
Warszawa, 19 maja 2010 r.  
 

Regulamin wyboru kandydata  
na Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 

 
1. Wybór kandydata na Prezesa PKWK jest dokonywany spośród osób, które złożyły 

pisemne oferty w miejscu i terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert, 
spełniły wymogi formalne oraz będą obecne na posiedzeniu Rady PKWK w dniach 23 
lub 24 czerwca 2010 r., zgodnie z otrzymanym zaproszeniem. Otwarcie i formalne 
sprawdzenie ofert przez Komisję w składzie: Bogdan Tomaszewski, Małgorzata Łojek, 
Dominika Gołaszewska i Paweł Krakowiak nastąpi w dniu 16 czerwca 2010 r. o godz. 
13.00. Lista osób zgłoszonych, spełniających kryteria zostanie podana do wiadomości 
na stronie www.pkwk.pl do godz. 12.00 w dniu 17 czerwca br.  

2. Osobami upoważnionymi do głosowania są Członkowie Rady Polskiego Klubu 
Wyścigów Konnych III kadencji. 

3. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Członkowie w głosowaniu jawnym wybierają 
trzyosobową Komisję Skrutacyjną.  

4. Przed procedurą formalnego głosowania, każdy kandydat przedstawia autorską 
koncepcję rozwoju wyścigów konnych w Polsce w perspektywie 10-letniej (długość 
trwania prezentacji – maksymalnie 10 minut). Po prezentacji odbędzie się rozmowa 
Członków Rady PKWK z kandydatem (runda pytań i odpowiedzi). 

5. Prezentacja kandydata będzie podlegała merytorycznej ocenie Członków Rady PKWK. 
Merytorycznej ocenie Członków Rady PKWK będą podlegać również kwalifikacje 
kandydata do wykonywania zadań, o których mowa w ustawie o wyścigach konnych. 

6. Wybór kandydata na Prezesa PKWK jest dokonywany w głosowaniu tajnym, 
dwuetapowym, z zastrzeżeniem obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy 
jej członków. 

7. W pierwszym etapie głosowania wybór dokonywany jest spośród wszystkich 
kandydatów. 

8. W drugim etapie głosowania wybór dokonywany jest spośród 2 kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli największą liczbę głosów otrzyma równo 
dwóch lub więcej kandydatów, wszyscy ci kandydaci przechodzą do drugiego etapu 
głosowania. Jeżeli największą liczbę głosów otrzyma jeden kandydat, a drugą co do 
wielkości liczbę głosów otrzyma równo dwóch lub więcej kandydatów, do drugiego 
etapu głosowania przechodzi kandydat z największą liczba głosów oraz wszyscy 
kandydaci zajmujący drugie miejsce. 

9. W przypadku uzyskania w drugim etapie przez kandydatów równej liczby głosów, 
głosowanie w tym etapie ulega powtórzeniu.  

10. Każdy Członek Rady ma prawo do oddania jednego głosu.  
11. Za oddanie głosu ważnego uważane będzie pozostawienie jednego nieskreślonego 

kandydata na karcie do głosowania.  
12. Nieskreślenie żadnego z kandydatów lub skreślenie wszystkich na karcie do 

głosowania uważane będzie za głos nieważny.  
13. Rada zastrzega sobie prawo do zakończenia procedur bez wyłonienia kandydata na 

Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. W takim przypadku, wybory kandydata, 
zgodnie z uzgodnionymi procedurami,  ulegają powtórzeniu.  

http://www.pkwk.pl/


Wymagania formalne 

Ofertę na stanowisko Prezesa PKWK może złożyć osoba, która spełnia następujące 
wymagania: 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 
2. Korzystanie z pełni praw publicznych. 
3. Złożenie oświadczenia, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 

umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 
4. Wykształcenie wyższe. 
5. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym (minimum 5 lat). 
6. Znajomość problematyki z zakresu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach 

Konnych oraz innych aktów prawnych związanych z ustawa. 
7. Brak powiązań formalnych (stosunek pracy, etc.) z podmiotami określanymi, jako 

organizatorzy wyścigów konnych.  

 

Wymagania dodatkowe 

8. Opracowanie autorskiej koncepcji rozwoju wyścigów konnych w Polsce w 
perspektywie 10-letniej. Opracowanie to powinno deklarować główny cel do 
osiągnięcia oraz wskazanie kluczowych działań niezbędnych do realizacji celu. 
Opracowanie należy przedłożyć w formie pisemnej u Przewodniczącego Rady PKWK w 
dniu zaproszenia na rozmowę. 

9. Mile widziana znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie. 

 

 


