Pula nagród we
Wrocławiu ma wynieść ok. 1 mln zł, możliwe jest, że dzięki sponsorom będzie ponad 1 mln zł.

Szczegółowy plan zostanie przygotowany na początku lutego, kiedy będzie znana faktyczna liczba koni w stajniach.

Część trenerów nadal jest zatrudnionych przez miasto, natomiast pełna prywatyzacja stajni nastąpi w ciągu 2 lat.

Co do dosiadu, to będą się starać, aby przynajmniej utrzymać poziom z zeszłego roku.
M. Rutkowska:

Pierwsza przymiarka na koniec stycznia, w porozumieniu z TS.

Planowane 6 dni, docelowo dążą do rozgrywania nawet 8 dni wyścigowych.
P. Piątkowski:

Postulat o podwyżkę dosiadów o 20-30 lub 50%.

Propozycja ustalenia procentu od dosiadu za dyspozycyjność jeźdźca w przypadku wycofania konia w tzw. terminie
dodatkowym, przez lekarza weterynarii lub przez sędziego startera, szczególnie ważna dla dżokei utrzymujących się głównie z
dosiadów.
F. Klimczak: Wszystkie koszty związane z opłatami za dosiad obciążają właścicieli. Ponadto w tym roku jeźdźcy dostaną 5% od puli
nagród wyższej o niemal 40% od zeszłorocznej.
K. Mirpuri: Obecnie problemem jest brak jeźdźców. Należy rozważyć, czy wyższe opłaty za dosiad przyciągną nowych ludzi do tego
zawodu.
F. Klimczak: W obecnych warunkach ciężar pozyskania i wyszkolenia nowych jeźdźców spoczywa głównie na trenerach, a na PKWK
ich ewentualne doszkalanie.
M. Łojek: Generalnie brakuje kandydatów na jeźdźców, a jak się trafią, to nie ma im za wiele do zaoferowania ani finansowo, ani w
kwestii zakwaterowania.
A. Wójtowicz: Należy podjąć uchwałę z prośbą do Prezesa PKWK, aby podjął zdecydowane działania w celu utworzenia w pobliżu
Warszawy szkoły jeździeckiej.
M. Słowik: Swego czasu rozmawiała z urzędnikami ministerstw sportu, rolnictwa i edukacji. Wyścigi nie podlegają pod sport, więc
utworzenie klasy sportowej jest niemożliwe. Podobnie jest z Ministerstwem Rolnictwa i Edukacji. Problemem jest to, że
zrezygnowano z edukacji zawodowej. Być może od czerwca br. będą nabory do klas zawodowych.
F. Klimczak: Odwiedził szkołę w Piasecznie zajmującą się końmi i hodowlą, ale nie było w niej ani jednej chętnej osoby do pracy na
wyścigach.
M. Rutkowska: Taka sama sytuacja jest w przypadku szkoły w okolicach Sopotu - przez 6 lat, mimo odbywania praktyk na sopockim
torze i uczęszczania do szkółek jeździeckich, nikt nie został jeźdźcem i nie związał swojej kariery z wyścigami.
J. Budny: Warunkiem zatwierdzenia programu kształcenia jest zapewnienie przez przynajmniej 5 lat zbytu dla absolwentów danego
kierunku, każdego roku (oświadczenia potencjalnych pracodawców), co w obecnych warunkach jest nierealne.
Podsumowując dyskusję Prezes Klimczak stwierdził, że podstawą pozyskania stacjonarnych jeźdźców oraz kandydatów na jeźdźców
jest zapewnienie im tu na miejscu warunków socjalnych (zakwaterowanie i rodzaj stypendium, odpowiedni trening).
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5.

Plan działań Rady na rok 2013

Przewodniczący rozdał członkom Rady zaproszenie na benefis z okazji 60-lecia pracy trenera Mieczysława Mełnickiego,
współorganizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Wyścigi konne - Służewiec.
W nawiązaniu do wcześniejszej dyskusji oczywiste jest, że jedną z głównych kwestii, którą powinna zająć się Rada, będzie
pozyskiwanie nowych jeźdźców. Na następne posiedzenie zaplanowano głosowanie nad rekomendacją sędziów wyścigowych na sezon
2013.
Pan M. Wojnarowski nawiązał do sprawy pisma Ministra T. Nalewajka do PZHKA w sprawie zamykania gonitw dla koni polskiej
hodowli. Prezes F. Klimczak powtórzył, że interpretacja jest taka, jaką przytaczał. W piśmie tym, na początku zostało wyraźnie napisane,
że obowiązuje zapis dotyczący możliwości zamykania przez organizatora dowolnej liczby gonitw, ale na maksymalnie 20% ogólnej puli
nagród. Jeśli arabiarze chcą, to mogą zamknąć nawet wszystkie gonitwy, ale ścigać się będą wówczas bez pieniędzy w części z nich.
Potwierdzili to jednoznacznie prawnicy Departamentu Prawnego MRiRW w rozmowach z Prezesem Klimczakiem. Nawiązując do
niedawno zakończonej kontroli NIK w PKWK F. Klimczak dodał, że NIK nie uznałby tego pisma, bo brakuje na nim podpisu osoby je
sporządzającej (minister podpisuje, ale nie sporządza pisma), co kontrolerzy wytknęli Prezesowi PKWK, kwestionując kilka pism przez
niego podpisanych.
6.

Sprawy różne.
Brak.
00

Termin następnego posiedzenia ustalono na 13 marca (środa), godz. 11 .
Na tym protokół zakończono.
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