Protokół z XVII posiedzenia Rady PKWK
odbytego 11 lutego 2015 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
30
Obrady rozpoczęto o godzinie 11
Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Chalimoniuka, który 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. W posiedzeniu wzięła ponadto udział Prezes PKWK Agnieszka
Marczak.
1.

Przyjęcie porządku obrad.



W. Bąkowski zawnioskował o wstawienie jako pkt. 3 informacji Prezesa PKWK nt. ustaleo ze spotkania Prezes A. Marczak i
Przewodniczącego Rady T. Chalimoniuka z Zarządem TS w dniu 10 lutego.
UCHWAŁA NR 85
z dnia 11 lutego 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia dodad jako 3. pkt porządku obrad pt. „Informacja Prezes PKWK o wynikach
rozmów w Totalizatorze Sportowym”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


S. Czerwioski zaproponował, aby pierwotny pkt 5. został uzupełniony na początku o „plany gonitw”.
UCHWAŁA NR 86
z dnia 11 lutego 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zmienid na następujące brzmienie pkt. 5. (obecnie 6.) porządku obrad na:
„Plany gonitw i warunki rozgrywania gonitw a przyszłośd wyścigów w Polsce”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Przewodniczący odczytał porządek obrad po poprawkach i podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 87
z dnia 11 lutego 2015 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd zmodyfikowany porządek obrad odbywanego posiedzenia, zgodnie z
propozycją odczytaną przez Przewodniczącego Rady.
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 jednomyślnie.
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.

Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia Rady.

M. Słowik odczytała poprawki i uzupełnienia, które zgłosiła przed posiedzeniem do protokołu. D. Gołaszewska dodała, że zgodnie z
uwagą Z. Górskiego poprawiła listę osób obecnych na posiedzeniu.
S. Czerwioski zauważył, że jego zdaniem tytuł punktu dot. wypowiedzi J. Sawki powinien brzmied „Informacja Dyrektora J. Sawki o
wyścigach we Wrocławiu”. Dodał, że na prośbę Dyrektora J. Sawki, podaje do protokołu wysokośd obrotów w całej Polsce na wyścigi
wrocławskie w sezonie 2014: 607 tys. zł przy 16 dniach wyścigowych i 107 gonitwach - to 1/25 obrotów z sezonu 2005, kiedy wyścigi
wrocławskie „ważyły” mniej więcej 1/5 wyścigów w całej Polsce.
Wobec braku innych uwag przyjęto następującą uchwałę:
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UCHWAŁA NR 88
z dnia 11 lutego 2015 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XVI posiedzenia Rady PKWK.
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 jednomyślnie.
3.

Informacja Prezes PKWK o wynikach rozmów w Totalizatorze Sportowym.

Prezes A. Marczak wspólnie z T. Chalimoniukiem streścili wyniki rozmów przeprowadzonych podczas spotkania 10.02.2015 r., w
którym ze strony PKWK wzięła udział Ona wraz z Przewodniczącym T. Chalimoniukiem a ze strony TS - Prezes W. Szpil i G. Sołtysioski.
Poruszono m.in. następujące kwestie:

2 istotne sprawy - kwestie premii startowej i premii transportowej.
Zarząd TS zapewnił, że obie premie będą obowiązywały w tym sezonie, na razie bez informacji o ich wysokości, którą uzyskają po
wysłaniu pisma przez Dyrektora W. Bąkowskiego do Zarządu TS.
Propozycja PKWK dot. premii transportowej: 0-100 km - 100 zł, 100-200 km - 200 zł, powyżej 200 km - 300 zł.
Co do wysokości premii startowej TS musi jeszcze skalkulowad, z jakim kosztami by się ona wiązała. Miałaby objąd wszystkie konie
startujące na Służewcu, bez podziału na rasy. Ma to wesprzed finansowo właścicieli i zachęcid ich do przywożenia większej liczby
koni na służewieckie wyścigi.
Prezes Szpil zadeklarował, że nie będzie dyskryminował żadnego z torów, jednak trzeba brad pod uwagę relacje prawne pomiędzy
organizatorami i zróżnicowanie w ich dotowaniu, np. przez PKWK. Pieniądze na ww. premie będą pochodziły z budżetu centrali TS.

Opracowanie koncepcji rozliczenia długów trenerów za dzierżawione boksy (wobec PKWK - do roku 2009 i TS - od 2009 roku),
która miałaby im pomóc w spłacie zadłużenia i zajęciu się działalnością treningową a nie księgową.
Zadłużenie z tytułu najmu (różnych podmiotów) wobec PKWK do roku 2009 wyniosło ok. 500 tys. zł a trenerów wobec TS - ok. 300
tys. zł (kwota ta cyklicznie zmniejsza się w trakcie sezonu wyścigowego i rośnie w przerwie między sezonami).

Plan gonitw na sezon 2015 i koniecznośd jego integracji z pozostałymi torami a także wspieranie pozostałych torów.

Imprezy dodatkowe, okołowyścigowe, które będą miały miejsce na Służewcu. Ze strony PKWK Prezes A. Marczak poprosiła, aby
plany ich dotyczące były przedkładane z większym wyprzedzeniem, zwłaszcza te mające się odbyd na torze i jego bieżni
(zaniepokojenie wzbudził planowany w czerwcu br. Orange Warsaw Festival i Klub chciałby mied wpływ na zapisy umowy
odnośnie gwarancji odpowiedniego zabezpieczenia bieżni toru).

Wspólne aktywności PKWK i TS w zakresie promocji wyścigów konnych.

Przyjęta przez TS propozycja Prezes A. Marczak stworzenia grupy roboczej do współpracy TS z PKWK w trybie ciągłym, do
bieżącego rozwiązywania problemów.

W. Bąkowski poinformował, że nie było go na omawianym spotkaniu i zadeklarował, że szczegóły opisze na następnej Radzie, po
uzyskaniu takich informacji od Zarządu TS.

Na oświadczenie A. Wójtowicza, że jeśli długi trenerów służewieckich zostaną umorzone, wystąpi on na drogę sądową o
zadośduczynienie z tytułu nierównego traktowania podmiotów, Prezes A. Marczak zapewniła, że PKWK nie zamierza umarzad
długów trenerom, ale pomóc im w ich spłacie.
4.

Informacja o ilości koni zgłoszonych na sezon 2015.



W. Bąkowski przedstawił wstępne dane dot. liczby koni zgłoszonych do sezonu 2015 (stan na dzieo 9.02.2015 r. - zweryfikowane
dane zostaną opublikowane w Biuletynie PKWK):
o
konie pełnej krwi angielskiej - 740, w tym 194 hodowli zagranicznej,
z czego:
- dwuletnich 277 (tyle samo w 2014), w tym zagr. 65,
- trzyletnich 217 (w 2014 -236), w tym zagr. 57,
- czteroletnich i starszych 246 (w 2014 - 236), w tym zagr. 72;
o
konie arabskie czystej krwi - 403, w tym 70 hodowli zagranicznej,
z czego:
- trzyletnich 217 (w 2014 - 214) , w tym zagr.36,
- czteroletnich 100 (w 2014 - 104) , w tym zagr. 15,
- pięcioletnich i starszych 86 (w 2014- 81), w tym zagr.19;
W stosunku do lat 2011-2013 populacja koni xx minimalnie spadła, natomiast koni oo utrzymuje się na tym samym poziomie.
Ogółem populacja koni zgłoszonych do sezonu jest porównywalna, ale największą stratę można zaobserwowad w 3-latkach xx.
konie półkrwi - 60, w tym 28 trzyletnich (w 2014 - 38) i 32 czteroletnie i starsze (w 2014 - 16);
konie rasy kłusak francuski - 54. Suma ta się zmieni, gdyż wielu właścicieli kłusaków zgłasza je dopiero do gonitw
międzynarodowych. Jest to błędne podejście, gdyż liczba 100 kłusaków zgłoszonych przed sezonem umożliwiłaby wpisanie Polski
do organizacji międzynarodowej i start polskich właścicieli za granicą. Podobnie powinno byd z półkrwią, aby można było ocenid
potencjał tej rasy.
o
o
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S. Czerwioski przeczytał dane statystyczne, ujęte z innego punktu widzenia, dotyczące polskich 2-latków xx, opracowane przez dr.
Jacka Terpiłowskiego:
w 2012 r. urodziło się ich 313, do sezonu 2014 zgłoszono ich 219, a startowało w całej Polsce 104;
w 2013 r. urodziło się ich 294, do sezonu 2014 zgłoszono ich 212, co pozwala szacowad, że w 2015 r. wystartuje mniej, niż 100 w
Warszawie i we Wrocławiu.
A. Wójtowicz zauważył, że przyczyną tej niepokojącej tendencji może byd zgłaszanie przez właścicieli koni do sezonu na wszelki
wypadek, z nadzieją, że uda im się je wcześniej lub w trakcie sprzedad lub wydzierżawid, a jeśli się im to nie uda, często rezygnują z
drogiego treningu.
Połączono omawianie punktów:

5.
6.
7.

Tendencja spadkowa hodowli koni w Polsce.
Plany gonitw i warunki rozgrywania gonitw a przyszłośd wyścigów w Polsce.
Nagrody dodatkowe (startowa i transportowa).



Głos zabrał A. Wójtowicz - autor tematu, który odniósł się do opublikowanego na stronie PKWK zestawienia klaczy-matek i źrebiąt
w latach 2004-2014:
FOLBLUTY




PEŁNA KREW ANGIELSKA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba klaczy matek

903

902

900

879

789

746

739

657

578

489

504

Liczba urodzonych źrebiąt

495

462

519

456

441

373

396

378

313

294

263

Wg jego szacunków, największy spadek będzie w 2015 r., urodzi się ok. 200 źrebiąt xx, z czego na tor zgłoszonych zostanie ok. 130
a na wyścigi przyjedzie pewnie ok. 100 a w 2017 r. wystartuje ok. 50 2-latków.
Rada PKWK i całe środowisko hodowców xx przegapiło taką sytuację, że zrobiła się tak dramatyczna. Interes dnia dzisiejszego jest
niczym w porównaniu z tym, że za 2-3 lata może nie byd wyścigów koni xx polskiej hodowli. Od Rady, jako środowiska hodowlanowyścigowego będzie zależało, czy uda się podjąd jakieś decyzje, które spowodują, że hodowcy koni xx będą zainteresowani
hodowaniem polskich koni a nie sprowadzaniem ich z zagranicy.
ARABY


















CZYSTA KREW ARABSKA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba klaczy matek

896

956

986

1032

1091

1085

1073

1084

1056

1009

981

Liczba urodzonych źrebiąt

556

597

573

600

642

654

603

620

602

570

529

W czystej krwi arabskiej nie jest tak źle, jak w pełnej krwi. Spadek jest mniejszy dlatego, że hodowcy koni oo zauważają działania
swoich przedstawicieli na rzecz polskiej hodowli.
Podsumowując, w populacji startujących koni xx utrzymuje się stała liczba koni zagranicznych, które wyciągają pieniądze, a w
populacji koni oo populacja ta, mimo ograniczeo poprzez zamykanie gonitw, wzrosła. Trzeba się więc zastanowid, czy PKWK
działając na mocy ustawy, ma dążyd do wzmacniania polskiej hodowli, czy koni hodowli zagranicznej.
M. Romanowski:
Spadek na przestrzeni lat jest faktycznie znaczący, ale poszczególni właściciele, redukujący posiadany materiał, bardzo na to
wpływają. W ostatnich latach zasadniczy wpływ miał na to 1 właściciel, który zredukował liczbę matek ze 164 do 30. Bezpieczniej
byłoby, żeby było więcej właścicieli z mniejszą liczą koni.
Mówienie o wywożeniu pieniędzy za granicę jest demagogią, bo chodzi bardziej o konie kupione za granicą a nie z niej
przyjeżdżające na wyścigi. Poza tym nadal trening pokrywany jest z nagród jedynie w ok. 30%, co nie pozwala na inwestowanie w
zakupy dobrych koni.
J. Budny:
Przypomniał, że jeszcze w poprzedniej kadencji sugerował, aby poświęcid specjalne spotkanie Rady, wyłącznie na dogłębną
analizę, co się dzieje z hodowlą xx. Same liczby są mniej istotne, bo hodowad trzeba dobre konie a duża liczba słabych pogorszy
tylko sytuację. Trzeba się zastanowid, czy nasza hodowla nadąża za postępem w hodowli światowej. Jego zdaniem panuje w niej
regres, który nie usprawiedliwia rozwoju takiej hodowli, produkcja kiepskiego folbluta nie ma absolutnie sensu. Pełna krew jest
kosztowna w hodowli i trzeba się skoncentrowad, aby posiadane fundusze przeznaczad na odpowiednią liczbę klaczy. Natomiast
podstawowym problem hodowli jest brak dobrych ogierów.
Biorąc pod uwagę pewną stabilizację poziomu nagród i to, na co nas stad w nagrodach, trzeba pod te nagrody projektowad i
program wyścigowy i program hodowlany.
Cieszy się, że hodowla oo wraca do normy, bo w ostatnich latach została nadmiernie rozbuchana, co prowadzi do przepychanek z
zamykaniem gonitw, utrudniającym prawidłową selekcję i program wyścigowy.
M. Trela:
Każdy kraj popiera własną hodowlę, więc miejsce urodzenia konia ma znaczenie.
Koni arabskich nie wydaje się byd za dużo, bo nie ma problemu z ich zbytem. Istotna jest ich wartośd, którą podnosi próba
dzielności, bez której nadal się będą sprzedawad, ale będzie ich mniej w wyścigach i w totalizatorze konnym.
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A. Wójtowicz: O ile dla koni xx próba dzielnośd jest celem hodowlanym, to w przypadku koni oo próba dzielności jest tylko
elementem hodowlanym i to hodowcy w związkach hodowlanych określają, jakie kryteria ta próba powinna spełniad.
M. Romanowski:
Nikt nie chce nikogo wykluczad z próby dzielności, ale inna kwestią jest jej opłacalnośd.
Nie można też porównywad bezpośrednio tych dwóch ras właśnie z uwagi na cele i parametry hodowlane.
Nie ma szans, aby polska hodowla dorównała czołowym hodowlom zagranicznym. Nie można jej też poprawid bez dolewu krwi z
zewnątrz, co jest bardzo drogie.
J. Białobok: Zbyt koni oo jest bardzo dobry, ale martwi go, że trafiają one w ręce hurtowników i wywożone są za granicę, np. do
Iranu, kiedy w Polsce mogłyby bez problemu biegad, tylko muszą mied możliwośd częściowego wypełnienia programu
wyścigowego, inaczej za chwilę nie będzie czym biegad.
R. Talarek zarzucił J. Budnemu, że to za czasów, kiedy był on dyrektorem toru służewieckiego, hodowla się załamała. J. Budny
stwierdził, że kierując torem, nie miał wpływu na hodowlę, która zaczęła się pogarszad jego zdaniem właśnie, kiedy z niej odszedł.
Nastąpiły wówczas zmiany polityczne, które wymusiły prywatyzację, która poszła w niewłaściwym kierunku. Starał się temu
zapobiegad, aby robiona ona była z sensem. Poza tym, kiedy w 1994 roku przyszedł na tor, upadłośd wyścigów była już właściwie
faktem.
B. Tomaszewski: Powinna byd wprowadzona nagroda hodowlana.
M. Romanowski: Ważna jest jakośd ogiera. Kupienie 1 dobrego ogiera kiedyś dawało możliwośd sprawdzenia jego potomstwa,
obecnie jest zbyt duże rozdrobnienie.
A. Kiljaoczyk: Tylko wyższe nagrody przyciągną większą liczbę właścicieli.
M. Trela: Aby były wyścigi, muszą byd konie a konie będą, jak ściganie się nimi będzie opłacalne.
Z. Górski: Stara się rozwijad hodowlę, sprowadza materiał hodowlany, ale arabiarze rzucają jemu i jemu podobnym kłody pod nogi,
tworząc kolejne ograniczenia przez zamykanie gonitw.
T. Chalimoniuk: Gra na wyścigi przez Internet jest od kilku miesięcy dozwolona, ale nikt nie składa wniosków o koncesję, bo jest
ona bardzo droga i nieopłacalna. Przy próbie przekonania TS do wykupienia takiej koncesji zgody na to nie wyraził przedstawiciel
Ministerstwa Finansów - członek rady nadzorczej TS.
M. Romanowski: Bez porządnego systemu zakładów wzajemnych obroty nie wzrosną.
W. Bąkowski: Jest stabilna pula 8 mln i w tych realiach należy się poruszad, ewentualnie można poszukad innego organizatora,
który zaoferuje wyższą. Gonitwy zamknięte dla arabów będą, ale nadal w ramach 20% puli nagród. W tej rasie jest stabilizacja,
więc trzeba rozmawiad o folblutach, z którymi jest problem.
S. Czerwioski:
Przyczyną tendencji spadkowej w hodowli, w szczególności koni xx, są nożyce między kosztami utrzymania i treningu konia a
średnimi nagrodami. Dwukrotny spadek klaczy i źrebiąt w hodowli związany jest z obecnością TS jako organizatora. Istnieje ścisła
korelacja między załamaniem i obecnością TS. Przyczyną jest te 8 mln zł na pulę nagród, która w najbliższych latach ma nie
wzrastad, co spowoduje pogłębianie się tej sytuacji. Pytanie jest, czy strategicznym celem TS jest rozwój wyścigów na Służewcu.
Polska od 10 lat jest w UE, więc nie ma możliwości zamykania gonitw w takim stopniu, jak 10 lat temu.
M. Słowik:
Dla spółek prawa handlowego najważniejsze są pieniądze i rachunek ekonomiczny.
Nie ma pomocy instytucjonalnej w postaci premii hodowlanych.
Środowisko wyścigowe nie miało innego pomysłu na organizatora, niż odgórnie narzucony TS.
Widzi premiowanie dobrych koni.
Każdy z organizatorów się stara, ale nadal wyścigi są traktowane wyłącznie jako swego rodzaju hazard.
A. Wójtowicz:
Stabilizacja w arabach wzięła się z aktywności środowiska arabskiego sprzed 3 lat.
Pomysł zamykania gonitw dla potomstwa po pewnych ogierach wzbudził wiele kontrowersji, dlatego też po przedyskutowaniu
sprawy, m.in. z M. Trelą, J. Białobokiem, M. Liśkiewiczem, postanowił przedstawid do rozważenia przez organizatora wyścigów i
Prezes PKWK następującej propozycji (w ramach obecnej puli nagród dla arabów), wstępnie przedyskutowanej z mecenasem T.
Kwiatkowskim, wg którego jest ona prawnie dopuszczalna, nie jest ograniczona ustawą o hodowli i dyrektywą unijną:
„Gonitwy krajowe (otwarte dla koni zagranicznej hodowli) dla 3-letnich koni oo z warunkami exterieru (litera „e” przy gonitwie). W
gonitwach tych mogą brad udział konie, które spełniają poniżej podane warunki:
1) Co najmniej 2 z 3 przodków w linii męskiej, tj. ojciec, dziadek lub pradziadek, brało udział w pokazach rozgrywanych zgodnie z
zasadami ECAHO i 1 z nich zdobył tytuł czempiona, wice czempiona lub brązowy medal lub 1 z nich zdobył tytuł czempiona,
wice czempiona lub brązowy medal na pokazach oznaczonych jako „Title Show”.
2) Właściciel koni na co najmniej 7 dni przed pierwszych zapisem konia do gonitwy wskaże na piśmie spełnienie przez tego konia
warunków, o których mowa w pkt. 1 i złoży to pismo do PKWK”.
PKWK taką listę zweryfikuje i przekaże organizatorowi. Mowa jest o ok. 15% gonitw oo, 25-30 gonitw na próbę.
T. Kwiatkowski: Propozycja A. Wójtowicza nie jest niezgodna z literą polskiego prawa, z unijnym jest to trochę bardziej
skomplikowane - nadal pozostaje ograniczenie do 20%.
A. Zielioski: Trzeba się zorientowad, ile jest takich koni, ale przede wszystkim, w czyich rękach one są, żeby się nie okazało, że konie
są głównie w rękach J. Białoboka, M. Treli, minimalna liczba w rękach kilku hodowców a wszyscy inni zostaną wykluczeni.
M. Romanowski: Jeżeli nie ma dodatkowych pieniędzy na pulę nagród, to jedyną szansą na zwiększenia opłacalności dla właścicieli
jest zmniejszenie liczby koni xx zgłaszanych do sezonu.
A. Wójtowicz:
Oczytał fragment odpowiedzi MRiRW na zapytanie PZHKA z 17.01.2013 r. odnośnie zamykania gonitw: „*…+organizator wyścigów
konnych może spośród 100 organizowanych wyścigów przeznaczyd 70 wyłącznie dla koni hodowli krajowej a na ochronę, rozwój i
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doskonalenie tej hodowli koniowatych może przeznaczyd nie więcej, niż 20% z puli nagród przeznaczonej odrębnie na każdy z
tych wyścigów. Podobnie przy organizacji pozostałych 30 wyścigów otwartych dla koni hodowli zagranicznej może przeznaczyd nie
więcej, niż 20% puli nagród przeznaczonych odrębnie na każdy z tych wyścigów na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli
koniowatych”.
Zaproponowane warunki nie zamykają gonitw dla zagranicznych koni a koni spełniających warunek czempionatowy jest w Polsce
znacznie więcej, niż tych typowo wyścigowych, stosunek ok. 65%/35%.
W. Bąkowski:
Kontrole NIK-owskie wykazały, że dotychczasowy sposób rozliczania 20% był prawidłowy i nie zamierzamy tego zmieniad.
Po poprzedniej propozycji, podpisanej podczas spotkania w PKWK przez przedstawicieli PZHKA i PTHKA, wpłynęło mnóstwo maili
w tej sprawie, ponad 80% z protestami.
Na słowa A. Wójtowicza, że tamta propozycja była nieprzemyślana, poprosił, aby kolejne pomysły były przemyślane i sprawdzone.
A. Mroczek poinformował, że po wspomnianym przez W. Bąkowskiego spotkaniu, jako jeden z sygnatariuszy ww. wniosku w
imieniu PTHKA (który odbił się w środowisku hodowlanym szerokim, krytycznym echem), został zrugany przez członków swojego
związku za podpisanie go w swoim imieniu, bez konsultowania go ze środowiskiem. Zauważył, że postawienie na forum tamtego i
dzisiaj kolejnego wniosku odbyło się na szybko, bez wcześniejszych konsultacji i dania możliwości zapoznania się z nimi szerszemu
gronu właścicieli i hodowców, co nie powinno mied miejsca. Środowisko powinno mied czas na przeanalizowanie kolejnej
propozycji i prawo do wypowiedzenia się w tej sprawie. Jeśli już, to na Radzie powinna zostad podjęta uchwała a nie niektórzy
członkowie sami podejmują takie działania.
R. Talarek uznał, że propozycja A. Wójtowicza jest do kompromisu i przyjęcia.
A. Zielioski przypomniał, że kilka lat temu, podczas głosowania nad wprowadzeniem zamykania gonitw arabskich, hodowcy
folblutów wstrzymali się od głosu, dając na to przyzwolenie tylko dlatego, że uzyskali zapewnienie przedstawicieli dużych
arabskich stadnin, że potrzebne jest im to na przetrzymanie okresu przejściowego w hodowli oo, wzmocnienie jej w stosunku do
zagranicznej hodowli. Hodowcy prywatni zaczęli iśd w kierunku otwierania hodowli, natomiast paostwowe stadniny, nie wiadomo
dlaczego, tego nie zrobiły. Oczekiwania dużych stadnin mogą uderzyd w prywatnych hodowców.
Po krótkiej dyskusji nad ewentualnymi alternatywami dla zamykania gonitw, jak np. gonitwy handikapowe, mecenas
T. Kwiatkowski podsumował, że wprawdzie propozycje arabiarzy nie są niezgodne z literą prawa, to pod kątem przyszłości trzeba
brad pod uwagę ducha prawa europejskiego, które preferuje ograniczanie barier w wymianie towarów i usług i że gonitw zamykad
się nie da powyżej 20% w rozumieniu dyrektywy unijnej. Polskie prawo jest dośd pokrętnie napisane, ustawa o organizacji hodowli
bardzo odbiega od ducha i litery dyrektywy nr 90 z 1990 roku.
A. Wójtowicz:
Propozycja gonitw exterierowych nie łamie dyrektywy unijnej, bo dopuszcza zagraniczne konie, ale do gonitw z tzw. warunkami.
Wcześniejsze ustalenia dla koni 4-letnich i starszych nie zmieniają się.
S. Czerwioski: Nowe zasady nie mogą działad wstecz. Takich decyzji nie podejmuje się z dnia na dzieo, ale musi byd okres na ich
wprowadzenie. Przedstawiona propozycja była modyfikowana, są różne głosy poszczególnych członków Rady w tej sprawie.
Decyzja o premiowaniu koni pokazowych nie może wejśd na pewno w tym roku, najwcześniej od 2016 roku.
Wg A. Wójtowicza to nie jest żadne premiowanie koni, bo one już są na torze, wystarczy je tylko trochę w warunkach gonitw
poprzesuwad.
W. Bąkowski zauważył, że propozycja A. Wójtowicza to jest sposób na uciekanie od rywalizacji z koomi zagranicznymi i wystarczy
wziąd za to odpowiedzialnośd i ustalid, jaki % ma byd dla koni pokazowych a jaki dla stricte wyścigowych, na ten rok i następny i się
tego trzymad, aby hodowcy wiedzieli, w jakim kierunku idziemy.
A. Wójtowicz zaproponował kilka minut przerwy, aby przedyskutowad sprawę z głównymi oponentami (Z. Górski, A. Mroczek). Po
przerwie przedstawił uzgodnione z członkami Rady związanymi z wyścigami arabskimi stanowisko, że w próbnym roku 2015 15% ze
170 gonitw dla koni oo będzie przeznaczonych wyłącznie dla 3-letnich koni na warunkach wcześniej przez niego przedstawionych.
Ustalono, że będzie to miało następującą formę:

Rada PKWK popiera wniosek stowarzyszeo arabskich do Prezesa PKWK i warszawskiego organizatora o uwzględnienie sugestii
środowiska hodowców koni arabskich o wprowadzenie w roku 2015 takiego podziału gonitw oo, że 15% ze 170 gonitw dla koni oo
będzie przeznaczonych wyłącznie dla 3-letnich koni arabskich, na warunkach wcześniej przedstawionych przez A. Wójtowicza.








W. Bąkowski:
Zaproponował, aby organizacje arabskie przedstawiły do Prezes PKWK i organizatora na piśmie informację o uzgodnieniach dot.
gonitw czempionatowych.
Poruszył kwestię lokalizacji Oaks, która wg niego zgodnie z tradycją i selekcją powinna byd rozgrywana w Warszawie.
Zaproponował, aby Oaks zostawid we Wrocławiu 9 sierpnia a za to 29 sierpnia na gonitwie Krasne zrobid warunki, jak w Oaks,
zwolnid z 50% zapisu i podnieśd w niej nagrody, co w kompromisowy sposób pozwoliłoby porównad roczniki.
J. Budny miał wątpliwości, natomiast S. Czerwioski poparł podwyższenie puli nagród w nagrodzie Krasne do poziomu Oaks. W.
Bąkowski zaoferował się, że postara się też znaleźd dodatkowych sponsorów i zrobid dodatkową otoczkę, aby dodad temu dniu
prestiżu.
Zdaniem S. Czerwioskiego regulamin organizatora powinien byd przestawiany wcześniej, niż dotychczas i opiniowany przez Radę,
gdyż jego zapisy są coraz bardziej restrykcyjne i uderzają we właścicieli. W. Bąkowski poinformował, że konsultował go ostatnio z
trenerami i obostrzenia zostały właściwie zdjęte, ale czeka jeszcze na spotkanie z trenerami 13 lutego, żeby zebrad całośd uwag,
nie ma jednak obowiązku przedstawiad regulaminu organizatora Radzie do opiniowania.
T. Chalimoniuk poinformował o opracowywaniu przez Prezydium Rady harmonogramu prac Rady, aby pewne kwestie (np.
wniosek o powołanie sędziów) były rozpatrywane w określonych terminach i aby uporządkowad tematy, mające byd w przyszłości
omawiane.
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S. Czerwioski zaproponował, aby byłym Prezesom Klubu okazad szacunek poprzez zapraszanie ich na posiedzenia Rady, co jednak
nie spotkało się uznaniem zebranych.

Wobec wyczerpania porządku obrad termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 25 marca i Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.

Lista obecnych na posiedzeniu:
1. Bąkowski Włodzimierz
2. Białobok Jerzy
3. Budny Jerzy
4. Chalimoniuk Tomasz
5. Czerwioski Stefan
6. Górski Zbigniew
7. Kiljaoczyk Aleksander
8. Liśkiewicz Mariusz
9. Mroczek Andrzej
10. Romanowski Michał
11. Słowik Monika
12. Talarek Robert
13. Tomaszewski Bogdan
14. Trela Marek
15. Wójtowicz Andrzej
16. Zielioski Andrzej
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