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Protokół z XXII posiedzenia Rady PKWK  
odbytego 28 października 2015 roku 

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

25
 

 

 Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Chalimoniuka, który otworzył zebranie stwierdzając, że przy 
obecności 18 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. Czerwiński zwrócił się o poproszenie na obrady Pani Prezes A. Marczak i na uwagę Przewodniczącego, że wobec zamiaru 
omawiania punktu o wyborach jej następcy można jej tego zaoszczędzić, zauważył, że sama o tym zdecyduje. Na uwagę J. Budnego,  że 
Prezes A. Marczak jest przecież członkiem Rady, J. Chalimoniuk stwierdził, że nie jest a tylko figuruje na liście obecności. Powróciwszy do 
sali Przewodniczący poinformował, że zaprosił Panią Prezes, ale nie wie, czy przyjdzie, wobec czego przystąpiono do omawiania 
porządku obrad. 

 S. Czerwiński zgłosił następujące wnioski formalne:  
1) O przeniesienie pkt. 6 za pkt 2 i przypomniał, że wysłał do członków Rady pismo z uzasadnieniem, dlaczego wniosek o odwołanie 

Przewodniczącego Rady PKWK powinien być głosowany w pierwszej kolejności, a nie ostatniej; 
2) O głosowanie wniosku nr 1 w sposób tajny, 
3) O wykreślenie z porządku obrad pkt. 4, dotyczącego wyborów Prezesa, z uzasadnieniem, że Prezes jest i skoro nie został odwołany 

(mino takiego wniosku złożonego do MRiRW zaraz po poprzednim posiedzeniu), to nie powinno się wybierać nowego oraz z 
powodu wycofania się z konkursu 2 osób. 
Do tej pory Minister nie podjął decyzji, mimo rzekomego porozumienia, które miał zawrzeć z T. Chalimoniukiem w sprawie 
powołania go na p.o. Prezesa. Przewodniczący zaprzeczył dywagacjom S. Czerwińskiego i oświadczył, że już przy powołaniu W. 
Flisińskiego na p.o. Prezesa PKWK wysłał do Ministra pismo ze stanowiskiem, że jest to naruszenie ustawy owk i że nadal je 
podtrzymuje. Podczas niedawnego spotkania u Ministra podtrzymał swoje stanowisko, poparte jego przyniesionym przez szefową 
Departamentu Prawnego wyżej wspomnianym pismem; 

4) O zamieszczenie na początku porządku obrad jego informacji o złożeniu przez niego do MRiRW wniosku o uchylenie uchwały o 
odwołanie Prezesa i odpowiedzi Ministra. 

 W. Bąkowski: Wniosek o głosowanie porządku obrad w pierwotnej formie, gdyż jest najdalej idący. 
 R. Świątek przypomniał o wnioskach dot. wyborów, wysłanych przed posiedzeniem, które powinny zostać przegłosowane w trakcie 

posiedzenia. 
 A. Wójtowicz przypomniał: 
 że zgodnie z ustawą owk tylko Rada może opiniować projekt RWK i po ciężkiej pracy Rada przestawiła swoje uwagi MRiRW a w 

sierpniu br. Pani Prezes przesłała swoje uwagi do tego projektu RWK i w związku z tym prawdopodobnie nowy regulamin nie 
wejdzie w życie w najbliższym sezonie. 

 o niekompetencji sędziów wyścigowych, np. sprawa zmiany dosiadu na koniu Bronislav własności Pani Prezes na jeźdźca innej 
kategorii i braku reakcji KO na łamanie RWK przez Przewodniczącego KT-Służewiec. 

 o katastrofalnym nadzorze nad orzeczeniami sędziów, m.in. przez pisanie przez pracownika PKWK wraz z członkami KO orzeczeń, 
zawierających w dodatku konfabulacje. PKWK utracił możliwość nadzoru nad orzecznictwem KO, gdyż sam pisze orzeczenia. 

 że wyścigi są finansowane z tzw. lokaty terminowej Grada 600 tys. zł na 10 lat, która się kończy w 2017 roku. Przy obecnej zmianie 
sytuacji politycznej i zmianie rządu, bez silnej władzy wyścigowej te pieniądze mogą się rozejść na inne cele a wyścigi zostaną „z 
ręką w nocniku”. 

 W związku z powyższym poparł wniosek W. Bąkowskiego. 
 
 Wobec braku innych uwag przegłosowano najdalej idący wniosek W. Bąkowskiego i przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 109 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
2. Przyjęcie protokołu z XXI posiedzenia Rady. 
 
 Wobec braku uwag przegłosowano następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 110 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXI posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Przyjęcie regulaminu wyboru Prezesa PKWK. 

 
 A. Wójtowicz: Wniosek formalny, aby wobec pozostania w konkursie tylko 2 kandydatów przystąpić do głosowania nad wyborem 

kandydata, który uzyska większość głosów i zostanie kandydatem na Prezesa. 
 S. Czerwiński zgłosił następujące wnioski formalne do przyjęcia w formie uchwał: 
1) O unieważnienie zaproszenia do składania ofert: 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych unieważnia zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu 
Wyścigów Konnych, które z inicjatywy Przewodniczącego Rady zamieszczono na stronie Toru Służewiec oraz w programie gonitw na 
10-11 października br., ze względu na brak wcześniejszej uchwały Rady PKWK w tej sprawie.  
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z Regulaminem pracy Rady PKWK Przewodniczący może tylko zwoływać posiedzenia, proponować ich termin i porządek 
obrad i na tym kończy się jego rola. Rada jest organem kolegialnym. Przewodniczący, publikując ogłoszenie jako zaproszenie 
wystosowane przez całą Radę, naruszył ustawę owk, Statut PKWK i Regulamin pracy Rady, w związku z czym wybór Prezesa na 
podstawie takiego zaproszenie jest bezprawny. Jeśli konkurs będzie kontynuowany, to znaczy, że jest ustawiony przez 
Przewodniczącego. 
 

2) O nierozpoczynanie postępowania w sprawie wyboru Prezesa do czasu decyzji MRiRW: 
 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanowiła nie rozpoczynać postępowania w sprawie wyboru Prezesa PKWK do czasu 
otrzymania na piśmie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uchwały nr 107 z dnia 16.09.2015 r. 
 

3) Powołanie zespołu redakcyjnego w spr. ustalenia regulaminu wyborów Prezesa PKWK.  
 
Uchwała w tej sprawie jest związana z poprzednimi dwiema uchwałami. 
 

 W. Bąkowski: Wniosek formalny o przejście do głosowania nad zgłoszonymi uchwałami, gdyż kontestowanie wszystkiego przez        
S. Czerwińskiego do niczego nie prowadzi. 

 A. Wójtowicz: Wniosek o przegłosowanie jego wniosku o przyjęcie procedury głosowania w jednej turze, jako najdalej idący. 
 T. Chalimoniuk:  
 Napisał propozycję ogłoszenia. Po próbie zwołania posiedzenie przez M. Słowik radni zapowiedzieli, że nie zamierzają przyjeżdżać 

dla jednego ogłoszenia.  
 Ponad połowa członków Rady (13) na piśmie poparła taką treść ogłoszenia, wstrzymała się 1 osoba - R. Świątek (telefonicznie). Nikt 

z członków Rady nie przysłał protestu w tej sprawie i nie zażądał podjęcia w tej sprawie uchwały. S. Czerwiński stwierdził, że to 
kłamstwo i wg jego szacunków tylko 8 osób było za. 

 Nie powołuje się na głosowanie Rady, nie muszą niczego głosować. W ustawie owk nie ma wymogu ogłaszania jakiegokolwiek 
konkursu. Było zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa PKWK.  

 Odp. na pytanie S. Czerwińskiego - czy to było zaproszenie Rady, czy Przewodniczącego Rady: - Było to zaproszenie Rady, gdyż 
większość radnych je poparła. 

 Odp. na pytanie S. Czerwińskiego, gdzie jest uchwała Rady w tej sprawie: - Z czego wynika, że taka uchwała ma być? 
 Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji na stronie PKWK, ale Pani Prezes go tam nie umieściła, bez podania przyczyny. 
 M. Wojnarowski: Z dyskusji wyłania się obraz katastrofy demokracji. PKWK jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór 

sprawuje MRiRW i to Radzie powinno zależeć, aby wybrać kandydatów na odpowiednim poziomie, których Rada zaakceptuje i 
dopuścić ich najpierw do niezbędnej wiedzy, czyli ogłoszenie powinno być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie organu rządowego oraz przede wszystkim - na stronie PKWK, którego organem jest Rada. A. Wójtowicz dysponuje opinią 
prawną, jak to powinno wyglądać. Członkowie Rady reprezentują swoje środowiska i przed ich członkami odpowiadają. 

 M. Słowik: 
 W zasadzie wszyscy Radni byli w stanie się zapoznać z regulaminem wybory kandydata na Prezesa PKWK, jeżeli tylko chcieli, 

również na stronie Klubu, gdyż takie regulaminy funkcjonują w tym gremium mniej więcej od 8 lat albo i dłużej. 
 Zgadza się z M. Wojnarowskim, że Rada musi bardzo poważnie traktować to, do czego została powołana, także te wybory. Niestety, 

to nie Rada decyduje o tym, czy MRiRW zamieści na swojej stronie taki komunikat, gdyż w poprzednich latach Ministerstwo 
zdecydowanie odmówiło zamieszczenia takiego ogłoszenia, jako organ, do którego kompetencji to nie należy. 

 Bez względu na zapatrywania na przeprowadzoną procedurę, Rada również jest organem Klubu i ma prawo umieszczać pewne 
rzeczy na stronie PKWK a taka możliwość nie została jej udostępniona. 
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 R. Świątek:  
 Skoro jego wnioski zostały uznane za spóźnione, to zgłosi je teraz. Niezrozumiały jest pośpiech w wyborach. Większość osób, które 

mogłyby być zainteresowane, pewnie nie czyta strony Toru Służewiec i gdyby informacja o wyborach Prezesa miała dużo szerszy 
zakres, zapewne zgłosiłoby się dużo więcej kandydatów. 

 Rada szuka kandydatów w ramach jednego środowiska i co i rusz decyduje się na kogoś nowego a wcale nie ma pewności, że 
Minister przyjmie kandydata, którego teraz Rada wybierze. 

 Ogłośmy porządny konkurs, szeroko zakrojony, w prasie ogólnopolskiej i wyłońmy najlepszego kandydata. 
 A. Wójtowicz: 
 Wcześniejsze ogłoszenia były publikowane w prasie ogólnopolskiej a i tak zgłaszały się osoby tylko ze środowiska wyścigowego. 
 Jedynym przepisem prawa, który dotyczy bieżącej kwestii, jest ten, który mówi, że uchwały Rady podejmowane są w obecności 

przynajmniej połowy jej członków, zwykłą większością głosów; w przypadku spraw personalnych głosowanie może być tylko tajne. 
Nie ma żadnego zarządzenia, które kazałoby ogłaszać konkurs lub określało sposób jego ogłaszania, czy li ustawodawca zostawił 
Radzie wolną rękę co do sposobu, w jaki kandydaci znajdą się w konkursie. 

 Ogłoszenie do składania ofert zostało ogłoszone, zgłosiły się 4 osoby, 2 się wycofały, stąd podtrzymanie wniosku o głosowanie w I 
turze. 

 R. Talarek: Pośpiech nie jest wskazany, zwłaszcza, że Prezes A. Marczak wybierana była dopiero co, poza tym zmieniła się sytuacja 
polityczna i nie wiadomo, kto zostanie Ministrem Rolnictwa. 

 S. Czerwiński: Wniosek o traktowanie Rady poważnie i przegłosowanie jego 2 wniosków oraz o odczytanie pisma złożonego do Rady 
przez jednego z kandydatów na Prezesa. 

 Przewodniczący poprosił jako pierwszego A. Wójtowicza, aby sformułował swój wniosek, jako najdalej idący. 
 A. Wójtowicz: Wniosek, aby przyjąć na listę do głosowania te 2 osoby, które pozostały z 4, które złożyły swoje oferty w konkursie, 

czyli Panią Magdalenę Rutkowską oraz Pana Tadeusza Sobierajskiego i nad nimi procedować. Osoba wygrywająca w głosowaniu 
zostaje kandydatem na stanowisko Prezesa PKWK. 

 S. Czerwiński: W proponowanej przez A. Wójtowicza procedurze głosowania może dojść do tego, że wygra osoba mająca 5 głosów, 
dlatego też kandydat musi uzyskać większość głosów a na karcie do głosowania w najgorszym przypadku musi być wybór „za”, 
„przeciw” i „wstrzymuję się”. Jeśli głosowanie będzie w innej formie, to znaczy, że jest zmowa. 

 J. Budny: W konkursie jest możliwość odwołania konkursu i nie można zmuszać do wyborów, jeśli startuje w nim tylko                         
2 kandydatów. Jeśli kandydat zdobędzie 50% głosów +1, to będzie w porządku, jednak jeśli np. większość członków Rady się 
wstrzyma, to akceptowanie takiego rozwiązania byłoby niezrozumiałe. 

 Przewodniczący, uzupełniając wniosek A. Wójtowicza o sugestie J. Budnego i A. Zielińskiego: Kandydatem na Prezesa PKWK 
zgłoszonym do MRiRW będzie ten, który uzyska więcej, niż 50% głosów członków Rady. 
W wyniku dyskusji przegłosowano następujące uchwały: 
 

UCHWAŁA NR 111 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć na listę do głosowania 2 osoby, które pozostały z 4, które złożyły swoje 
oferty w konkursie, czyli Panią Magdalenę Rutkowską oraz Pana Tadeusza Sobierajskiego, i nad nimi procedować. Osoba wygrywająca w 
głosowaniu, która uzyska więcej, niż 50% głosów członków Rady, zostanie kandydatem na Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 
zgłoszonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
Głosowanie wniosków S. Czerwińskiego: 

UCHWAŁA NR 112 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych unieważnia zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych, które z inicjatywy Przewodniczącego Rady zamieszczono na stronie Toru Służewiec oraz w programie gonitw na 10-11 
października br., ze względu na brak wcześniejszej uchwały Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w tej sprawie.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została odrzucona większością głosów. 
 

UCHWAŁA NR 113 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanowiła nie rozpoczynać postępowania w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Klubu 
Wyścigów Konnych do czasu otrzymania na piśmie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uchwały nr 107 z dnia 
16.09.2015 r. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została odrzucona większością głosów. 
 

W związku z odrzuceniem poprzednich wniosków, wniosek nr 3 S. Czerwińskiego został przez niego wycofany. 
 
4. Wybory Prezesa PKWK i uchwała o złożeniu wniosku o powołanie Prezesa PKWK. 
 
 S. Czerwiński chciał zgłosić swojego kandydata na Prezesa PKWK - Feliksa Klimczaka, jednak Przewodniczący przypomniał, że przed 
chwilą Rada przegłosowała już regulamin wyborów, zgodnie z którym głosowane będą 2 kandydatury i odebrał głos S. Czerwińskiemu w 
tym temacie. Taką samą odpowiedź o przegłosowaniu regulaminu uzyskał S. Czerwiński na pytanie o możliwość przesłuchania 
kandydatów, którą mógł do regulaminu zgłosić przed głosowaniem, ale tego nie zrobił. 
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej, do której zgłoszono: A. Kiljańczyk, M. Dudzik, A. Stasiowski. 
 

UCHWAŁA NR 114 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Aleksander Kiljańczyk, Andrzej Stasiowski, Marian 
Dudzik. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dziewiętnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
 Przewodniczący, po zapoznaniu się ze złożonym na ręce M. Słowik pismem Zygmunta Składanowskiego, który także złożył ofertę na 

stanowisko Prezesa PKWK, stwierdził, że formalnie nie wycofał on swojej kandydatury, wobec czego jest do przegłosowania               
3 kandydatów. Odczytał zebranym jego pismo, w którym wyraził on swoje wątpliwości co do zgodności z prawem ogłoszenia 
konkursu na stanowisko Prezesa, jak i procedury wyborów. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący stwierdził, że wcześniej nie odczytał tego pisma, gdyż był przekonany o wycofaniu się Z. Składanowskiego, bo 
powiedział tak S. Czerwiński, który temu jednak stanowczo zaprzeczył. 

 A. Wójtowicz przypomniał swój, przegłosowany już wniosek o głosowanie nad dwójką kandydatów. 
 M. Słowik poinformowała, że miała już odczytać to pismo, kiedy musiała na jakiś czas wyjść z sali i w tym czasie przegłosowano 

uchwałę A. Wójtowicza a pismo miało zostać odczytane w sprawach różnych. 
 Przewodniczący przyznał, że w takiej sytuacji, kiedy treść pisma nie wskazuje na formalną rezygnację i Rada miała mylne wrażenie, 

że jest tylko 2 kandydatów, trzeba w głosowaniu uwzględnić 3 kandydatów i zawnioskował o zmianę uchwały dotyczącej procedury 
głosowania. 

 J. Budny przypomniał, że zawarty w ogłoszeniu regulamin wyborów obejmował głosowanie w etapach i przesłuchanie kandydatów. 
 Przewodniczący zaproponował, aby w związku z tym, że jest 3 kandydatów na Prezesa PKWK, Rada przesłuchała 3 kandydatów i 

zagłosowała.  Poprzednia uchwała została zmodyfikowana w następujący sposób: 
 

UCHWAŁA NR 115 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwała regulamin wyborów Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w taki sposób, że 
przyjmuje na listę do głosowania troje kandydatów, którzy złożyli dokumenty, dokona przesłuchania trojga kandydatów i dokona wyboru 
jednego kandydata. Kandydatem zgłoszonym przez Radę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie osoba, która uzyska ponad  50% 
głosów biorących udział w głosowaniu członków Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
 Przewodniczący przeszedł do przesłuchania kandydatów. Ustalono, że jeśli po wysłuchaniu M. Rutkowskiej i T. Sobierajskiego 
zaproszony Z. Składanowski nie zdąży dotrzeć, to Rada przejdzie do głosowania bez czekania na niego.  
 
 M. Rutkowska podsumowała swój program, jako próbę zdiagnozowania problemów w PKWK i możliwości ich najlepszego 
rozwiązania i poprosiła o zadawanie pytań. 
 
 S. Czerwiński oświadczył, że jeszcze nie uczestniczył w takiej szopce wyborczej i spytał, czy nie będzie jej wstyd, jeśli zostanie 

wybrana w taki sposób. 
Prowadzenie obrad przejął M. Romanowski - Zastępca Przewodniczącego. 

 M. Rutkowska:  
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 Chce najpierw naprawić stosunki w Radzie i zewnętrzne relacje oraz wizerunek Klubu, poczynając od rozmawiania ze wszystkimi i 
wysłuchiwania ich, jako człowiek dialogu i osoba działająca transparentnie oraz od skończenia ze skargami i donosami wysyłanymi 
zewsząd do MRiRW. Rada i Klub nie mogą być w kontrze do siebie, niezbędna jest też współpraca ze wszystkimi organizatorami. 

 Odnośnie handikapowania, to proponuje wrócić do poprzedniego handikapera, z którym już rozmawiano. Handikaper powinien 
dbać o wyrównywanie szans koni a nie walczyć z właścicielami i nie powinien być osobą aż tak konfrontacyjną i kontrowersyjną w 
sposobie handikapowania. 

 Jest za promowaniem koni arabskich poprzez gonitwy, które są jednym z elementów wyścigów. 
 Co do gonitw eksterierowych, to głosy były różne, ale jeśli po zgłębieniu przez nią tematu okaże się, że są one niegodne z prawem, 

to się na nie nie zgodzi. 
 Odnośnie planów promocji polskiej hodowli koni xx: Powinna być promowana i rozwijana w kierunku jakości folblutów. 

Opracowanie podwyższenia poziomu hodowli powinno się odbywać w porozumieniu ze związkami hodowlanymi, być może również 
z MRiRW. W zakresie wyścigów, to powinny być utrzymane premie hodowlane, które tę hodowlę dofinansowują. 

 Przyczyna zmniejszenia rangi wyścigowej toru w Sopocie: Tor sopocki jest własnością miasta i głównie czynnik ekonomiczny 
spowodował, że na torze nie ma koni wyścigowych. Jeszcze w tym roku będzie chciała rozmawiać, aby uzyskać od miasta większe 
wsparcie finansowe wyścigów, których organizacja i zaplecze treningowe jest tam znacznie droższa. Są remonty starych stajni, które 
mogłyby być dobrym zapleczem dla koni wyścigowych. 

 Odnośnie silnej presji z różnych stron na środki finansowe Klubu, np. na wspieranie inicjatyw J. Soski, czy innych, organizowanych 
poza profesjonalnymi torami wyścigowymi: 
Inicjatywy J. Soski, mające charakter partyzantki, na pewno nie będą przez nią wspierane. Chciałaby, żeby konie półkrwi się 
rozwijały i gdyby był dobry program treningowy, to mogłyby one biegać. Mile widziane by były też konie sportowe. Ujęcie tego w 
sensowne ramy we współpracy z PZHK mogłoby dać dobre efekty i możliwość rozwoju. 

 Możliwość dla kłusaków: Przede wszystkim kłusaki nie mogą się kłócić między sobą. Po drugie, w przeliczeniu na konia, to kłusaki 
mają najlepsze finansowanie z nagród. W Sopocie gonitwy kłusacze cieszą się wielką sympatią, ale to głównie od organizatora 
zależy, ile i jakich gonitw kłusaczych będzie. 

 Na pewno będzie zarządzać Klubem samodzielnie (bez sterowania przez np. prawnika), ale też będzie słuchać głosu ludzi 
mądrzejszych od niej, z których doświadczeń i podpowiedzi będzie mogła korzystać. Najważniejsza dla nie jest współpraca. 

 Odnośnie składu przyszłej Rady, w której powinni zasiadać reprezentanci faktycznie działających związków ze wszystkich grup 
(obecnie brakuje w Radzie przedstawiciela trenerów), którzy mają coś do powiedzenia i ewentualnej współpracy z MRiRW pod tym 
kątem: 
Chciałaby, aby PKWK był wszędzie szanowany, żeby w MRiRW się z nim liczyli a nie wspominali o pisanych na siebie w środowisku 
donosach. Trzeba do tego doprowadzić naszą postawą. Gdyby w Ministerstwie się z Klubem liczyli, to na pewno mógłby mieć wpływ 
na skład Rady, ale jest to decyzja Ministra. Największy wpływ mają na to organizacje, które typują do Rady swoich przedstawicieli. 
Sopot sam zgłosił swoich przedstawicieli, jako organizator wyścigów. 
Na pytanie J. Budnego o reprezentującą Sopot w Radzie osobę, która nie jest z nim faktycznie związana i jak do tego doszło, skoro w 
końcu wszyscy jesteśmy winni tego, kto jest na tej sali:  - Dwukrotnie przyznała, że zgadza się z Panem J. Budnym. 

 Współpraca z organizatorami: Będzie prezesem nie Klubu, ale Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Wobec wyczerpania się pytań przewodniczący poprosił na przesłuchanie drugiego kandydata. 
 

 T. Sobierajski, hodowca koni xx, były członek Rady dwóch kadencji, przedstawił streszczenie swojego CV i doświadczenia z 
wyścigami i hodowlą i poprosił o pytania. 
 
 T. Sobierajski: 
 Jako niegdysiejszy właściciel kłusaków, działał w kłusakach w okresie studiów w Budapeszcie. Rasa ta ma duże szanse sukcesu także 

w Polsce. Poza działalnością gospodarczą sfinansował na Węgrzech kilka gonitw kłusaków, miał własny zespół, który tym się 
zajmował. Ten element potrzebuje wsparcia i rozwoju na rynku polskim. 

 Odnośnie rozwoju lub metod premiowania koni xx polskiej hodowli:  
Hodowla tych koni jest zaniedbana. PKWK ma następujące możliwości, aby to poprawić: pozyskać środki i zakupić dobrego 
reproduktora (kiedyś prowadził rozmowy w tej sprawie z australijskim związkiem hodowlanym, aby na bazie ich ogiera oprzeć 
polską, konkurencyjną w stosunku do zagranicznej hodowlę). Będzie dążył do tego, aby takie możliwości finansowe PKWK miał. 

 Ma sentyment do koni arabskich i będzie optował za polską, specyficzną hodowlą polskiego konia arabskiego i wie, że próba 
dzielności w wyścigach jest dla nich dość istotna, ale nie jest to jego marzenie. 

 Na torze we Wrocławiu był ostatnio 3 tygodnie temu. 
 Nie pozwoli, aby ktoś nim kierował, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w PKWK. 
 Na pytanie o to, jakim systemem (na podstawie RWK) rozgrywa się w Polsce wyścigi, nie odpowiedział, tylko stwierdził, że nie 

zrozumie tego pytania (pytania zadanego przez M. Romanowskiego). 
 Potrzeba promocji pozawyścigowej poprzez PKWK: Widzi taką potrzebę i widzi tu do spełnienia rolę Turf Clubu, do którego należy. 

Sukces może przynieść lobbing. Sama promocja i PR jest niezbędny, ale forma obrana przez J. Soskę nie jest ideałem, jednak po 
pewnych korektach mogłaby przynieść pewne sukcesy. 

 Odnośnie systemu handikapowania z sezonu 2015, to nie akceptuje go w pełni i by go skorygował, zgodnie z możliwościami 
technicznymi nowoczesnego świata. Wg niego, zgodnie z obecnymi przepisami handikap ustala handikaper (M. Romanowski 
skorygował, że Prezes PKWK). 

 
Wobec wyczerpania się pytań przewodniczący poprosił na przesłuchanie trzeciego, ostatniego kandydata. 
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 Z. Składanowski przytoczył 4 istotne cechy, wymienione w złożonym do Rady, wspomnianym wyżej piśmie, które wg niego 
predestynują go do objęcia stanowiska Prezesa PKWK i uzasadnił ich przydatność. Przystąpiono do zadawania pytań. 
 
 Z. Składanowski: 
 Odnośnie wiedzy nt. źródeł finansowania i podstawowych obowiązków PKWK:  

Przede wszystkim renta dzierżawna od TS, groszowe wpływy z kar wyścigowych, istotne wpływy z wszelkiego rodzaju opłat (np. 
rejestracja barw, koni itd.), 2% od zakładów wzajemnych. 
Podstawowym, statutowym obowiązkiem PKWK jest rozwój wyścigów konnych w Polsce, do którego dysponuje odpowiednimi 
instrumentami. 

 Odnośnie rozwoju lub metod premiowania koni xx polskiej hodowli: Jest to bardzo ważny element (o czym napisał w swojej 
prezentacji). Nie ma gotowej recepty, ale słuszna była decyzja obecnego Prezesa o dotowaniu właścicieli koni 2-letnich, ale 
należałoby jakąś rekompensatą finansową objąć także hodowców tych koni. 

 Odnośnie przynależności PKWK do organizacji międzynarodowych: Dokładnie ich wymienić nie może, ale należy zapewne do 
europejskiej organizacji wyścigów koni pełnej krwi angielskiej, do organizacji koni arabskich, niedawno uzyskaliśmy członkostwo w 
organizacji zajmującej się szkoleniem jeźdźców wyścigowych (M. Romanowski wymienił 5 głównych organizacji, do których należy 
PKWK: IFHA, EMHF, ECAHO, WAHO i IFAHR). Zauważył, że dobrze, że Klub stać na składki członkowskie, ale jego zdaniem, z 
przynależności do organizacji konia arabskiego polscy hodowcy nic nie mają. 

 
 M. Romanowski podziękował Z. Składanowskiemu wobec zakończenia rundy pytań i przeszedł do etapu głosowania. A. Stasiowski - 
przewodniczący komisji skrutacyjnej, zaproponował formę karty do głosowania z 2 kratkami przy każdym kandydacie (tak i wstrzymuję 
się). S. Czerwiński chciał, aby były 3 kratki (tak, nie i wstrzymuję się) a A. Wójtowicz, aby była tylko jedna, jak w powszechnych wyborach, 
jednak S. Stasiowski zauważył, że wówczas wstrzymanie się od głosu powodowałoby, że byłby od nieważny a on chce, aby wstrzymanie 
się również było głosem ważnym. 
 Po zaakceptowaniu wzoru karty zgodnego z propozycją A. Stasiowskiego oraz warunków ważności głosu (jedno „tak”) oraz 
przypomnieniu, że zgodnie z uchwałą do II tury przechodzi 2 kandydatów z największą liczbą głosów lub w I wygrywa ten, który odrazu  
zdobędzie 50% głosów +1, zarządzono przerwę na przeprowadzenie procedury głosowania na kandydata na stanowisko Prezesa PKWK. 

Po przerwie A. Stasiowski odczytał protokół komisji skrutacyjnej z głosowania w I etapie, w którego wyniku poszczególni kandydaci 
otrzymali następującą liczbę głosów: 

1) Magdalena Rutkowska - 11 
2) Zygmunt Składanowski - 3 
3) Tadeusz Sobierajski - 1 
4) Wstrzymało się od głosu - 6 
W wyniku głosowania do II etapu przeszli Magdalena Rutkowska i Zygmunt Składanowski. 
 
Po kolejnej przewie A. Stasiowski odczytał protokół komisji skrutacyjnej z głosowania w II etapie, w którego wyniku poszczególni 

kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
1) Magdalena Rutkowska - 12 
2) Zygmunt Składanowski - 4 
3) Wstrzymało się od głosu - 5 
W wyniku głosowania podjęta została następująca uchwała: 

 
UCHWAŁA NR 116 

z dnia 28 października 2015 roku 
 
Na podstawie tajnego głosowania w dniu 28 października 2015 r. w II etapie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomenduje na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Panią 
Magdalenę Rutkowską. 
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: 

1) Magdalena Rutkowska - 12 
2) Zygmunt Składanowski - 4 
3) Wstrzymało się od głosu - 5 

 
Protokoły komisji skrutacyjnej z głosowania w I i II etapie konkursu stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
 M. Rutkowska podziękowała za głosowania na nią. Zadeklarowała, że jeśli MRiRW ją powoła, to będzie Prezesem wszystkich i że 
odwiedzi wszystkich członków Rady w miejscach, w których trzymają i trenują konie, aby bezpośrednio zapoznać z ich problemami .        
S. Czerwiński natomiast zapowiedział złożenie do MRiRW protestu, gdyż był dzisiaj świadkiem farsy wyborczej.  
 T. Chalimoniuk przekazał ponownie prowadzenie obrad M. Romanowskiemu, natomiast S. Czerwiński złożył wniosek o przełożenie 
pkt. 6 dot. wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady na następne posiedzenie. Spotkało się to jednak ze zdecydowanym protestem 
A. Wójtowicza i T. Chalimoniuka, którzy stwierdzili, że nie można zmieniać w trakcie posiedzenia przyjętego na jego początku porządku 
obrad. W związku z tym rozpoczęto omawianie pkt. 5. 
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5. Rozpatrzenie wniosku Prezes PKWK o zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności PKWK za rok 2014. 
 
 A. Wójtowicz postawił wniosek, aby Przewodniczący Rady wystąpił do Prezes PKWK z prośbą o uzupełnienie sprawozdania o 

sprawozdanie finansowe i dopiero po jego otrzymaniu Rada zaopiniuje sprawozdanie z działalności PKWK. 
 S. Czerwiński postawił wniosek, aby Przewodniczący Rady wystąpił do Prezes PKWK z prośbą o uzupełnienie sprawozdania o dane 

dotyczące Art. 12 ustawy owk, czyli nadzoru właścicielskiego. 
 T. Chalimoniuk odczytał treść uchwały zawierającej oba ww. wnioski i przystąpiono do głosowania: 

 
UCHWAŁA NR 117 

z dnia 28 października 2015 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącego Rady do wystąpienia do Prezes Polskiego klubu Wyścigów 
Konnych o uzupełnienie Sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2014 o sprawozdanie finansowe oraz  
dane dotyczące Art. 12 ustawy owk, czyli nadzoru właścicielskiego. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
6. Rozpatrzenie wniosku Pana Czerwińskiego o odwołanie Przewodniczącego Rady PKWK i ewentualne wybory nowego 

Przewodniczącego. 
 

 S. Czerwiński ponowił wniosek o przełożenie pkt. 6 dot. wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady na następne posiedzenie.     
A. Wójtowicz zapytał, czy jest ktoś, kto by się zgłosił na tę funkcję, jeśli T. Chalimoniuk zostanie odwołany, żeby nie było chaosu, jeśli się 
okaże, że nie ma chętnych. S. Czerwiński zaprotestował przeciw takim pytaniom, które są wg niego próbą wywierania na radnych 
nacisku, natomiast M. Dudzik zauważył, że takie pytanie jest nieistotne i nie na miejscu, gdyż jest jeszcze 2 Zastępców Przewodniczącego, 
którzy mogą i przez rok zastępować Przewodniczącego, jeśli będzie trzeba. 
  

M. Romanowski przystąpił do głosowania wniosku S. Czerwińskiego: 
 

UCHWAŁA NR 118 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przełożyć omawianie punktu „Wniosek Pana Czerwińskiego o odwołanie 
Przewodniczącego Rady PKWK i ewentualne wybory nowego Przewodniczącego” na następne posiedzenie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześć) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
7. Sprawy różne. 
 
 S. Czerwiński:  
 17 września złożył do MRiRW wniosek o uchylenie uchwały Rady nr 107 z 16.09.2015 r. w spr. wniosku o odwołanie Prezesa PKWK, 

z powodu jej niezgodności z prawem. 26 i 29 września złożył uzupełnienie wniosku o kolejne dowody. W odpowiedzi, którą otrzymał 
8 października, Minister powołał się na Art. 4 ustawy owk (nadzór ministra), który „nie przewiduje jako środka nadzoru możliwości 
uchylenia uchwały przez Ministra Rolnictwa. Minister Rolnictwa nie może uchylić uchwały Rady”. 

 16 października wezwał MRiRW „do usunięcia naruszenia prawa przez opieszałe załatwianie sprawy oczywistej i wszczęcie 
postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji administracyjnej”. Sprawa ta jest w toku. 

 M. Dudzik: Wniosek formalny o wprowadzenie możliwości zwrotu członkom Rady kosztów podróży na posiedzenia. 
M. Słowik przypomniała, że starania takie były podejmowane już w poprzednich kadencjach i zawsze z Klubu padała odpowiedź, że 
nie da się tego zrobić oficjalnie i nigdy tego nie było (choć J. Budny, jako Prezes PKWK zwracał koszty jednemu z kolegów radnych - 
nie wie, na jakich zasadach) a Minister odpowiadał, że nie ma tego w budżecie na dany rok. Jej zdaniem można teraz jedynie 
wystąpić, aby w budżecie na rok 2016 znalazły się środki na zwrot kosztów podróży członków Rady. 

 A. Wójtowicz: Wniosek, aby Rada wystąpiła do MRiRW, aby w związku z Art. 4 ustawy owk, z którego wynika, że nikt poza Radą nie 
może opiniować projektu RWK, traktował uwagi Rady do projektu RWK jako ostateczne i na nich pracował, gdyż jak się okazuje, 
swoje uwagi zgłosiły jeszcze związki hodowlane a także Prezes PKWK, która zakwestionowała m.in. możliwość rozgrywania gonitw 
amazonek. W tej chwili wszystko stoi i zanosi się, że na sezon 2016 nie będzie nowego RWK. 

 S. Czerwiński wyraził sprzeciw wobec wniosku A. Wójtowicza, który jego zdaniem „jak zwykle ma jakiś interes na oku, nie wiadomo, 
jaki. Coś znalazł i chce postawić na swoim” - nie może tak być. Jego zdaniem taki wniosek jest bezsensowny. 
 
Po sformułowaniu treści uchwały przez A. Wójtowicza M. Romanowski przystąpił do jej przegłosowania: 
 



8 

UCHWAŁA NR 119 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem, że uchwalone przez  
Radę poprawki do projektu regulaminu wyścigów konnych są ostatecznymi i prosimy procedować tylko nad nimi w związku z tym, że  
ustawa o wyścigach konnych tylko Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych daje możliwość opiniowania regulaminu wyścigów 
konnych 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 
 J. Budny: Jeżeli Rada, jako organ PKWK, zgłosiła do umieszczenia na stronie internetowej Klubu ogłoszenie i spotkała się z odmową, 

to jest to skandal i nie powinno pozostać bez reakcji. 
 S. Czerwiński: W sierpniu MRiRW rozesłało projekt RWK w ramach konsultacji społecznych do wszystkich stowarzyszeń i każde z 

nich mogło zgłosić do niego swoje poprawki, stąd bezsensowność uchwały A. Wójtowicza. Zapowiedział złożenie do MRiRW głosu 
odrębnego, w którym ustosunkuje się do tej decyzji Rady, która podważa sens konsultacji społecznych. 

 A. Wójtowicz: Na stronie zamieszczany były listy przewodniczących KT-Służewiec i KO a Przewodniczącemu Rady Klubu odmówiono 
zamieszczenia ogłoszenia Rady o konkursie na stanowisko Prezesa PKWK. W sytuacji, kiedy przegłosowano już wniosek o odwołanie 
Prezes A. Marczak, Rada może jedynie potępić takie jej postępowanie podejmując stosowną uchwałę. 

 M. Romanowski zauważył, że przy porządku obrad na XXI posiedzenie został zamieszczony komentarz J. Terpiłowskiego do 
wypowiedzi J. Budnego podczas posiedzenia 16 września, podczas gdy protokół z tego posiedzenia nie był jeszcze zatwierdzony , a 
więc Prezes PKWK udostępniła osobom postronnym materiały związany z tym posiedzeniem. 

 J. Budny: Nie podważa treści swojej wypowiedzi, zawartej w zatwierdzonym juz przez Radę protokole. Uważa, że Pani Prezes miała 
prawo zażądać od J. Terpiłowskiego komentarza w tym temacie, natomiast J. Terpiłowski odpowiedział na to z prawie miesięcznym 
opóźnieniem, kiedy wiedział dokładnie, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie, bo za pośrednictwem S. Czerwińskiego otrzymał 
jego notatkę w tej sprawie, skierowaną wyłącznie do S. Czerwińskiego na jego osobiste zapytanie. Jeśli J. Terpiłowski nadal 
podtrzymuje, że jest to manipulacja J. Budnego, to jest jeszcze bardziej nierzetelny. 

 R. Światek: Plany podejmowania potępiających uchwał brzmią jak z czasów PRL i są niepoważne. A. Wójtowicz zrobił już swoje i 
powinien spokojnie usiąść. 

 M. Trela stwierdził, że rzeczywiście „potępiające” nie brzmi właściwie, ale Rada powinna wyrazić swoją opinię nt. traktowania jej 
przez Prezes PKWK i odmowy zamieszczenia ogłoszenia Rady na stronie Klubu, która nie jest prywatną własnością Pani Prezes i 
odmowy publikacji jej materiałów są nie na miejscu. 

 S. Czerwiński: Nikt nie pyta o uzasadnienie wspomnianej odmowy i mówienie o kimś negatywnie podczas jego nieobecności, bez 
wysłuchania jego racji, to są najgorsze możliwe obyczaje (M. Romanowski oświadczył, że przecież została zaproszona i nie przyszła). 
Poinformował, że uzasadnieniem odmowy była racja prawna, gdyż ogłoszenie Rady PKWK było wg Prezes niezgodne z prawem.  

 M. Rutkowska: Rada jest organem Klubu i nie do Pani Prezes należy ocena, czy Rada mogła coś takiego uchwalić, czy nie. Jeżeli 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zamieszczenie takiego ogłoszenia, to powinna była to zrobić i już, gdyż Rada jest 
równoważnym organem PKWK. 
 
Po dyskusji podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 120 

z dnia 28 października 2015 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wyraża sprzeciw przeciwko praktykom nieumieszczania ogłoszeń Rady na stronie Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.  
Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 
 

 M. Wojnarowski zaproponował, aby teraz, kiedy jest pora przed złożeniem przez Klub do MRiRW projektu budżetu, podjąć uchwałę, 
aby zwrócić się do Prezesa PKWK o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok środków finansowych na zwrot kosztów dojazdu 
jej członków na posiedzenia. 

 J. Budny: Trzeba sprawdzić, czy taka uchwała wystarczy, gdyż poza tym, że we wcześniejszych przypadkach padała odpowiedź, że 
odpowiednie środki nie zostały zaplanowane w budżecie na dany rok, to słyszał, jak Prezes F. Klimczak mówił, że nie ma do tego 
podstawy prawnej. 
 
W efekcie przegłosowano następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 121 
z dnia 28 października 2015 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócić się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o stworzenie 
możliwości zwracania kosztów dojazdu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
 W. Bąkowski poinformował, że jak co roku, w dniach 3-10 listopada w Abu Dhabi odbędzie się konferencja, na którą Lara Sawaya 

zaprosiła przedstawicieli PKWK i organizatora. 
  
 Orientacyjny termin następnego posiedzenia ustalono za około miesiąc. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
  
 Na tym protokół zakończono. 

 
 
 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Bąkowski Włodzimierz  
2. Białobok Jerzy  
3. Budny Jerzy  
4. Chalimoniuk Tomasz  
5. Czerwiński Stefan  
6. Dudzik Marian  
7. Górski Zbigniew  
8. Kiljańczyk Aleksander 
9. Liśkiewicz Mariusz  
10. Mateusiak Roman  
11. Mroczek Andrzej  
12. Romanowski Michał  
13. Rutkowska Magdalena  
14. Słowik Monika  
15. Stasiowski Andrzej  
16. Świątek Robert  
17. Talarek Robert  
18. Trela Marek  
19. Wojnarowski Michał  
20. Wójtowicz Andrzej  
21. Zieliński Andrzej 


