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PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 30 sierpnia 2016 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 16
15

 
 
Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Pana T. Chalimoniuka - pełniącego obecnie obowiązki Prezesa PKWK oraz Przewodniczącego 

Rady PKWK w poprzedniej kadencji. Na jego prośbę wszyscy członkowie nowej Rady w skrócie przedstawili swoje osoby pozostałym 
zebranym. 
 A. Wójtowicz postawił formalny wniosek o wybranie prowadzącego obrady. 
 

UCHWAŁA NR 1 
z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wybrad Pana Tomasza Chalimoniuka do poprowadzenia obrad odbywanego 
posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
 

T. Chalimoniuk przedstawił proponowany porządek obrad: 
 
1. Wybór Prowadzącego obrady podczas I posiedzenia Rady PKWK nowej kadencji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wybór Przewodniczącego Rady PKWK. 
4. Wybór dwóch zastępców Przewodniczącego Rady PKWK. 
5. Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Prezesa PKWK przedstawionego we wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
6. Sprawy różne. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 2 
z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Wybór Przewodniczącego Rady PKWK.  
 

G. Sołtysioski zgłosił kandydaturę T. Chalimoniuka, który zgodził się kandydowad na funkcję Przewodniczącego Rady Klubu. Wobec 
braku innych zgłoszeo, w celu przeprowadzenia tajnych głosowao, przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni do niej 
Grzegorz Sołtysioski, Andrzej Zielioski i Kamil Grzybowski nie wyrazili sprzeciwu. 

 
UCHWAŁA NR 3 

z dnia 30 sierpnia 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Grzegorz Sołtysioski - Przewodniczący oraz członkowie 
Andrzej Zielioski, Kamil Grzybowski. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
Po przedstawieniu zebranym zasad głosowania, komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia procedury tajnego głosowania.  

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji odczytał protokół z głosowania, w którego wyniku podjęto następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 4 
z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje Pana Tomasza Chalimoniuka na funkcję Przewodniczącego Rady PKWK. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymały się  2 (dwie) osoby. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. 
 
4. Wybór dwóch zastępców Przewodniczącego Rady PKWK. 

 
Na funkcje zastępców Przewodniczącego Rady zgłoszeni zostali: M. Romanowski - przez A. Stasiowskiego oraz A. Wójtowicz i K. 

Ziemiaoski - przez A. Zielioskiego. Wszyscy panowie potwierdzili chęd kandydowania na ww. funkcję, w związku z czym komisja 
skrutacyjna przedstawiła sposób prawidłowego głosowania i przystąpiła do pracy. 

Po krótkiej przerwie na głosowanie G. Sołtysioski odczytał protokół z tajnego głosowania, w którego wyniku podjęto następującą 
uchwałę: 

UCHWAŁA NR 5 
z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje panów: 
1. Romanowski Michał  
2. Wójtowicz Andrzej  
na funkcje Zastępców Przewodniczącego Rady PKWK.  
 
Za powołaniem Pana Michała Romanowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK oddano 7 głosów. 
Za powołaniem Pana Andrzeja Wójtowicza na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK oddano 5 głosów. 
Za powołaniem Pana Krzysztofa Ziemiaoskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK oddano 4 głosy. 
 
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. 
 

Następnie podjęto uchwałę dotyczącą kolejności, w jakiej Zastępcy Przewodniczącego Rady przejmują jego zadania podczas jego 
nieobecności: 
 

UCHWAŁA NR 6 
z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala kolejnośd Zastępców Przewodniczącego Rady wg liczby głosów otrzymanych przez nich w 
wyborach, czyli: 1) Michał Romanowski (7 głosów), 2) Andrzej Wójtowicz (5 głosów).  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
5. Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Prezesa PKWK przedstawionego we wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
T. Chalimoniuk przypomniał, że w ślad za zaproszeniem na I posiedzenie Rady nowej kadencji Minister Rolnictwa przesłał jej członkom 

pismo z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie jego osoby jako kandydata na stanowisko Prezesa PKWK. Stąd punkt porządku obrad. 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia procedury głosowania, w którego wyniku podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 7 
z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Prezesa Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,  
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. 
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6. Sprawy różne. 
 
Kwestie poruszone w tym punkcie: 
 Wniosek formalny T. Chalimoniuka, dotyczący treści protokołów z posiedzeo Rady, w którego wyniku Rada przegłosowała 

następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 8 

z dnia 30 sierpnia 2016 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala, że protokoły sporządzane z posiedzeo Rady będą zawierały tematy poruszane podczas 
posiedzeo oraz treśd podjętych uchwał i liczbę oddanych na nie głosów.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się  0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
 Opłacanie dosiadów - potrzeba ustalenia zasad i stawek za dosiady, które dałyby możliwośd wparcia finansowego i zachęty dla 

polskich jeźdźców. 
 Potrzeba starao o zmianę ustawy o grach losowych w zakresie zakładów wzajemnych na konie, aby były one traktowane jak gry 

liczbowe, co umożliwiłoby zmniejszenie kosztów tej działalności i korzystanie z tysięcy punktów przyjmowania zakładów, należących 
do TS i znaczące zwiększenie obrotów i puli nagród. 

 Potrzeba jak najszybszego określenia sposobów umożliwienia koniom półkrwi profesjonalnego treningu i ścigania się od 2017 roku na 
wszystkich torach, zwłaszcza w Warszawie. 

 Koniecznośd podniesienia rentowności wyścigów z obecnych 20% przy 8 mln puli nagród, poprzez podniesienie jej przynajmniej do  
12 mln. 

 Potrzeba intensyfikacji działao lobby wyścigowego na forum Rady ds. Hodowli Koni przy MRiRW w celu doprowadzenia do 
korzystnych zmian w ustawie hazardowej. 

 
Na zakooczenie ustalono wstępny termin następnego posiedzenia Rady na 21 września  (środa) godz. 11

00
. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 

 
Na tym protokół zakooczono. 
 

 

Lista obecnych na posiedzeniu: 
1. Chalimoniuk Tomasz 
2. Gołębiowski Mariusz 
3. Grzybowski Kamil  
4. Romanowski Michał 
5. Sołtysioski Grzegorz 
6. Stasiowski Andrzej  
7. Wójtowicz Andrzej  
8. Zielioski Andrzej 
9. Ziemiaoski Krzysztof  


