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PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 9 lutego 2022 roku 
 
 

Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 12
15

 przez Zastępcę Przewodniczącego Rady PKWK –  M. Romanowskiego, który stwierdził, że 
przy obecności 7 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu – jako obserwator on-line wziął 
również udział członek Rady Jerzy Sawka. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 26 
z dnia 9 lutego 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) 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. 
 
2. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady. 

 
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 

UCHWAŁA NR 27 
z dnia 9 lutego 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z VI posiedzenia Rady.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Wyrażenie opinii wobec zamiaru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołania Pana Tomasza Chalimoniuka ze stanowiska 

Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
 
Przewodniczący przypomniał przekazane Radzie w dniu 02.02.2022 r. pismo Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o 

zaopiniowanie zamiaru odwołania Pana Tomasza Chalimoniuka ze stanowiska Prezesa PKWK w związku ze złożoną przez niego z dniem 
03.02.2022 r. rezygnacją. Podczas dyskusji zauważono, że Rada nie zna przyczyn rezygnacji Prezesa a jego odwołanie tuż przed sezonem i 
wobec braku kandydata na jego miejsce jest bardzo problematyczne dla zapewnienia bieżącej działalności i stabilności pracy PKWK. 
Jednak, jako że o odejściu zdecydował sam T. Chalimoniuk, należy uszanowad jego decyzję. W efekcie J. Smogorzewski zaproponował, że 
jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa w Radzie jest gotów podjąd się tej funkcji w tym trudnym czasie, jeśli tylko Rada poprze jego 
kandydaturę. 

Następnie opracowano treśd stosownej uchwały, której projekt został odczytany przez M. Romanowskiego a do jej tajnego 
przegłosowania powołano komisję skrutacyjną w składzie: Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, Magdalena Wyrzyk, Maciej Kacprzyk. 

 
UCHWAŁA NR 28 

z dnia 9 lutego 2022 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powoład komisję skrutacyjną w składzie: Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, 
Magdalena Wyrzyk, Maciej Kacprzyk.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Przeprowadzono procedurę głosowania a następnie Przewodnicząca komisji skrutacyjnej 

K. Koczurowska-Wawrzkiewicz odczytała protokół z głosowania, podczas którego podjęto następującą uchwałę: 
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UCHWAŁA NR 29 
z dnia 9 lutego 2022 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po otrzymaniu wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie opinii w sprawie 
odwołania Pana Tomasza Chalimoniuka z funkcji Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w związku ze złożeniem przez niego 
rezygnacji z funkcji Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po przeprowadzonej dyskusji, biorąc pod uwagę fakt, iż nie są znane 
Radzie powody złożenia rezygnacji przez Pana Tomasza Chalimoniuka, szanując wolę Prezesa Tomasza Chalimoniuka, opiniuje 
pozytywnie zamiar odwołania go z funkcji Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych jednocześnie wyraża podziękowania Prezesowi Tomaszowi Chalimoniukowi za wieloletnią 
pracę na rzecz wyścigów konnych w Polsce. 
 
Jednocześnie członkowie Rady chcieliby zwrócid uwagę, iż dla dobra zbliżającego się sezonu wyścigowego 2022, toczących się prac nad 
propozycjami zmian w Regulaminie wyścigów konnych, jak również bieżącego funkcjonowania Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, 
niezwykle ważne byłoby rychłe powołanie następcy Pana Tomasza Chalimoniuka.  
 
W związku z wyrażoną w tym trudnym czasie przez Pana Jerzego Smogorzewskiego, członka Rady będącego przedstawicielem Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wolą podjęcia się kierowania pracami Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Rada zwraca się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie powierzenia stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Panu Jerzemu 
Smogorzewskiemu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) osób, 
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób, 
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
4. Sprawy różne. 

 
M. Gołębiowski poinformował, że wg jego wiedzy Rada była przez ostatni rok wprowadzana w błąd przez Prezesa T. Chalimoniuka 

odnośnie pozyskania środków na hodowlane nagrody debiutanckie (które miały byd ufundowane w sezonie 2021, ale do tego nie 
doszło), gdyż w rozmowie z nim przedstawiciele KOWR oświadczyli, że PKWK nigdy nie złożył do KOWR wniosku o fundusze na takie 
nagrody. 

M. Kacprzyk chciał poprosid, aby J. Kasprzak z PKWK omówił krótko dotychczasowe efekty prac zespołu ds. zmian w RWK, ale          
M. Wyrzyk zauważyła, że to zbyt obszerny materiał, który trzeba najpierw rozesład Radzie i zwoład na jego podsumowanie odrębne 
posiedzenie, z czym się zgodzono. 

Inne poruszone kwestie: 

 liczba koni zgłoszonych do sezonu 2022 jest mniejsza, niż w zeszłym roku, 

 pieniądze pozostałe z puli na gonitwy 3 i 4 grupy zostały w tym sezonie rozdysponowane na najważniejsze gonitwy pozagrupowe, 

 wysokośd nagród brutto jest niewspółmiernie niska w stosunku do kosztów utrzymania koni w treningu (ok. 2,5 tys. zł miesięcznie). 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad M. Romanowski podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.  
 
Na tym protokół zakooczono.  
 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Engel Władysław Jerzy 
2. Gołębiowski Mariusz 
3. Kacprzyk Maciej 
4. Koczurowska-Wawrzkiewicz Kaja 
5. Romanowski Michał 
6. Smogorzewski Jerzy 
7. Wyrzyk Magdalena 


