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Protokół z XXIV posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 2 marca 2016 roku 

w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

00
 

 

 Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Chalimoniuka, 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. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 S. Czerwioski złożył wnioski o wstawienie: 
1) po punkcie 3, dot. podjęcia uchwały w spr. wniosku o powołanie Prezesa PKWK, punktu „Głosowanie uchwały nr 127 z 27.01.2016 

r. w spr. wniosku o powołanie sędziów wyścigowych”. 
Uzasadnienie: 
a) Rada PKWK nie podjęła ważnej uchwały w sprawie powołania sędziów wyścigowych, jak wynika z projektu protokołu sesji Rady 

z 27 stycznia 2016 r.  Uchwała nr 127 rady PKWK z 27 stycznia 2016 r. nie została poddana pod głosowanie, w wyniku którego 
stwierdzono by jej przyjęcie zwykłą większością głosów członków Rady, a zatem nie została przez Radę PKWK przyjęta.  
2 lata temu identyczna uchwała nr 52 z 2.04.2014 r. została przegłosowana jednomyślnie w sposób jawny, po odczytaniu 
protokołu komisji skrutacyjnej, a w tym roku już nie. Konsekwencje nieprzegłosowania tej uchwały, które nie jest powtórnym 
głosowaniem tego samego, są takie, że wg niego nie wiadomo, na jakiej podstawie Prezes PKWK w ogólne powołał sędziów. 
Sens tego jest taki, że Prezes może rozszerzyd listę powołanych sędziów. 

b) co oznacza określenie "wymagana liczba głosów", jakie pojawiło się w protokole Rady PKWK z 27 stycznia 2016 r.  pod 
wynikami głosowania na sędziów? 

2) przed punkt ”Sprawy różne” punktu dot. sprawy odwołania prezesów stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie.  
 Przewodniczący zaproponował, aby oba wnioski S. Czerwioskiego głosowad oddzielnie i przypomniał, że uchwała w sprawie sędziów 

formalnie została podjęta w głosowaniu tajnym, odrębnie wobec każdego sędziego, w czym poparł go A. Wójtowicz wskazując, że 
wg niego nie ma możliwości prawnej ponownie głosowad tej uchwały. 

  
 Wobec braku innych uwag przyjęto następujące uchwały: 
 

UCHWAŁA NR 129 
z dnia 2 marca 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia uzupełnid porządek obrad poprzez wstawienie jako 3 punktu „Przegłosowanie 
uchwały nr 127 z 27.01.2016 r.”. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześd) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

UCHWAŁA NR 130 
z dnia 2 marca 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia uzupełnid porządek obrad poprzez wstawienie przed punkt „Sprawy różne” punktu 
„Dyskusja nt. odwołania prezesów stadnin koni w Janowie Podlaskim i Michałowie”. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

UCHWAŁA NR 131 
z dnia 2 marca 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia, zgodnie z uzupełnieniami 
przyjętymi na wniosek Stefana Czerwioskiego. 
 
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 jednomyślnie. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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2. Przyjęcie protokołu z XXIII posiedzenia Rady. 
 
 S. Czerwioski zgłosił uwagę, że w projekcie protokołu, w informacji z odczytywanego protokołu komisji skrutacyjnej z głosowania na 

sędziów znalazło się sformułowanie „wymagana liczba głosów” a wg niego komisja skrutacyjna nie ma prawa określad, jaka jest 
wymagana liczba głosów i dlatego jego zdaniem takiej informacji nie powinno w nim byd. 

 J. Budny przypomniał, że określenie wymaganej liczby głosów wynika nie z ustaleo komisji skrutacyjnej a z zasad głosowania 
wynikających z regulaminu pracy Rady, uzgodnionego z MRiRW a komisja jedynie liczy oddane w głosy i je podsumowuje zgodnie z 
tymi zasadami. 

 
 Wobec braku innych uwag przegłosowano następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 132 
z dnia 2 marca 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XXIII posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o powołanie Prezesa PKWK. 
 
 Przewodniczący nawiązał do rozesłanego Radzie pisma MRiRW, w którym podważył on ważnośd uchwały nr 116 w spr. 
październikowego głosowania wniosku o powołanie na stanowisko Prezesa PKWK M. Rutkowskiej, gdyż zostało ono przeprowadzone 
kwalifikowaną a nie zwykłą większością głosów, czyli niezgodnie z ustawą owk i regulaminem pracy Rady. Stąd prośba MRiRW o 
ponowne przegłosowanie tej uchwały. Zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej, do której zgłoszono J. Budnego, E. Widenkę oraz 
W. Bąkowskiego i podjęto następująca uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 133 

z dnia 2 marca 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, Ewa Widenka. 
 
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 jednomyślnie. 
 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy i po przerwie jej przewodniczący - W. Bąkowski odczytał protokół z głosowania, w wyniku 
którego przegłosowano następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 134 

z dnia 2 marca 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia złożyd wniosek o powołanie na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych Pani Magdaleny Rutkowskiej. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.  
Uchwała została odrzucona większością głosów. 
 
 A. Wójtowicz, stwierdził, że coś jest nie tak z tą Radą, skoro wynik tego głosowania był całkowicie odmienny od poprzedniego. 
 S. Czerwioski nie zgodził się ze zdaniem poprzednika i wskazał, że na niektórych członków Rady mogło mied wpływ oświadczenie    

M. Rutkowskiej z 22 lutego br., zamieszczone na stronie internetowej Hipodromu - Sopot, w którym zapowiedziała ona, że 
Prezesem Hipodromu zostanie Kaja Koczurowska a ona przechodzi na emeryturę. 

 M. Romanowski podziękował M. Rutkowskiej za wolę kandydowania oraz poświęcony temu czas i przychylił się do opinii                   
A. Wójtowicza, że taka huśtawka decyzyjna nie świadczy o Radzie najlepiej. 

 M. Rutkowska przyznała, że Klub jest na zakręcie w obliczu będącego w Sejmie projektu zmiany ustawy owk i że ma świadomośd, że 
Minister K. Jurgiel i tak by jej nie powołał a wobec uzyskanej przez nią w październikowym głosowaniu liczby głosów przyjęty sposób 
głosowania był tylko do tego pretekstem. Potwierdziła, że uzgodniła z Prezydentem Sopotu Karnowskim, że do czasu przejścia na 
emeryturę będzie członkiem zarządu Hipodromu - Sopot. Przyznała też, że ustanowienie T. Chalimoniuka p.o. Prezesa PKWK wydaje 
się dobrym, spokojnym rozwiązaniem do czasu powołania nowego Prezesa. 
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 S. Czerwioski zauważył, że wydaje się konieczne złożenie wniosku o powołanie wybranego przez Radę kandydata na stanowisko 
Prezesa Klubu, chod sposób wyboru w ustawie nie jest faktycznie określony. Zaproponował, aby zgłosid Ministrowi wszystkich 
kandydatów z obu etapów poprzedniego konkursu. 

 T. Chalimoniuk zapowiedział, że jeśli kwestia ustawy owk się nie wyjaśni, na następne posiedzenie wprowadzi podjęcie uchwałę o 
sposobie wyboru kandydata na Prezesa PKWK, bo nie widzi innego wyjścia w związku z zaistniałą sytuacją. Forma wyborów 
pozostanie w gestii Rady.  
 

4. Przegłosowanie uchwały nr 127 z 27.01.2016 r. w sprawie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych. 
 
 S. Czerwioski zapytał, co by było, gdyby żaden z kandydatów na sędziów nie otrzymał wymaganej większości głosów, czy Rada 

również wtedy głosowałaby za powołaniem sędziów zgodnie z takimi wynikami głosowania? 
 Przewodniczący poprosił o niesprowadzanie zagadnienia do absurdu i zarządził głosowanie uchwały nr 127 z 27.01.2016 r.  
 

UCHWAŁA NR 127 
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w  
protokole komisji skrutacyjnej.  
 
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 jednomyślnie. 
 
 S. Czerwioski stwierdził, że poszedł na bardzo daleki kompromis, gdyż na podstawie uchwały z 27.01.2016 r. Prezes nie mógł 
powoład sędziów. Zauważył, że wg jego interpretacji Prezes PKWK może powoływad również tych sędziów, którzy nie uzyskali 
wymaganej większości głosów. Zapowiedział, że byd może zwróci się o interpretację tych przepisów w trybie nadzoru do MRiRW, jednak 
A. Stasiowski zauważył, że prawo do interpretowania ustawy moją wyłącznie sądy, natomiast minister może co najwyżej wydad opinię. 
 
5. Zestawienie uchwał Rady PKWK IV kadencji (rodzajowo) i ich realizacja. 
 
 Przewodniczący przedstawił przygotowane przez M. Słowik zestawienie uchwał podjętych dotąd przez Radę IV kadencji oraz ich 

realizacji.  
 S. Czerwioski zauważył, że chod od ubiegłego roku zjawisko trenowania na tzw. słupy zmalało, to wg jego wiedzy nadal konie 

zgłaszane są do sezonu na tzw. słupy, czyli fikcyjnych trenerów. T. Chalimoniuk zaproponował, żeby w przypadku konkretnych 
informacji zgłosił się z nimi do PKWK, aby można było podjąd działania w celu sukcesywnego eliminowania tego zjawiska. 
 

6. Nowelizacja ustawy o wyścigach konnych - omówienie projektu poselskiego z dnia 22.02.2016 r. 
 

 T. Chalimoniuk: 
1) Projekt zawiera 2 istotne zmiany: zmianę liczby członków Rady na 9 oraz trybu powoływania Prezesa - minister sam go powołuje. 
2) Jest to projekt posłów PiS, więc nie wymaga konsultacji i może zostad szybko uchwalony. 
 M. Romanowski: 

 Ewidentnie projekt przygotowany został przez osoby, które nie mają zbytniego pojęcia o uwarunkowaniach w środowisku 
wyścigowym, czego przykładem jest zapis Art. 8.1 pkt 1 lit. b - możliwośd samodzielnego zgłaszania kandydatury przez hodowców, 
również będących osobami prawnymi, jak firmy, które najczęściej kryteria w tym zapisie zawarte spełniają. 

 Proponowane zmiany są nieco destrukcyjne, mało jest w nich koncyliacyjnego myślenia, np. daje się Radzie uprawnienia do 
wnioskowania o odwołanie Prezesa, ale nie daje się możliwości wyrażenia opinii nt. potencjalnych kandydatów na to stanowisko.  

 A. Stasiowski:  

 Wątpliwośd, kogo osoba zgłoszona na podstawie Art. 8.1 pkt 1 lit. b będzie reprezentowała. Wg niego będzie ona reprezentowała 
spółkę. Taki punkt nie powinien się raczej w ustawie znaleźd a dotychczasowy sposób wyłaniania kandydatów do Rady był 
wystarczający. 

 Zmniejszenie liczby członków Rady jest bardzo dobre, pomoże usprawnid jej pracę. 
 J. Budny: 

 Poparł A. Stasiowskiego, jednak liczba członków jest zbyt ograniczona, bo chociażby każdy organizator mógłby mied swojego 
przedstawiciela w Radzie, co blokowałoby miejsca, które powinny byd przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich grup interesów, 
przede wszystkim hodowców wszystkich ras wyścigowych, jeźdźców i trenerów oraz organizatorów. 

 Zapis o zastępowaniu Prezesa przez Przewodniczącego Rady jest trochę ryzykowny, gdyż nie ma w nim ani słowa o 
odpowiedzialności z tego tytułu, chociażby majątkowej. Może ponadto zostad sprowadzony do absurdu, np. podczas delegacji 
służbowej Prezesa zastępowałby go Przewodniczący Rady. 

 Skoro już się rusza ustawę, to jest cały szereg spraw merytorycznych, z którymi się czekało, aby móc poprawid zapisy dot. wyścigów i 
które powinny byd załatwione właśnie teraz, jak chociażby możliwośd przeniesienia do niej zakładów wzajemnych z ustawy 
hazardowej. 



4 

T. Chalimoniuk poinformował, że dostał w ministerstwie odpowiedź, że będą 2 nowelizacje: pierwsza ma dad ministrowi pełną 
kontrolę nad PKWK a druga, większa, ma właśnie dotyczyd kwestii merytorycznych, m.in. przepisów dot. zakładów wzajemnych i 
będzie wymagad także zmiany ustawy hazardowej. 

 Rada powinna mied uprawnienia do opiniowania większości aktów prawnych dot. działalności Klubu i wyścigów, w tym także 
hodowli koni wyścigowych i ustawy hazardowej. 

 A. Stasiowski:  

 Aby zapobiec możliwości zdominowania Rady przez przedstawicieli organizatorów, należy oddzielid kwestię ich powoływania  od 
pozostałych grup do odrębnego punktu, określając ich liczbę np. na 2. 

 Można też dodad zapis o powoływaniu Prezesa po zasięgnięciu przez ministra opinii środowiska w tej sprawie. 
 A. Wójtowicz: 

 Rada powinna mied możliwośd ingerowania we wszelkie projekty zmian dot. przepisów wyścigowych. 

 Z powodu procedury, w jakiej ustawa jest zmieniana, Rada powinna wybrad, które sprawy są dla niej najważniejsze, zwięźle je 
opracowad i spróbowad dotrzed do posłów, aby je im przedstawid. 

 S. Czerwioski: 

 Uważa, że sprawa ustawy nie jest jeszcze przesądzona. 

 Przewodniczący Rady powinien wystąpid na piśmie do grupy posłów firmujących ten projekt o przekazanie PKWK do zaopiniowania 
tego projektu, zgodnie z obowiązującą ustawą owk i na następnym posiedzeniu Rada powinna tej projekt zaopiniowad. 

 Wątpi, aby ten projekt przeszedł przez biuro legislacyjne bez wprowadzenia zmian. 

 Projekt ten robi z PKWK urząd, upaostwawia wyścigi, zubażając ideę jockey clubu i częśd społeczną. Minister poszedł w kierunku 
przejęcia władzy nad PKWK i jeśli tak się stanie, to faktycznie rządzid będzie nie minister, ale krąg jego współpracowników. 
Zwracając się imiennie do P. Dobrzyoskiego, jako syna obecnego senatora PiS stwierdził, że gdyby tylko chciał, minister nie miałby 
problemu z przejęciem władzy w Klubie, gdyż wystawiony przez niego kandydat na Prezesa PKWK na pewno zostałby 
zaakceptowany. 

 Klub powinien byd uspołeczniony, czyli należałoby wręcz powiększyd skład Rady. 

 Jego zdaniem ktoś po prostu podszedł Ministra Jurgiela i obecny projekt jest bublem prawnym, przeciwko któremu Rada powinna 
zaprotestowad i nie pozwolid na upaostwowienie wyścigów konnych. 

 M. Wojnarowski: Trzeba się jak najszybciej spotkad z grupą posłów pilotującą projekt ustawy i przedstawid jej przygotowany przez 
kilka osób materiał roboczy. 

 T. Chalimoniuk: Niech członkowie Rady prześlą mailem swojej propozycje poprawek, które zostaną zebrane, przeanalizowane i 
wykorzystane do opracowania stosownego pisma. Na razie powinny one dotyczyd raczej wspomnianych wyżej 2 punktów. Można 
dopisad, aby rozważono także propozycje szerszych zmian merytorycznych, chociażby ustawy dot. zakładów wzajemnych. 

 W. Bąkowski: Rzeczywiście projekt idzie w kierunku upaostwowienia wyścigów i podporządkowania decyzji dot. wyścigów 
ministerstwu. Jego zdaniem jest to jedyny kierunek, który może uratowad wyścigi, bo wszystkie te ciała społeczne, reprezentacja i jej 
rozszerzanie powiększają tylko bałagan wokół wyścigów. Dzisiaj jedynym sponsorem wyścigów jest paostwowa firma i jeśli jej nie 
będzie w wyniku decyzji ministra rolnictwa czy skarbu, to wyścigi przestaną istnied. Dlatego trzeba to pozostawid władzy, która 
powinna odpowiadad za tory wyścigowe, wyścigi i ich rozwój, niezależnie od obozu rządzącego. 

 A. Wójtowicz: Są 2 zasady legislacji: rządowa, uwzględniające konsultacje i poselska, konsultacji niewymagająca, jak w tym 
przypadku. Do PKWK należy, aby starad się jak najszybciej dotrzed z najważniejszymi poprawkami do posłów, którzy będą w stanie 
coś przeforsowad. 

 M. Romanowski: Zgodził się z W. Bąkowskim dodając, że z reguły w środowisku wyścigowym najgłośniej krzyczą i wprowadzają 
chaos ci, którzy nie posiadają nawet dwierci włosa kooskiego ogona. Zapomina się o największych hodowcach i właścicielach, którzy 
faktycznie podtrzymują działalnośd wyścigów i rocznie inwestują w to ok. 30 mln zł, bo ich nie słychad, gdyż ciężko pracują na 
utrzymanie tej działalności. 

 T. Chalimoniuk: Powołany zostanie zespół merytoryczny, który zgłoszone przez członków Rady uwagi opracuje w formie pisma, 
zostaną one rozesłane do wszystkich członków Rady i jeżeli będzie w tym temacie konsensus, to dokument ten zostanie przez niego 
przekazany właściwym adresatom. 

 A. Wójtowicz: Odnośnie projektu nowego RWK, to wg jego wiedzy jest on już na ostatnim etapie opracowywania przez rządowe 
centrum legislacji i następnie zostanie opublikowany jako rozporządzenie ministra. Cała procedura byłaby dużo wcześniej 
ukooczona, gdyby nie kolejne uwagi i zastrzeżenia byłej Pani Prezes PKWK, zgłoszone na początku sierpnia, co spowodowało 
wstrzymanie prac. Ministerstwo wzięło pod uwagę październikową uchwałę Rady ze stanowiskiem, że MRiRW powinno uwzględnid 
wcześniejsze propozycje i uwagi Rady i dzięki temu prace ruszyły i jest szansa, że nowy regulamin będzie obowiązywad już w sezonie 
2016, opublikowany na początku kwietnia. Jako nadal niedoskonały, nowy regulamin powinien zostad opracowany przez 
specjalistów, którzy przygotują go już pod kątem ewentualnego uchwalania zarządzeniem Prezesa PKWK a nie przez ministra i w tym 
kierunku legislacja powinna pójśd. 

 W. Bąkowski:  TS jako organizator również wnosił swoje uwagi do projektu RWK, ostateczne jeszcze dzisiaj. Na stronie MRiRW jest 
opublikowany ostateczny tekst przygotowany do ogłoszenia, z dokładną historią zgłaszanych poprawek i tego, kto je zgłaszał. 

 M. Romanowski: Poprosił o przesłanie na mail PKWK ewentualnych uwag do projektu „małej” ustawy do południa w poniedziałek     
7 marca. 
 

 Z uwagi na wcześniejsze wyjście Przewodniczącego T. Chalimoniuka, prowadzenie dalszej części obrad przejął Zastępca 
Przewodniczącego M. Romanowski. 
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7. Dyskusja nt. odwołania Prezesów stadnin koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. 
 

 R. Światek: Jest to przykład wszechstronnej ingerencji polityki i Rada powinna podjąd uchwałę o sprzeciwie wobec takiego sposobu 
postępowania wobec doświadczonych fachowców, gdyż godzi to w branżę wyścigową i hodowlaną i przekazad ją do MRiRW. 

 J. Budny: W 2017 roku mija 50 lat, od kiedy na jubileuszu 150-lecia SK Janów Podlaski został zaangażowany do Zjednoczenia 
Hodowli Zwierząt Zarodowych i od tej pory miał okazję mied bliski kontakt i szerokie spojrzenie na to, co w hodowli koni się dzieje 
oraz współpracowad ze zwolnionymi prezesami stadnin. Stąd jego opinia, że jest to duże nieporozumienie i z całą 
odpowiedzialnością twierdzi, że osoby te są najlepszymi w tej branży fachowcami w Polsce, z osiągnięciami światowej rangi. 
Dlatego decyzja o pozbyciu się ich jest niezrozumiała a wiadomo, że hodowla jest taka, jacy ludzie nią kierują. Rada i PKWK, w 
ramach statutowej działalności, jako fachowcy bezpośrednio z hodowlą związani, powinny zareagowad i swoje zastrzeżenia zgłosid. 

 M. Liśkiewicz: 10 dni temu nikomu przez myśl by taki scenariusz wydarzeo nie przeszedł, jednak nie sugerowałby, że jest to decyzja 
polityczna, gdyż sami zainteresowani ostatnio ewidentnie tłumaczyli, że nie chcieliby, aby postrzegad to jako działania polityczne. 
Dlatego, w przypadku formułowania jakichkolwiek oświadczeo, Rada powinna trzymad się z daleka od polityki. Są to superhodowcy, 
najlepsi na świecie fachowcy i w tym kierunku trzeba iśd, zwłaszcza w świetle, że zarzuty dotyczyły uchybieo organizacyjnych i 
finansowych a nie hodowlanych. Ktoś niekompetentny musiał przedstawid sytuację w stadninach. Jeżeli tych 2 fachowców, którzy 
mają całą wiedzę w jednym palcu, zabraknie, to stadniny te będą funkcjonowały, tylko pytanie, jak długo a bez koni arabskich tor 
służewiecki opustoszeje. Rada powinna postulowad, aby tych 2 panów zachowad w stadninach przynajmniej jako fachowców, 
podkreślad merytoryczne aspekty i unikad polityki. 

 A. Wójtowicz: Niepodważalny jest wkład w rozwój polskiej hodowli koni arabskich i wielkie osiągnięcia w tej dziedzinie Marka Treli i 
Jerzego Białoboka. Mało realne jest przywrócenie ich na stanowiska prezesów stadnin, jednak największa stratą będzie 
niewykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w hodowli koni arabskich, stąd wniosek formalny, aby Rada wystąpiła do Prezesa ANR, 
jako bezpośredniego przełożonego szefów stadnin paostwowych, z prośbą o wykorzystani umiejętności i wiedzy panów prezesów w 
hodowli koni arabskich w paostwowych stadninach, aby znaleźli sposób na ich „zagospodarowanie”. Rozdrabnianie się na 
uwzględnianie w tej prośbie (co oczywiście można zrobid) urzędników (pracowników ANR) - Pani Anny Stojanowskiej, może 
doprowadzid do zmniejszenia skuteczności walki o byłych prezesów SK Janów Podlaski i Michałów. 

 M. Romanowski: Trzeba rozważyd, czy nie uwzględnid w tym stanowisku kwestii kwalifikacji nowych szefów stadnin, które mają 
tutaj wielkie znaczenie i za kilka - kilkanaście lat efekty ich zarządzania odczuje środowisko związane z hodowlą koni arabskich i 
wyścigami. 

 S. Czerwioski: Rada powinna wyrazid zdecydowane stanowisko z wnioskiem o przywrócenie obu prezesów oraz A. Stojanowskiej na 
dotychczasowe stanowiska i upoważnid Prezesa PKWK do podjęcia mediacji w tej sprawie. W uchwale powinno zostad podkreślone, 
że zwolnienie tych osób jest to katastrofalny błąd, popełniony z powodu braku wyobraźni. 

 M. Rutkowska: Stanowisko Rady i Prezesa powinno byd ostre i zawierad potencjalne konsekwencje i szkody takich posunięd oraz 
podkreślenie zasług o kompetencji zwolnionych osób. 

 M. Wojnarowski: Trzeba zażądad przywrócenia ochrony dobra narodowego, jakim jest hodowla koni arabskich i ludzi - strażników 
tego dobra, którzy nią dotąd kierowali ze światowymi sukcesami. 

 A. Stasiowski: Trzeba wysład pismo i zastanowid się do kogo. Musi byd ono sformułowane bez emocji i obrażania, wyważone, aby 
miało szansę osiągnąd cel, a nie odniosło skutku odwrotnego. Zaproponował, aby wniosek wysład również do ministra i uwzględnid 
w nim Panią A. Stojanowską. 

 S. Czerwioski zaproponował, aby skłonid się raczej w kierunku mediacji, gdyż w jego odczuciu pisma z personalnymi postulatami źle 
wyglądają. Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie: 
„Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do podjęcia mediacji w celu 
przywrócenia na stanowiska prezesów stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie - Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz 
przywrócenie do pracy w Agencji Nieruchomości Rolnych Pani Anny Stojanowskiej”. 

 A. Stasiowski zauważył, że Rada nie ma uprawnieo do upoważniania Prezesa PKWK do czegokolwiek i może co najwyżej zwrócid się z 
do niego z takim wnioskiem, natomiast M. Romanowski poprosił, aby mierzyd siły na zamiary i starad się podjąd działania mające 
szanse powodzenia. 

 S. Czerwioski postawił wniosek o przegłosowanie zmodyfikowanej uchwały: 
„Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o podjęcie mediacji z Prezesem 
Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wykorzystania doświadczenia i wiedzy Pani Anny Stojanowskiej oraz Panów Marka Treli i 
Jerzego Białoboka w hodowli koni czystej arabskiej”. 
 

 A. Wójtowicz zaproponował zastąpienie słowa „mediacja” słowem „rozmów”. Za użyciem słowa „rozmów” zagłosowało 7 osób, 
natomiast za „mediacji” - 3 osoby. S. Czerwioski zauważył, że jest to straszne osłabienie tej uchwały i stwierdził, że jego zdaniem             
A. Wójtowicz bierze czynny udział w jakiejś nieczystej grze. Częśd osób podtrzymała zdanie, że powinno się zażądad przywrócenia ww. 
osób na ich dotychczasowe stanowiska. J. Budny zaproponował przygotowanie pisma ze stanowiskiem Rady odnośnie omawianej 
sytuacji. W wyniku dyskusji podjęto uchwałę o następującej treści: 
 

UCHWAŁA NR 135 
z dnia 2 marca 2016 roku 

 
1) Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych jest zaniepokojona sytuacją, która zaistniała w hodowli koni arabskich po odsunięciu od 

pełnienia funkcji Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz Pani Anny Stojanowskiej. 
 Zważywszy, iż stadniny koni w Janowie Podlaskim i Michałowie stanowią dorobek wielu pokoleo oraz nasze wspólne dobro 
narodowe, zwracamy się do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o zmianę 
stanowiska w ww. sprawie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób w paostwowej hodowli koni arabskich czystej krwi.  
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2) Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o podjęcie rozmów z Prezesem 
Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wykorzystania wiedzy i doświadczenia Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz Pani 
Anny Stojanowskiej w hodowli koni czystej arabskiej. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
8. Sprawy różne. 
 
 R. Świątek: Prośba o wydanie przez Prezesa PKWK zalecenia, aby komisje techniczne na wszystkich torach wyścigowych zwracały 

baczniejszą uwagę na nadużywanie bata i były dla nadużywających surowe, aby zapobiec interwencjom przeciwko łamaniu prawa 
dot. ochrony zwierząt. 

 A. Stasiowski poparł postulat R. Świątka przypominając, że warszawska KT, w której pracował, dokładnie to robiła i kładła nacisk na 
przestrzeganie ustawy o ochronie zwierząt. 

 S. Czerwioski złożył wnioski do Prezesa PKWK: 

 o zamieszczenie na stronie pkwk.pl spisu reproduktorów w sezonie 2016 i zamieszczanie takiego spisu co roku. 

 o zamieszczenie na stronie pkwk.pl spisu koni zgłoszonych do sezonu 2016, który zgodnie z zeszłoroczną uchwałą powinien byd 
opublikowany do kooca lutego. 

 o zapewnienie ciągłości HCP na stronie pkwk.pl poprzez przywrócenie usuniętego handikapu po sezonie, opracowanego przez          
J. Terpiłowskiego i zachowywanie w archiwum cotygodniowych handikapów. 

 M. Romanowski zaproponował, aby wnioski S. Czerwioskiego przegłosowad łącznie , w czego wyniku podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 136 
z dnia 2 marca 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o: 
1) pilne zamieszczenie na stronie pkwk.pl aktualnego spisu reproduktorów w sezonie 2016, 
2) zamieszczenie na stronie pkwk.pl spisu koni zgłoszonych do sezonu 2016, 
3) zachowanie ciągłości handikapów na stronie pkwk.pl poprzez dopisywanie kolejnych bez usuwania poprzednich. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
 Z. Górski: Wniosek, aby pieniądze na nagrody w gonitwach eksterierowych były brane z ogólnej puli a nie tylko z części 

przeznaczonej na gonitwy dla koni arabskich. 
 M. Romanowski: Apel o rozwagę, gdyż zwiększanie liczby gonitw eksterierowych w pewnym momencie doprowadzi do 

faworyzowania jednych podmiotów kosztem gnębienia innych w ramach polskiej hodowli, co się może źle skooczyd. 
 A. Wójtowicz: Należy zachowad proporcje liczby takich gonitw w odniesieniu do liczby zgłoszonych koni. Jeśli się okaże, że koni 

eksterierowych jest znacznie więcej, niż zwykłych, to logiczne będzie proporcjonalne zwiększenie dla nich liczby gonitw. Należy 
dążyd do kompromisu, aby wszyscy byli w miarę zadowoleni. 

 M. Romanowski zakomunikował, że przed chwilą wykaz koni zgłoszonych do sezonu został opublikowany na stronie PKWK. 
  
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
 Na tym protokół zakooczono. 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Bąkowski Włodzimierz 
2. Budny Jerzy  
3. Chalimoniuk Tomasz  
4. Czerwioski Stefan 
5. Dobrzyoski Paweł  
6. Górski Zbigniew 
7. Kiljaoczyk Aleksander  
8. Liśkiewicz Mariusz  
9. Mateusiak Roman 
10. Pilich Mirosław  
11. Romanowski Michał 
12. Rutkowska Magdalena  
13. Stasiowski Andrzej  
14. Świątek Robert  
15. Talarek Robert 
16. Widenka Ewa  
17. Wojnarowski Michał  
18. Wójtowicz Andrzej  
19. Zielioski Andrzej 


