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Protokół z XIII posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 2 lipca 2014 roku 

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

00
 

 
Posiedzenie było prowadzone przez Zastępcę Przewodniczącej 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. W posiedzeniu wziął ponadto udział  
Prezes PKWK - Feliks Klimczak. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
A.Wójtowicz złożył wniosek o dodanie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku innych uwag 
podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 65 
z dnia  2 lipca 2014 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd porządek obrad odbywanego posiedzenia, z dodanym jako drugi punktem 
„Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady”. 
 
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. 
 
2. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 66 
z dnia  2 lipca 2014 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z XII posiedzenia Rady PKWK.  
 
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. 
 
3. Wybór kandydatów na Prezesa PKWK – runda pytań i odpowiedzi. 
 

 J. Budny zgłosił zastrzeżenie w kwestii ewentualnego głosowania nad ostatecznym wyborem zaraz po przesłuchaniu kandydatów. 
Jego zdaniem nie było uzasadnienia dla tak szybkiego podejmowania decyzji bez umożliwienia przemyślenia usłyszanych informacji 
i przedyskutowania poszczególnych kandydatur w środowisku poza forum Rady. 

 S. Czerwioski stwierdził, że termin głosowania jest właściwy i przypomniał, że 4 lata temu odbyło się ono także w lipcu. Taki termin 
daje czas Ministrowi Rolnictwa na podjęcie decyzji a wybranemu kandydatowi na przygotowanie się do objęcia funkcji prezesa.  

 J. Budny zgłosił wniosek formalny, aby w bieżącym punkcie nie było głosowania, gdyż zgodnie z jego treścią powinna się odbyd 
jedynie runda pytao i odpowiedzi w ramach wyboru kandydatów, co jest dalszym ciągiem procedury rozpoczętej 2 posiedzenia 
wstecz. 

 M. Dudzik przytoczył treśd ogłoszenia, w którym jest napisane, że w II etapie nastąpi przesłuchanie po wstępnej weryfikacji ofert – 
runda pytao i odpowiedzi. 
W wyniku dyskusji przegłosowano wniosek J. Budnego. 
 

UCHWAŁA NR 67 
z dnia  2 lipca 2014 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie głosowad nad wyborem kandydata na Prezesa PKWK podczas bieżącego 
posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięd) osób.  
Uchwała została odrzucona większością głosów. 
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Przystąpiono do przesłuchania kandydatów, zgodnie z kolejnością ustaloną w rozesłanych im zaproszeniach: Heba Bogusław, 
Klimczak Feliks, Romanowski Michał, Marczak Agnieszka. Na czas oczekiwania na swoją kolej A. Marczak i M. Romanowski opuścili salę. 

Po zakooczeniu rundy pytao i odpowiedzi T. Chalimoniuk złożył wniosek, w którym zaproponował procedurę głosowania nad 
wyborem kandydata na Prezesa PKWK: Każdy członek Rady może oddad głos na 1 kandydata. Jeśli w pierwszym głosowaniu któryś z 4 
kandydatów uzyska bezwzględną liczbę oddanych głosów, zostaje kandydatem na Prezesa, a jeśli nie, to do kolejnej tury głosowania 
przejdzie 2 kandydatów z największą liczbą głosów. Jeśli 2 kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, spośród tych 2 kandydatów w 
odrębnym głosowaniu zostanie wybrany ten, który przejdzie do II tury. 
 

UCHWAŁA NR 68 
z dnia  2 lipca 2014 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala następującą procedurę głosowania na kandydata na Prezesa Polskiego klubu Wyścigów 
Konnych: 
Każdy członek Rady może oddad głos na 1 kandydata. Jeśli w pierwszym głosowaniu któryś z 4 kandydatów uzyska bezwzględną liczbę 
oddanych głosów, zostaje kandydatem na Prezesa, a jeśli nie, to do kolejnej tury głosowania przejdzie 2 kandydatów z największą liczbą 
głosów. Jeśli 2 kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, spośród tych 2 kandydatów w odrębnym głosowaniu zostanie wybrany ten, 
który przejdzie do II tury. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

Następnie wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Przewodniczący – J. Budny, członkowie: M. Słowik, A. Wójtowicz. Za takim 
składem głosowało 15 (piętnaście) osób, przeciw -  0 (zero) osób, od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześd) osób.  

Na czas głosowania zarządzono przerwę, po której Przewodniczący komisji skrutacyjne odczytał protokół z głosowania, zgodnie z  
którym poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
1) Heba Bogusław – 0  
2) Klimczak Feliks – 0 
3) Marczak Agnieszka – 13  
4) Romanowski Michał – 9  

Tym samym podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 69 
z dnia  2 lipca 2014 roku 

 
Na podstawie tajnego głosowania w dniu 2 lipca 2014 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomenduje na stanowisko Prezesa 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych panią Agnieszkę Marczak.   
 
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
4. Sprawy sędziów wyścigowych - wniosek o powołanie (i odwołanie) sędziów wyścigowych. 

 
 A. Wójtowicz złożył wniosek, aby z przyczyn formalnych, czyli z powodu niedostarczenia przez kilku kandydatów wypełnionej 

ankiety sędziowskiej, przełożyd głosowanie na następne posiedzenie, przed którym Rada zwróci się do tych osób o dostarczenie 
wspomnianego dokumentu. 

 J. Budny zauważył, że przed poprzednim głosowaniem również kilka osób nie dostarczyło ankiet, a mimo to głosowanie się odbyło i 
w dodatku osoby te otrzymały rekomendację Rady.  
 
T. Chalimoniuk przeszedł do głosowania wniosku A. Wójtowicza: 

 
UCHWAŁA NR 70 

z dnia  2 lipca 2014 roku 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, aby punkt dotyczący głosowania nad wnioskiem o powołanie i odwołanie 
sędziów wyścigowych przełożyd na następne posiedzenie, przed którym Rada zwróci się do kandydatów na sędziów o dostarczenie 
brakujących ankiet. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,  
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
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5. Informacja Prezesa PKWK o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po publicznym wykazie uwag. 
 
 Prezes F. Klimczak: 

 Przed posiedzeniem Rady jej członkom została rozesłana informacja, w jakim stopniu Prezydent m.st. Warszawy uwzględnił 
wnioski różnych osób i instytucji do projektu MPZ rejonu ul. Kłobuckiej, m.in. PKWK i Polskiego Towarzystwa Właścicieli i 
Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej. 

 Do kooca sierpnia, przebywający obecnie na urlopie A. Grad sporządzi opracowanie dot. oceny szans realizacji poszczególnych 
wniosków i dalszego trybu postępowania PKWK w sytuacji przyjęcia wniosków niekorzystnych dla interesów wyścigów i 
odrzucenia tych korzystnych. 

 W. Bąkowski: Większośd wniosków TS została odrzucona. 
 S. Czerwioski: Termin wykonania opracowania na koniec sierpnia jest zbyt odległy, powinien byd ustalony najdalej na koniec lipca. 

Stwierdził, że sam taką analizę wykonał w 3 godziny. 
 F. Klimczak: 

 Nie ma nic przeciwko, aby S. Czerwioski udostępnił swoją analizę Radzie. 
 Istotą nie jest sama analiza wykazu przyjętych i odrzuconych uwag do planu, ale ustalenie, jakie konsekwencje prawne z tego 

wynikają i jaki powinien byd dalszy tok postępowania – procedura prawna. 
 Termin na koniec sierpnia jest gwarantowany, natomiast byd może uda się go skrócid. 
 Wykaz przyjętych i odrzuconych uwag trafia od Prezydenta miasta, do prac poszczególnych komisji i podkomisji Rady miasta 

itd., jest cała procedura przyjmowania interwencji i prac w kolejnych instancjach. Minimalny szacowany czas zakooczenia 
takich prac to 1,5 roku. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca przystąpiła do ustalania terminu następnego posiedzenia. Brano tutaj pod 

uwagę przede wszystkim nierozstrzygniętą po raz kolejny sprawę sędziów.  
 Prezes F. Klimczak zauważył, że w związku z zaistniałą sytuacją nie będzie mógł uzupełnid składu komisji odwoławczej o A. Szydlika. 
 S. Czerwioski: 

 Wg jego wiedzy J. Śnieżek nie przyjechał na żadne posiedzenie KO w maju. 
 Nie widzi przeszkód, aby Prezes powołał do KO K. Kozłowską lub J. Szmyta. 

 M. Romanowski: W XXI wieku, w dobie np. telekonferencji, brak fizycznej obecności jednej z osób w tym samym pomieszczeniu 
podczas obrad KO, nie stanowi problemu. 

 S. Czerwioski: KO obowiązują procedury kodeksu wykroczeo i musi się zbierad w minimum 3-osobowym składzie w jednym 
miejscu. 

 
W efekcie wstępny termin następnego posiedzenia ustalono na początek sierpnia i Przewodnicząca zamknęła 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. Dudzik Marian 
7. Górski Zbigniew 
8. Kiljaoczyk Aleksander 
9. Liśkiewicz Mariusz 
10. Marczak Agnieszka 
11. Mateusiak Roman 
12. Mroczek Andrzej 
13. Romanowski Michał 
14. Słowik Monika 
15. Soska Jacek 
16. Świątek Robert 
17. Talarek Robert 
18. Trela Marek 
19. Tomaszewski Bogdan 
20. Widenka Ewa 
21. Wójtowicz Andrzej 
22. Zielioski Andrzej 


