
PROTOKÓŁ Z XXIII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 27 września 2011 roku 
w Loży Prezesa Totalizatora Sportowego. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 1125. 
 

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka, który otworzył 
zebranie stwierdzając, że przy obecności 6 członków Rady zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista 
zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. O 
swojej nieobecności uprzedziło tylko kilka osób, co wywołało oburzenie obecnych na lekceważenie Prezesa PKWK i 
pozostałych członków Rady (którzy stracili czas i ponieśli koszty na dojazd z odległych miast) oraz uchwalonego przez 
Radę Regulaminu Pracy Rady.  

W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK oraz Prezes spółki „Traf - Zakłady Wzajemne” 
- Pan Adam Kraszewski.  

 
1. Przyjęcie porządku obrad. - Punkt niezrealizowany z powodu braku kworum.  
 
2. Przyjęcie protokołu z XXII posiedzenia Rady. - Punkt niezrealizowany z powodu braku kworum.  
 
3. Przyjęcie dymisji Przewodniczącego Rady PKWK pana Pawła Krakowiaka. Dyskusja nad rolą Rady PKWK. 

Przygotowanie do wyborów Przewodniczącego Rady PKWK. - Punkt niezrealizowany z powodu braku kworum.  
 
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2010. - Punkt 

niezrealizowany z powodu braku kworum.  
 

Poproszono, aby sprawozdanie zostało uzupełnione o podanie informacji o wysokości nagród właścicielskich oraz o 
dane na temat startów koni półkrwi.  
 
5. Dyskusja nad wstępnym wspólnym planem wyścigowym 2012 (Warszawa, Wrocław, Sopot) - warunki gonitw na 

sezon 2012. - Punkt niezrealizowany z powodu braku kworum i przedstawicieli torów w Warszawie i Sopocie.  
 
6. Informacje dotyczące planów spółki Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. na rok 2012 i dalsze - warunki współpracy 

z organizatorami wyścigów konnych w Polsce.  
 

Głos zabrał Pan Adam Kraszewski - Prezes „Traf - Zakłady Wzajemne” Sp. z o.o. Główne kierunki działao 
planowanych przez Traf, to:  
 współpraca z istniejącymi sieciami,  
 wyjście z zakładami na polskie wyścigi za granicę oraz wprowadzenie gry na wyścigi zagraniczne,  
 odbudowa kultury wyścigów konnych w Polsce,  
 konieczności wypracowania wyższych obrotów przed podniesieniem obciążeo i zobowiązao finansowych,  
 budowanie wartości i promowanie marki wyścigów i zakładów konnych,  
 uruchomienie od sezonu 2012 przyjmowania zakładów przez Internet.  
 

Ze strony Rady i Prezesa PKWK ponownie padły postulaty, aby przed podejmowaniem decyzji i podpisywaniem 
jakichkolwiek umów z zagranicznymi partnerami władze „Trafu” zasięgały rady i konsultowały się z PKWK, którego 
przedstawiciele dysponują szeroką wiedzą o wyścigach i związanych z nimi zakładach wzajemnych. Prezes F. Klimczak 
poinformował, że konieczne będzie wprowadzenie wyższych odpisów lub opodatkowania zakładów na zagraniczne 
wyścigi w celu zabezpieczenia interesów polskich wyścigów. 

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

Prezes F. Klimczak poinformował, że planowany na koniec września kurs dla kandydatów na sędziów wyścigowych 
został przeniesiony na koniec października ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych (zgłosiły się dotąd tylko          
3 osoby) i że nie będzie egzaminu w postaci testu.  

Termin następnego posiedzenia ustalono na czwartek 20 października na godz. 1100, w Sali konferencyjnej PKWK. 
Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.  

Na tym protokół zakooczono.  


