Protokół z XI posiedzenia Rady PKWK
odbytego 7 maja 2014 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Obrady rozpoczęto o godzinie 11

20

Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącą Agnieszkę Marczak, która otworzyła zebranie stwierdzając, że przy
obecności 16 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.

S. Czerwiński sprostował brzmienie zaproponowanych przez siebie punktów 6 i 9, które otrzymały brzmienie:
6. Sprawy sędziów wyścigowych (m.in. warunki pracy sędziów).
9. Informacje na stronie PKWK o wynikach gonitw.
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 53
z dnia 7 maja 2014 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia z uwzględnieniem poprawek
wniesionych przez Pana Stefana Czerwińskiego do punktów 6. I 9..
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
2.

Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Rady.

Pan S. Czerwiński nawiązał do swojej wcześniejszej zapowiedzi zgłoszenia głosu odrębnego w sprawie przeniesienia gonitwy
Oaks do Wrocławia, przeciwko czemu głosował, jednak postawił tego nie robić, gdyż przedstawione w piśmie do Rady PKWK
stanowisko Stowarzyszenia Turf Club Służewiec w pełni oddało jego opinię na ten temat.
Wobec braku uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 54
z dnia 7 maja 2014 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z X posiedzenia Rady PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady PKWK.

J. Białobok zgłosił kandydaturę Pani M. Słowik, która zgodziła się kandydować. Wobec braku innych kandydatów powołano
komisję skrutacyjną w składzie: J. Budny, T. Chalimoniuk, R. Mateusiak. Za takim składem komisji głosowało 13 osób, przeciw – 0
osób, wstrzymały się 3 osoby.
Podczas przygotowywania kart do głosowania Przewodnicząca przeszła do omawiania punktu 4 porządku obrad.
4.

Uchwała Rady PKWK w sprawie trybu wyboru Prezesa PKWK w związku z upływem kadencji obecnego Prezesa.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego wcześniej przez M. Słowik projektu regulaminu
wyboru Prezesa PKWK.
 S. Czerwiński:

Zaproponowany tryb wyboru Prezesa PKWK jest zbyt szczegółowy (jego warunki nie są opisane w ustawie o wyścigach konnych)
i jego zdaniem wiąże ręce Radzie.

Zaproponował, aby: określić termin składania aplikacji (np. do końca czerwca); opracować projekt zaproszenia do składania
ofert z terminem ogłoszenia do końca maja; skrócić do 4 lat okres, na który kandydat ma opracować koncepcję zarządzania
wyścigami; zawęzić wymagania formalne.
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A. Wójtowicz stwierdził, że tworzenie takich elaboratów, jak projekt regulaminu wyborów, jest niepotrzebne. Złożył wniosek
formalny, aby do 31 maja Rada PKWK ogłosiła w publicznych mediach oraz na stronie internetowej PKWK zaproszenie do
składania w terminie do 30 czerwca aplikacji na stanowisko Prezesa PKWK (CV + opis sposobu zarządzania polskimi wyścigami w
najbliższych latach). Następnie pod koniec czerwca lub na początku lipca Rada na posiedzeniu dokona wstępnej selekcji
zgłoszonych kandydatur a w lipcu lub sierpniu – ostatecznego wyboru (MRiRW musi mieć przynajmniej 30 dni na powołanie
Prezesa, czyli wniosek musi być złożony do 4 września br.).
M. Słowik:
Przedstawiony projekt regulaminu zatwierdzony był przez Radę przy poprzednich wyborach, w których głosowali także niektórzy
członkowie z obecnej Rady. Ma on na celu umożliwienie porównania kandydatów oraz dać podstawę, na której kandydaci
zostaną wstępnie i ostatecznie zweryfikowani.
Poza obowiązkowym CV i przynajmniej 4-letnią koncepcją zarządzania wyścigami, powinno się pozostawić przynajmniej
znajomość problematyki ustawy o wyścigach konnych, która jest podstawą działalności PKWK oraz informacje, które dadzą
kandydatowi wiedzę, czego się od niego oczekuje.
Pozostałe wymogi formalne i procedura wyboru – do dyskusji, z dodaniem, że jeśli kandydatem będzie członek Rady, to nie
będzie mógł uczestniczyć przy otwieraniu ofert.
W wyniku dyskusji nad zasadami wyboru oraz treścią ogłoszenia, na wniosek S. Czerwińskiego podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 55
z dnia 7 maja 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącą i Zastępców Przewodniczącej Rady PKWK do wykonania
czynności niezbędnych do wyboru Prezesa PKWK w związku z upływem jego kadencji, przy czym treść zaproszenia należy ogłosić
niezwłocznie na stronie internetowej PKWK, na stronie MRiRW i w ogólnopolskiej gazecie a termin składania ofert kandydatów
ustala się na 13 czerwca 2014 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady PKWK – cd.

Przewodnicząca przestawiła procedurę głosowania i komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Po przerwie zarządzonej na
głosowanie Przewodniczący komisji skrutacyjnej – J. Budny odczytał protokół z głosowania, w którego wyniku podjęto następującą
uchwałę:
UCHWAŁA NR 56
z dnia 7 maja 2014 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Panią Monikę Słowik na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady
PKWK.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.

Informacja Prezesa PKWK o treści Aneksu do Umowy dzierżawy z 2008 r. zawartej między PKWK a TS.



Prezes F. Klimczak:
Na takich samych zasadach, jak w przypadku umowy dzierżawy, każdy z członków Rady może zapoznać z aneksem do niej.
Wprowadzone zmiany: pula podniesiona do 8 mln, gwarancja PKWK możliwości wyłączenia z umowy dzierżawy jakiegoś obszaru
pod inwestycje celem zawarcia nań umowy dzierżawy od początku na 30 lat, gwarancja odpisu od obrotów na przyjmowane w
Polsce zakłady na wyścigi zagraniczne.
S. Czerwiński:
Umowa została opublikowana przez niego na stronie internetowej Polska The Times, w związku z czym TS złożył do prokuratury
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ujawnienia tajemnicy handlowej. Prokuratura stwierdziła jednak , że nie naruszył on
tym prawa prasowego.
W chwili obecnej umowę tę można znaleźć na stronie internetowej Tower Racing.
Zaproponował uchwałę, aby Rada zwróciła się do Prezesa PKWK o zainicjowanie procedury zmierzającej do ujawnienia tej
umowy.
Odczytał z protokołu z 2 marca br. swoje pytanie dot. planów przebudowy toru głównego i możliwości zachowania w ich świetle
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toru treningowego i poprosił, aby Prezes Klimczak na nie odpowiedział.
F. Klimczak:
Żadna umowa nie daje żadnej gwarancji na istnienie toru roboczego.
Wszystkie inwestycje dot. części wyścigowej, czyli toru głównego i trybun, wymagają zgody PKWK. Na razie TS nie zwrócił się do
Klubu z żadnym wnioskiem dot. modernizacji toru głównego.
Nadal nie wiadomo nic w sprawie MPZP, w związku z czym zwróci się po raz kolejny do specjalisty, który przygotował analizę i
opracowanie uwag PKWK dot. projektu o pozyskanie wiedzy, na jakim etapie są prace nad aktualizacją tego planu.
Do PKWK docierają informacje o wystąpieniach TS np. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odnośnie zastosowania
strategii TS, w której m.in. jest mowa o wykorzystaniu toru roboczego jako obiektu wielofunkcyjnego, głównie w celach
rekreacyjnych.
Swoje stanowisko odnośnie toru roboczego PKWK zawarł w uwagach do projektu MPZP.
S. Czerwiński:
Wg jego informacji główny projektant MPZP zatwierdził już zgłoszone wnioski i uwagi i ich spis ma być przedstawiony w połowie
maja.
Najważniejsza jest uwaga nr 1 PKWK z wnioskiem o wykreślenie możliwości przekształcenia części toru treningowego w teren
rekreacyjny. Jeśli nie zostanie ona przyjęta, czeka nas dalsza walka.
F. Klimczak:
Procedura jest bardzo długa, kilkuinstancyjna.
Wspomniany na wcześniejszych posiedzeniach zespół ekspertów złożony z przedstawicieli PKWK i TS, którzy mają opracować
najlepszy sposób wykorzystania toru roboczego i warunki treningu koni, nie został jeszcze nawet powołany, oczekiwana jest
reakcja zarządu TS na skierowane już dawno przez PKWK pismo w tej sprawie.
Co do zdjęcia klauzuli poufności z umowy dzierżawy, to Rada może się zwrócić z taką prośbą do Prezesa TS. Wg jego wiedzy
śledztwo w sprawie ujawnienia umowy nadal się toczy, nie został poinformowany o jakimkolwiek finale tej sprawy.
S. Czerwiński zapowiedział, że wróci do sprawy ujawnienia umowy na następnym posiedzeniu.

6.

Sprawy sędziów wyścigowych (m.in. warunki pracy sędziów).



M. Romanowski:
Zgłosił zastrzeżenia do jakości pracy warszawskiej komisji technicznej, które dotyczyły m.in.:
o
posługiwania się nieaktualnymi od kilkunastu lat terminami wyścigowymi (spieszenie, prawidła),
o
powoływania się na nieistniejące zapisy RWK (np. dot. nadużywania bata) lub nieprecyzyjnego ich przytaczania w
orzeczeniach,
o
nieznajomości przepisów RWK i międzynarodowych (np. terminów zawieszania licencji),
o
agresywnego zachowania jednego z członków KT w stosunku do uczestników wyścigów.
Zaproponował skorzystanie z ustawowych możliwości doszkolenia i przeegzaminowania sędziów, którzy mają już licencje.
Trzeba się zastanowić nad przyczynami i możliwościami wyeliminowania plagi niedowagi, która stała się w ostatnich latach
główną przyczyną niewywiązywania się jeźdźców ze swoich obowiązków.
J. Budny:
Wyraził zdumienie wynikiem tegorocznego głosowania na sędziów wyścigowych, podczas którego wyeliminowano sędziów,
wobec których nie było dotąd zastrzeżeń, natomiast najwięcej głosów uzyskały osoby najmniej albo wcale Radzie nieznane.
Wspomniał o bulwersujących, zeszłorocznych działaniach KT we Wrocławiu, które miały miejsce po wprowadzonych w niej
zmianach personalnych, co nie miało odzwierciedlenia w ankietach wypełnionych przez owych sędziów.
Stwierdził, że Rada powinna dać Prezesowi jak najszerszą możliwość powołania odpowiednich składów sędziowskich a nie
próbować podejmować za niego decyzje w tej materii.
M. Trela poparł J. Budnego, zwłaszcza w świetle niedoboru dobrych sędziów, powołał się na przykład braku rekomendacji dla
J. Kasprzaka.
F. Klimczak:
Wyścigi cierpią na niedobór sędziów, sytuacja jest bardzo trudna.
Mający się uczyć i nabierać doświadczenia młodzi sędziowie powołani do KT w Warszawie dali się zdominować starszym stażem
jej członkom.
Zapowiedział, że w ramach nadzoru zwołał kolejne, tym razem ostatnie spotkanie z KT – Służewiec, głównie pod kątem młodych
sędziów, którzy powinni być aktywni i asertywni.
Nawiązując do informacji M. Romanowskiego na temat skandalicznego zachowania sędziego zauważył, że w zeszłym roku do
niego również docierały nieoficjalne informacje odnośnie innego, niepowołanego w tym roku do KT - Służewiec sędziego, który
rzekomo miał posunąć się do próby szantażu i wręcz grożenia właścicielowi.
Długi czas przekonywał Panów R. Świątka, Sawkę, Saniewskiego i Suchorzewskiego, że J. Kasprzak jest jedną z kompetentnych
osób we Wrocławiu. Może sam jako trener lub jeździec niechętnie by na niego głosował jako na sędziego wyścigowego, bo jest
nieustępliwy i dociekliwy, wzywa na wyjaśnienia i zadaje dużo dziwnych pytań, natomiast dobrze zna RWK i potrafi się nim
posługiwać, i jest 1 z trzech sędziów KT dobrze przeszkolonych, jeśli chodzi o kłusaki.
Tym dziwniejsze jest to, że najwięcej głosów Rady uzyskała Pani Zosia Wiktorzak, która dopiero zdobyła uprawnienia i licencję
sędziego - obserwatora. Została powołana na sędziego - obserwatora, który operuje na bieżni właśnie głównie ze względu na
kłusaki a także dlatego, że młodzi powinni praktykować.
W najbliższy weekend są egzaminy praktyczny oraz również ponownie teoretyczny dla sędziów.
Liczy, że młodzi sędziowie z KT przejmą się tym, co zamierza im powiedzieć na najbliższym spotkaniu.









































3










































Jest gotowy dyskutować i negocjować z P. Gocłowskim, K. Wolskim czy A. Szydlikiem na temat powrotu do sędziowania, ale liczy
też na zmianę zdania Rady nt. J. Kasprzaka, aby dała możliwość uzupełnienia składu KT. Jest też problem chociażby z KO, w
której są tylko 3 osoby, co rodzi trudności w przypadku konieczności podejmowania szybkich decyzji, bo J. śnieżek jest z
Wrocławia.
Dużym problemem z sędziami i egzaminowaniem ich jest to, że nawet dobra znajomość RWK nie daje gwarancji umiejętności
właściwego posługiwania się nim.
A. Wójtowicz:
Przez ostatnie lata za szkolenie i egzaminowanie sędziów odpowiedzialny był Prezes Klimczak. Chociaż Rada w zeszłej kadencji
wnioskowała o zmianę systemu szkolenia i egzaminowania, nie zostało to wprowadzone.
Jeśli sędzia nie umie myśleć w ciasnym pomieszczeniu, to w żadnym nie będzie umiał.
Jeśli komisja wydaje niezgodne z prawem orzeczenie, to z mocy prawa - w ramach ustawowego nadzoru nad orzecznictwem KT i
KO Prezes PKWK powinien je uchylić.
Orzekanie w każdej sprawie powinno mieć indywidualny charakter, uzależniony od okoliczności (kwestia surowości kar za
niewłaściwe wagi).
Prezes ma jeszcze zapas sędziów, których może przesunąć z KT do KO.
Wszyscy sędziowie są bardzo słabi, bo nie było właściwego szkolenia i właściwego egzaminu, zgodnie z wolą Rady, która nie
umiała tego wymusić na Prezesie.
R. Świątek zauważył, że w sytuacji, kiedy są problemy z pogodzeniem obecności niektórych osób w jednej komisji, powinno się
dokonać selekcji kandydatów pod kątem , czy chcą być w komisji, czy nie, a nie czy kogoś lubią, czy nie i nikogo nie zmuszać do
pracy w komisji a wyścigi przez to na pewno nie padną.
F. Klimczak:
Skoro A. Wójtowicz daje do zrozumienia, że jest wybitnym znawcą prawa, to powinien wiedzieć, że Prezes PKWK nie jest
czwartą instancją odwoławczą od decyzji sędziów komisji technicznych. Uchylenie ich decyzji byłoby precedensem, który
doprowadziłoby do tego, że każda nieprawidłowa lub uznana za taką przez kogoś decyzja mogłaby być zmieniana w zastępstwie
KO czy sądu.
Nie zgadzał się na pomysł egzaminów testowych na sędziów i nadal uważa go za zły, gdyż ostatnie wydarzenia, to dowód na to,
że nawet ci, którzy dobrze znają i potrafią wyrecytować z pamięci RWK, nie są za dobrzy w byciu sędzią wyścigowym.
Stawiani dzisiaj za wzór sędziowie, jak A. Szydlik, K. Karaszewska, K. Wolski i inni, zostali odwołani lub zmuszeni do rezygnacji
pod zarzutem bycia pracownikami wyścigów. Problem ten sięga wielu lat wstecz.
Nie kwestionuje swojej odpowiedzialności za szkolenia i egzaminowanie sędziów, ale trzeba mieć świadomość, jak ogromny jest
problem ze znalezieniem chętnych na kurs sędziowski, zwłaszcza na członka KT i KO, którzy mają w ogóle pojęcie o wyścigach.
Do W. Bąkowskiego:
Warunki pracy (miejsce) KT są fatalne. Drugi rok z rzędu KT wyrzuca się z jej tradycyjnego pomieszczenia, ponownie
uzasadniając to remontem, do którego przystąpiono zaraz po rozpoczęciu sezonu. Wszystkie argumenty dot. warunków pracy
KT w szklarni na bombie i stanu psychiki jej członków staną się jeszcze bardziej aktualne, jak przyjdą upały, gdyż jest tam gorsza
widoczność, olbrzymi upał i tłok.
Nie ma też żadnego powodu, aby handikaper PKWK siedział w Loży PKWK, w której nie ma warunków do opisywania gonitw,
m.in. z powodu mających miejsce w sąsiednim pomieszczeniu TS wrzasków i hałasu stwarzanego przez ekipę przebywających
tam osób (m.in. Gorczyca, Wyrzyk), które zachowują się bezczelnie, również w stosunku do Prezesa, bez żadnej reakcji ze strony
ochrony czy służb porządkowych.
Jakie plany ma TS, że drugi rok z rzędu prowadzone są działania uniemożliwiające pracę KT w jej dotychczasowym
pomieszczeniu? Co będzie w następnych latach albo jak się skończy remont?
W. Bąkowski:
Trybuna główna pod koniec tego roku zostanie wyłączona do remontu i w przyszłym roku będzie nieczynna. Pomieszczenie dla
KT zostanie przygotowane w nowo wybudowanej wieży technicznej.
Handikaperowi zostało w zeszłym tygodniu zaproponowane miejsce na fotofiniszu, obok A. Szydlika.
M. Romanowski:
Powinniśmy zastanowić się, co zrobić, aby było lepiej.
Potrzebne są szkolenia praktyczne i standaryzacyjne dla sędziów, bez których nie ruszymy z miejsca.
Prezes F. Klimczak poinformował, że w ramach szkolenia osoby, które chcą zdawać egzaminy na sędziów, są obecne podczas
wyścigów w pomieszczeniu, w którym pracuje handikaper i P. Gocłowski i uczą się obserwowania wyścigów z odpowiednim
komentarzem szkolących itd.
M. Dudzik:
Sytuacja z KT jest tragiczna.
Głosowanie na sędziów odbyło się w sposób odwrotny, niż powinno, czyli rekomendowano osoby nieznane a wykluczono
znane.
Propozycja, aby w związku z problemami utworzenia optymalnej KT, dla dobra wyścigów przegłosować uchwałę, by w 2014 roku
do komisji technicznej dopuścić wszystkich sędziów posiadających ważną licencję.
S. Czerwiński:
Poparł propozycję uchwały S. Dudzika.
Dodał, że J. Łojek jest profesjonalnym sędzią od 20 lat i z pewnością czuje wyścigi
Przyznał, że do odwołania sędziów KT sprzed lat, o którym mówił Prezes Klimczak, doszło na jego własny wniosek, złożony do
samego Premiera. Rozpatrywał go minister rolnictwa i minister sprawiedliwości. Dotyczyło to pracowników biurowych PKWK (A.
Szydlika, P. Gocłowskiego i K. Karaszewskiej), których wg niego Prezes PKWK nie może nadzorować jednocześnie jako sędziów.
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Zadeklarował gotowość do przekonania A. Szydlika, niebędącego już pracownikiem PKWK, aby wrócił do sędziowania (mimo, że
nie uległ on namowom samego Prezesa F. Klimczaka).
Wniosek formalny o przegłosowanie przeredagowanej uchwały, którą zgłaszał już w kwietniu:
„Rada PKWK wnioskuje do Prezesa PKWK w związku z art. 8 ustawy owk, o powołanie do komisji technicznej lub komisji
odwoławczej spośród wszystkich sędziów wyścigowych posiadających ważną licencję sędziowską na sezon 2014”.
Stwierdził, zwracając się do W. Bąkowskiego, że przerzucanie sędziów KT w ostatniej chwili do bomby jest skandalem i że nie
wyjaśnił on, dlaczego teraz sędziowie nie mogą tam przebywać. W związku z tym złożył wniosek formalny o przegłosowanie
następującej uchwały dotyczącej warunków pracy KT:
„W związku z pogorszeniem warunków pracy sędziów wyścigowych na torze wyścigów konnych w Warszawie Rada PKWK
przypomina, że zgodnie z §79 RWK organizator wyścigów konnych powinien zapewnić wyodrębnione pomieszczenie lub miejsce
do pracy komisji technicznej, przy czym na to pomieszczenie lub miejsce musi być zgoda komisji technicznej. Bez takiej zgody
komisja techniczna ma prawo odmówić wykonywania czynności związanych z wyścigami z odpowiednim wyprzedzeniem”.
Propozycja podjęcia uchwały dotyczącej kar.
F. Klimczak:
Zauważył, że KT może podjąć decyzję o odmowie pracy bez uchwały Rady i zaproponował, aby Rada zwróciła się do
organizatora, aby zapewnił do funkcjonowania komisji technicznej pomieszczenie na II piętrze trybuny głównej, z którego KT
tradycyjnie korzystała, z uwagi na panujące w nim właściwe warunki do obserwacji gonitw i podejmowania decyzji.
Odnośnie kar poinformował, że podejmowanie uchwały nie jest konieczne, gdyż na najbliższym spotkaniu będzie rozmawiał z KT
na temat stosowania się do międzynarodowych przepisów, także w związku z karami zawieszania licencji.
A. Wójtowicz: Propozycja M. Dudzika i S. Czerwińskiego może ma sens, ale łamie ustawę owk i Regulamin Pracy Rady (sprawa
personalna dot. wnioskowania o powołanie sędziów) i nie do procedowania na tym posiedzeniu. Na uwagę M. Dudzika, że
sytuacja jest wyjątkowa stwierdził, że nic się nie dzieje, bo 1 z 6 sędziów KT może przejść do KO.
S. Czerwiński przypomniał, że uchwałę taką do przegłosowania zgłaszał już w kwietniu.
M. Dudzik: Uchwała ma dać jedynie możliwość ruchu Prezesowi, który bez potrzeby nie musi z niej skorzystać, ale w razie
napiętej sytuacji będzie miał taką możliwość.
M. Mateusiak zaproponował, aby z decyzją poczekać na zakończenie obecnego szkolenia sędziowskiego i wtedy ewentualnie
dokonać ponownego głosowania.

Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy, po której okazało się, że brakuje kworum do przegłosowania zaproponowanych
wcześniej uchwał i kontynuacji posiedzenia, gdyż bez powiadomienia Przewodniczącej obrady opuścili W. Bąkowski, R. Talarek, Z.
Górski i A. Wójtowicz, który mimo prośby Przewodniczącej podczas rozmowy telefonicznej, nie powrócił do sali obrad.
W związku z koniecznością zawieszenia obrad Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie nieomówione punkty przechodzą
na następne posiedzenie. Przygotowane projekty uchwał zostaną wcześniej Radzie rozesłane i niezwłocznie przegłosowane na
najbliższym posiedzeniu.
J. Budny zgłosił jeszcze zastrzeżenie co do profesjonalizmu przygotowania do gonitw koni półkrwi, które startują z chorągiewki,
co w przypadku objęcia tych wyścigów zakładami wzajemnymi może spowodować duże ryzyko nieprawidłowości i kłopotów dla
graczy i prowadzić do skompromitowania wizerunku i standardów wyścigów.
Podczas ustalania terminu następnego posiedzenie podkreślono, że swoją nieobecność usprawiedliwiło tylko 5 spośród 9
nieobecnych na bieżącym posiedzeniu osób (A. Stasiowski. M. Pilich, M. Rutkowska, A. Zieliński i z oczywistych względów leżący w
szpitalu J. Soska).
Zaproponowano, aby ewentualnie zrobić w krótkim czasie 2 posiedzenia, jedno na dokończenie dzisiejszego porządku a drugie
poświęcone wyłącznie sprawom związanym z wyborami Prezesa PKWK, po zakończeniu etapu składania ofert kandydatów.
Przewodnicząca zapowiedziała, że na wcześniejsze spotkanie zaproponowane zostaną terminy, z których wybierze się ten, na który
obecność zadeklaruje najwięcej osób, prawdopodobnie w pierwszej połowie czerwca.
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) Marczak Agnieszka
10) Mateusiak Roman
11) Romanowski Michał
12) Słowik Monika
13) Świątek Robert
14) Talarek Robert
15) Trela Marek
16) Wójtowicz Andrzej
5

