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PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA RADY 
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 17 listopada 2010 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

20
. 

 
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 14 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 oraz zaproszeni goście: Pan Sławomir Dudzioski - Prezes Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 
oraz Pan Tomasz Lewandowski - Prezes Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. 

Ze względu na obecnośd gości Przewodniczący zdecydował, aby najpierw omówid punkty 3 i 4 porządku obrad. 
 
3. Współpraca Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z Polski Klubem Wyścigów Konnych. 

 
Głos zabrał Pan Prezes Sławom Dudzioski. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. następujące kwestie: 

 Strategia wyścigów konnych, obowiązująca od 2008 roku jest w trakcie poprawek. 
 TS zgodnie z nową ustawą o grach hazardowych musiał ustanowid spółkę zależną Traf, która zajmuje się wyłącznie zakładami 

wzajemnymi. W wyniku takiej organizacji TS jako organizator wyścigów będzie ponosił wyłącznie koszty organizacji wyścigów. 
 Punkty sprzedaży muszą byd rentowne, aby sied sprzedaży mogła się utrzymad. 
 Wystąpiono do Ministerstwa Finansów o zgodę dla Trafu na organizację sprzedaży wyniku we wszystkich punktach TS w Polsce i 

kasach działających na wyścigach konnych - na to zgoda zostanie udzielona, jednak procedura jest długotrwała. Ponadto trzecim 
obszarem gry może byd sied partnerów bukmacherskich. 

 Dużą szansą na zwiększenie obrotów będzie umożliwienie gry w Internecie i w sieciach komórkowych. 
 Pracownicy Trafu będą szukad nowych punktów i promowad już istniejące. 
 Sied sprzedaży będzie się rozwijad, jeśli gonitwy będą na odpowiednio wysokim poziomie, aby zachęcad ludzi do grania. 
 Istnieje możliwośd rozszerzenia działalności Trafu na inne tory w Polsce, rozpoczęto takie starania we współpracy z torem 

wrocławskim i sopockim. 
 Wynik będzie sprzedawany po cenie rynkowej. 
 Udało się uruchomid powtórkę z przebiegu dni wyścigowych w TVP2. Prowadzone są rozmowy w sprawie uruchomienia 

transmisji gonitw on-line. 
 Niezbędne są różnorodne inwestycje, aby zwiększyd podaż koni wyścigowych, dzięki którym mogłoby się odbywad więcej 

gonitw. 
 Wg biznesplanu przychody z wyścigów zrównoważą koszty dopiero za 8-9 lat. 
 Nie ma mechanizmu, wg którego wzrost przychodów z zakładów wzajemnych zwiększałby proporcjonalnie pulę nagród. 
 Trzeba wspierad inicjatywy, które mogą przynieśd z zewnątrz dodatkowe pieniądze dla polskiej hodowli, np. z Ministerstwa 

Rolnictwa. 
 Uruchomiony już został Turf Club, który jest organizacją non-profit, mającą za zadanie zbieranie od sponsorów pieniędzy na 

nagrody. 
 Liczba dni wyścigowych może zostad zwiększona poprzez zmniejszenie liczby gonitw jednego dnia na torze warszawskim i 

uzupełnianie ich transmisją z torów we Wrocławiu i Sopocie. 
 TS wystosował pismo dotyczące wniosku o umożliwienie przyjmowania zakładów przez tzw. nowe media (Internet, sied GSM). 

Zostało ono skierowane do Ministra Skarbu, Ministra Sportu, Ministra Rolnictwa, Sejmowej Komisji Sportu. 
 TS nie wycofa się z organizacji wyścigów. 

 
Prezes PKWK: 

 W strategii rozwoju wyścigów najważniejsze są 3 elementy: dążenie do zwiększania obrotów, zwiększenie puli nagród w 
gonitwach, przyciągnięcie na wyścigi większej publiczności. 

 Środowisko wyścigowe pozytywnie ocenia działania marketingowe mające zwiększyd zainteresowanie wyścigami oraz 
wspieranie komunikacji dla dojeżdżających graczy, natomiast niewystarczające było dotychczas skupienie na zwiększaniu 
obrotów i zwiększaniem prestiżu wyścigów. 

 Zwiększanie liczby dni wyścigowych jest mało realne ze względu na prawie nieistniejący rynek właścicielski. Do jego rozwoju 
najbardziej przyczyniłoby się zwiększenie puli nagród. 

 Zbudowanie sieci w oparciu o wyłącznie polskie wyścigi konne jest nieopłacalne. Wyjściem byłaby albo współpraca z inną siecią 
bukmacherską, albo wykorzystanie wyników z wyścigów zagranicznych, które działają codziennie i stale generują obroty. 

 Zaoferował się, że może wspólnie z przedstawicielami Trafu, TS i środowiska wyścigowego opracowad strategię, która pozwoli w 
ciągu 3 lat osiągnąd 100 mln obrotów. 
 
Kwestie poruszone przez członków Rady: 

 Sugestia Pani M. Rutkowskiej, aby strategią rozwoju wyścigów objąd także inne tory w Polsce, m.in. te we Wrocławiu i Sopocie, 
jako mające duży potencjał przyciągania nowej, różnorodnej publiczności i nowych graczy. 

 Gra „kwinta na chybił trafił” opracowana przez Pana B. Godlewskiego, który zlecił matematykom jej analizę, której wyniki 
pokazały, że znacząco zwiększyłaby ona obroty, nawet do 300 mln zł rocznie. 

 Na świecie motorem napędzającym wyścigi są zakłady wzajemne, których znaczna częśd może pochodzid właśnie z 
rozbudowanej sieci punktów, znacząco oddalonych od torów wyścigowych. 

 Podjęcie działao wspomagających działania Prezesa Dudzioskiego w kierunku otwarcia kanałów nowych mediów do 
przyjmowania zakładów. 

 Pomysł Pana B. Tomaszewskiego dot. uruchomienia przedsprzedaży zakładów w punktach sieciowych przynajmniej raz w 
tygodniu. 

 
4. Rozwój sieci zakładów wzajemnych. 

 
Pan Prezes Tomasz Lewandowski: 

 Spółka Traf została zarejestrowana pod koniec czerwca, na razie zatrudnia tylko kilka osób. 
 Zlecono badania rynku gracza. Były one robione w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie. 
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 Najważniejszym zadaniem jest zdobycie nowy graczy. 
 Od początku sezonu planowany jest 150 działających punktów, ten w Sopocie na pewno nie zostanie pominięty. 
 Nowo zatrudnione osoby mają jeździd po Polsce i wyszukiwad nowe punkty, które będą spełniały określone  warunki niezbędne 

do przyciągnięcia stałych graczy. 
 

W dyskusji poruszono także kwestie: 
 W okresie rozwoju reklama będzie kosztem organizatora wyścigów, gdyż obecnie Traf nie dysponuje środkami na nią. 
 Koniecznośd wprowadzenia zwrotu stawek dla graczy za konie zdyskwalifikowane. 
 Wprowadzenie przedsprzedaży w najważniejszych punktach przyjmowania zakładów. 
 Poprawienie dokładności i regularności informacji o wycofanych koniach. 
 Przyszłośd punktu przyjmowania zakładów w Katowicach, znajdującego się w budynku należącym do PKWK, ale na miejskim 

gruncie. 
 Przyszłośd punktu na torze w Sopocie, na który umowa z TS wygasa z koocem 2010 r.  
 Przyjmowanie zakładów od 2011 r. będzie się odbywad przy pomocy dotychczasowego systemu informatycznego. 
 Koniecznośd zatrudnienia przez Traf specjalisty od zakładów na wyścigi konne, np. od zakładów złożonych. 
 Zgodnośd co do tego, że najważniejsza dla rozwoju wyścigów jest pula, którą napędza kumulacja. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 52 

z dnia 17 listopada 2010 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
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 protokołu z XIV posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 53 
z dnia 17 listopada 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XIV posiedzenia Rady PKWK. 
 
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. Wniosek Pana Bogdana Tomaszewskiego w sprawie nagród hodowlanych. 

 
Na prośbę Pana B. Tomaszewskiego treśd jego propozycji odczytała Pani M. Słowik. 

Projekt utworzenia nagrody hodowlanej w roku 2011 i w latach następnych: 
Propozycja, aby Rada PKWK zwróciła się do organizatora wyścigów konnych w Warszawie, tj. Totalizatora Sportowego, z wnioskiem 
o utworzenie nagrody hodowlanej w roku 2011 i w latach następnych, wg następujących zasad:  
 Utworzenie puli na nagrody hodowlane z niżej wymienionych źródeł:  

 środki z gonitw, których nie rozegrano (gonitwy były w planie, ale nie odbyły się w sezonie 2010), 
 środki pochodzące z płatnych miejsc w gonitwach, które nie zostały wypłacone ze względu na mniejszą liczbę koni w 

gonitwie, gonitwę ukooczyło mniej koni, niż było zaplanowanych miejsc płatnych, 
 środki z nagród właścicielskich (pula 15%) niewypłacone z powodu mniejszej liczby koni uprawnionych do tej nagrody lub 

mniejszej liczby koni startujących w gonitwie, 
 środki z gonitw sponsorowanych zewnętrznie. 

 
Pan W. Bąkowski poinformował, że w założeniach planu finansowego jest ustanowienie jak największej puli nagród a 

stosowanie premii powinno byd okresowe i mied charakter stymulujący. Ponadto obecnie wszystkie zaplanowane pieniądze i tak są 
wykorzystywane, łącznie z tymi niewykorzystanymi w gonitwach, z których rozgrywane są gonitwy dodatkowe lub przechodzą one 
na następny sezon, zgodnie z umową z PKWK. 

W dyskusji poruszono również następujące kwestie: 
 Możliwośd karania za nieuzasadnione wycofywanie koni i przekazywanie pieniędzy z tych kar na pulę nagród. 
 Optymalizacja liczby koni w gonitwach (optymalna liczba to 7-9). 
 Dostosowanie liczby gonitw do liczby koni. 
 Obawy zgłoszone przez Panią M. Łojek o potencjalne negatywne skutki finansowe dla trenerów i jeźdźców z wprowadzenia 

nagrody hodowlanej i koniecznośd zabezpieczenia ich interesów, aby na tym nie stracili. 
 Propozycja Pani M. Słowik, aby najpierw zrobid symulację finansową na bazie puli z 2010 r. i dopiero później zdecydowad, co 

dalej z wprowadzeniem nagrody hodowlanej. 
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W wyniku dyskusji ustalono, że sprawa wniosku Pana B. Tomaszewskiego zostanie przesunięta na następne posiedzenie, na 
które Pan B. Tomaszewski wspólnie z Panią M. Słowik opracują regulamin wprowadzenia i przyznawania nagrody hodowlanej i 
przedstawią go do dyskusji na forum Rady. 

 
6. Sprawy różne. 

 
1) Pan Prezes F. Klimczak poinformował o propozycji TS na dofinansowanie przez PKWK Gali Sezonu 2010, która ma się odbyd     

11 grudnia w hotelu Victoria. Sponsorem medialnym imprezy ma byd TVP2. W efekcie krótkiej dyskusji, podczas której Pan W. 
Bąkowski przybliżył charakter imprezy, podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 54 
z dnia 17 listopada 2010 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o wparcie finansowe kwotą do 
20 tysięcy złotych Gali Wyścigów Konnych podsumowującej sezon 2010. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
2) Prezes F. Klimczak zwrócił się do Rady o wycofanie się z uchwały dotyczącej wprowadzenia nagrody dla koni, które ustanowiły 

rekord z m do m i rekord toru. Uzasadnił to tym, iż pojęcia dotyczące nagrody nie zostały dokładnie sprecyzowane, a ponadto 
ustanowienie takich nagród wymagałoby zablokowania na nie części pieniędzy PKWK przeznaczonych na dofinansowanie puli 
nagród, które mogą przepaśd bezpowrotnie. Pan P. Piątkowski odpowiedział, że głównym motywem przegłosowania takiej 
uchwały było doprowadzenia do tego, aby konie biegały szybciej, co byłoby atrakcyjniejsze dla widowni. 
Pan P. Krakowiak poinformował, że w związku z przegłosowaniem na poprzednim posiedzeniu zmian w Regulaminie Pracy Rady 
a w nim m.in. określenia terminu ponownego rozpatrywania danego tematu, sprawę Pana Prezesa F. Klimczaka trzeba 
przesunąd na następne posiedzenie. Przypomniano mu jednak, że zmiany te jeszcze nie obowiązują, bo musi je najpierw 
zatwierdzid Minister Rolnictwa. 

3) Pan B. Godlewski poruszył następujące kwestie: 
 Informacja o rozmowach, które przeprowadził w sprawie transmisji w polskiej telewizji z Wielkiej Pardubickiej, co 

kosztowałoby 30 tys., które ktoś musiałby zasponsorowad. Propozycja ta nie spotkała się z uznaniem Rady. 
 Pytanie o postęp w sprawie odznaczeo i legitymacji dla członków Rady. 
 Niewystarczające działania w celu szkolenia jeźdźców (środki finansowe są, jednak problemem jest głównie strona 

organizacyjna: m.in. brak internatu dla uczniów, trudności ze znalezieniem chętnej młodzieży z odpowiednimi warunkami 
fizycznymi a także mniejszy, niż kiedyś prestiż zawodu). 

 Wykorzystanie przez TS środków PKWK na remonty (TS twierdzi, że wykorzysta je do kooca roku). 
 
 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 11 grudnia (sobota) na godz. 12

00
. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakooczono. 


