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DO  CZŁONKÓW  KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU  HODOWCÓW  KONI 

 

     Nie mogąc pogodzić się z narastającym chaosem prowokowanym nieodpowiedzialnymi 

zachowaniami, wypowiedziami i decyzjami prezesa naszego związku Pana Jacka 

Soborskiego uważam za swój obowiązek przedstawienie szerszemu gronu naszych 

członków sekwencji rzeczywistych wydarzeń z ostatniego czasu. 

     W dniu 25.01.2019. odbyło się zebranie Zarządu KPZHK na którym p. J. Soborski 

zaproponował aby nasze cykliczne imprezy hodowlane zlecane były na drodze przetargu 

zainteresowanym ośrodkom jeździeckim. Propozycja choć niezapowiedziana spotkała się z 

powszechną aprobatą. Różnica zdań  dotyczyła tylko terminu wprowadzenia tego pomysłu 

w życie. Część Zarządu uważała, że dobrze byłoby tą propozycję skonsultować z 

hodowcami podczas mających się odbyć w marcu corocznych zebrań poszczególnych Kół 

Terenowych. Ponadto uważaliśmy, że jest już zbyt mało czasu na zastosowanie tej 

procedury dla kwietniowego Czempionatu Ras Szlachetnych 2 i 3-latków. Przegłosowano 

jednak decyzję o wprowadzeniu tej procedury na wszystkie trzy imprezy (z wyjątkiem 

Pokazu Ogierów) już w tym roku. Powołano komisję przetargową której przewodniczył 

prezes Jacek Soborski i na stronie www Związku zamieszczono ogłoszenie o warunkach 

przetargu. 

      Do dnia 11 lutego br. wpłynęły dwie oferty; pierwsza ze Stadniny  Falborek  Arabians  z 

Włocławka z cenami brutto odpowiednio za poszczególne imprezy : 35 000zł, 35 000zł i 

43 500zł  (kwoty uznano za zbyt wysokie)  i druga ze Stajni Jarużyn która nie zawierała cen 

końcowych za poszczególne imprezy a więc nie spełniała wymogów formalnych. Przetargu 

nie rozstrzygnięto i podjęto decyzję ogłoszeniu drugiego przetargu. 

     Do godz. 12.00 dnia 25 lutego br. wpłynęła tylko jedna oferta ze Stajni Jarużyn. Tego 

dnia ok. godz. 15.00 do biura KPZHK zatelefonował Prezes Soborski i po  uzyskaniu od p. K. 

Koślickiej informacji, że wpłynęła tylko jedna oferta polecił otwarcie koperty i przekazanie 

mu jej treści. Uznał propozycję cenową za zbyt wysoką i po telefonicznej konsultacji z 

pozostałymi członkami komisji przetargowej (p. Izabela Ćwik i p. Mieczysław Jarzębski) 

podjął rozmowę z p. Mariuszem Trojanem nakłaniając go do złożenia oferty na organizację 

tych imprez w Grabowcu. W drodze mailowej oferta trafiła do p. Soborskiego który 

przesłał ją do biura KPZHK.   

     W dniu 26 lutego br. w biurze Związku odbyło się posiedzenie komisji przetargowej z 

udziałem p. J.Soborskiego, p. I.Ćwik i telefonicznie (ze względu na zły stan zdrowia) p. M. 

Jarzębski. Rozpatrywano dwie oferty zaznaczając, że oferta druga wpłynęła po terminie 

składania ofert. Komisja przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła ofertę Stajni Agrofood 

Grabowiec. Zaznaczyć należy, że oferta ta cenę końcową (8 879zł) podała bez 



uwzględnienia kosztów wynajmu boksów. Jeżeli porównawczo uwzględnionoby podane 

składniki kosztów to oferowana kwota brutto za 1 i 3 imprezę wynosi 22 509zł a więc na 

porównywalnym poziomie jak w ofercie Stajni Jarużyn (22 000zł).  

     Komisja przetargowa pod przewodnictwem p. J. Soborskiego popełniła następujące 

błędy skutkujące konfliktem  w naszym środowisku: 

1. Bardzo nieprecyzyjnie sformułowano ogłoszenie o  warunkach wynajmu hali-

ujeżdżalni w  celu przeprowadzenia imprez hodowlanych. 

2. Brak koniecznego Regulaminu przeprowadzania przetargu – regulującego procedury 

pracy komisji przetargowej. 

3. Brak rozeznania poziomu poniesionych kosztów imprez w latach poprzednich co 

jest punktem wyjścia do wstępnej oceny ofert. 

4. Komisja nie była upoważniona przez Zarząd KPZHK do prowadzenia przetargu „z 

wolnej ręki”. 

5. Wbrew wszelkim standardom jest zwrócenie się o złożenie oferty „z wolnej ręki” 

tylko do jednego oferenta. 

6. Nie przeprowadzono rzetelnej analizy porównawczej ofert kierując się wyłącznie 

nieuprawnionym „wydaje mi się” 

7. Brak konsultacji warunków przetargu i elementów składowych poszczególnych 

imprez z kierownikiem biura p. Jarosławem Lewandowskim. 

     Po uzyskaniu wiedzy dot. podjętych przez komisje przetargową decyzji, uznając je za 

niezgodne z obowiązującymi przepisami art. 70₁-70₅ kodeksu cywilnego oraz powszechnie 

stosowanymi zasadami rozstrzygania przetargów nie podlegających pod ustawę o 

zamówieniach publicznych, przeprowadziłem z p. Soborskim rozmowę telefoniczną 

wyrażając swoją dezaprobatę i proponując spotkanie w celu wypracowania sposobu 

wyjścia z powstałego problemu. Otrzymałem odpowiedź, że wszelkie procedury zostały 

zachowane i jeżeli nie zgadzam się z  decyzją komisji to mogę wnioskować o zwołanie 

posiedzenia Zarządu KPZHK i ten organ kolegialny rozpatrzy uwagi i podejmie decyzję w 

drodze głosowania. Następnego dnia dowiedziałem się, że prezes przekazał do biura 

polecenie o zwołaniu zarządu na dzień 07 marca br. 

     Na dzień 05 marca br. zaplanowane było roczne zebranie bydgoskiego Terenowego Koła 

Hodowców Koni. Na to zebranie zaprosiłem prezesa Soborskiego prosząc o 

niepodejmowanie tematu przetargu przed rozpatrzeniem jego przez Zarząd KPZHK mając 

na celu nieupublicznianie błędów towarzyszących przetargowi. Pomimo moich sugestii 

prezes z wielką determinacją przedstawił swoją wersję wydarzeń zarzucając równocześnie, 

że wokół imprez hodowlanych organizowanych w Jarużynie zawiązała się „klika” osób 

zainteresowanych czerpaniem korzyści.Posądził też kierownika biura p. J. Lewandowskiego 

we współdziałaniu z p. D. Zielińską o malwersacje finansowe związane  rozliczaniem 

imprez hodowlanych. Wzburzonym głosem mówił o telefonach z pogróżkami jakie 

otrzymał z naszego środowiska.  



     W tej sytuacji przedstawiłem analizę rzeczywistych kosztów imprez ubiegłorocznych 

dowodząc, że komisja nie dysponując tymi wartościami podejmowała decyzje „po 

omacku” wg subiektywnych odczuć.  Z analizy wynika jednoznacznie, że porównywana 

suma kosztów brutto jakie ponieść ma oferent dla : 

 Czempionatu koni 2 i 3 letnich wynosi 17 781zł   - wysokość ofert odpowiednio  : 

 Stajnia Jarużyn - 22 000zł.     Agrofood Grabowiec - 22 509zł. 

 Polowa Próba Dzielności Klaczy –  koszt 2018r. – 1 514zł  oferty odpowiednio : 

Stajnia Jarużyn -   6 000zł.     Agrofood Grabowiec  - 10 209zł. 

Zdecydowanie wyższe oferty na rok bieżący wynikają głównie z konieczności zapewnienia 

przez oferenta trybun, boksów dla koni i telebimu. 

 Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych + Czempionat Rasy Polski Koń Szlachetny 

Półkrwi – koszt 2018r.  - 18 559zł. – wysokość ofert odpowiednio : 

Stajnia Jarużyn  - 22 000zł.    Agrofood Grabowiec – 22 509zł. 

     Należy mieć na uwadze, że KPZHK oprócz kosztów wykazanych powyżej dodatkowo 

pokrywa następujące wydatki  :  ulotki, reklama w czasopismach i ogłoszenia, pamiątkowe 

tabliczki, katalogi uczestników, opłaty na rzecz sędziów, nagrody finansowe i rzeczowe, 

szarfy, statuetki, opłata za jeźdźca testowego. Koszty te kształtowały się odpowiednio dla 

poszczególnych imprez na poziomie : 5 111zł, 5 641zł i 13 151zł. Trudno też nie brać pod 

uwagę wyraźnej tendencji wzrostu kosztów rzeczowych i osobowych jakie powszechnie 

występują w naszej rzeczywistości gospodarczej na przestrzeni ostatniego roku. 

     Ważnym priorytetem dla Zarządu KPZHK do tej pory była troska o podnoszenie jakości, 

prestiżu, zasięgu i liczebności uczestników organizowanych imprez hodowlanych. 

Ryczałtowa formuła oferty w powiązaniu z określonymi w ogłoszeniu przetargowym 

warunkami prowadzi do jaskrawej sprzeczności interesów Wynajmującego halę i Najemcy 

bowiem Wynajmujący aby uzyskać korzystny wynik finansowy dążyć może do obniżenia 

standardu (brak rzetelnego ich określenia przez Najemcę), oraz zmniejszania liczebności 

uczestników. 

     Na zebraniu Zarządu KPZHK jakie odbyło się w dwa dni po zebraniu TKHK w Bydgoszczy 

prezes J. Soborski w swoim wystąpieniu opisał przebieg naszego zebrania bardzo 

emocjonalnie i nieprawdziwie z jego faktycznymi akcentami co spotkało się z moją reakcją. 

Informował o rzekomych wyzwiskach i groźbach jakie pod jego adresem telefonicznie 

kierował p. Włodzimierz Zieliński, który oświadczył że nie kontaktował się z prezesem co 

najmniej od roku. Przekazał też decyzję p. M. Trojana o wycofaniu oferty Agrofood 

Grabowiec. W tej sytuacji pozostała do rozpatrzenia przez Zarząd tylko oferta Stajni 

Jarużyn. Ze strony kierownika biura po raz kolejny padła propozycja powołania formalnego 



kilkuosobowego komitetu organizacyjnego aby w sposób kolegialny i transparentny zająć 

się organizacją tych wydarzeń. Prezes Soborski odrzucił ten wniosek twierdząc, że od tego 

mamy pracowników biura. Uważam, że zaangażowanie członków zarządu (i nie tylko) jest 

ze wszech miar pożądane i pożyteczne na co wskazują dotychczasowe doświadczenia. 

Wszystkie omawiane tutaj imprezy hodowlane są inicjatywą członków TKHK w Bydgoszczy 

i w znacznej mierze organizowane były z aktywnym społecznym udziałem członków tego 

koła.  

        Nadzór merytoryczny, koordynacja składników i bieżący aktywny udział w każdym 

wydarzeniu są rezultatem bezprzykładnego zaangażowania kierownika biura p. J. 

Lewandowskiego. Mając na celu ciągłe podnoszenie standardu od roku 2015 przed każdą 

imprezą wiosenną i jesienną odbywały się spotkania organizacyjne na których w formie 

protokółu szczegółowo określano zakresy obowiązków KPZHK i Stajni Jarużyn. 

Każdorazowo uczestniczyłem przy tych uzgodnieniach. Prezes Soborski nigdy bezpośrednio  

nie angażował się sprawy organizacyjne. Począwszy od styczniowego zebrania Zarządu 

Związku obserwuję narastający konflikt osobowościowy między prezesem Soborskim a 

kierownikiem Lewandowskim.  

     Po wielowątkowej dyskusji prezes zaproponował upoważnienie p. J. Lewandowskiego 

do przekazania p. D. Zielińskiej stanowiska Zarządu o propozycji wynajmu hali za kwotę 

15 000zł brutto.  Propozycja ta została przegłosowana i w dniu 11 marca drogą mailową 

przekazana p. D. Zielińskiej. Pan Lewandowski od 12 marca do 06 kwietnia przebywa na 

zwolnieniu lekarskim. 

     Na zakończenie Pokazu Ogierów jaki odbył się w dniu 16 marca br. w Grabowcu prezes 

zwołał robocze spotkanie z udziałem pracowników biura KPZHK i części członków zarządu 

na którym wobec choroby p. Lewandowskiego zlecono przygotowanie Czempionatu 

Użytkowego Ras Szlachetnych panu Jarosławowi Skoczkowskiemu. Ustalono graniczny 

ostateczny termin zgłaszanie koni (5 kwietnia br.), wysokość i termin dokonywania wpłat 

za uczestnictwo. Następnie poproszono p. D. Zielińską o deklarację w sprawie wynajmu 

hali-ujeżdżalni. Ustalono, że do wtorku (19.03.br.) KPZHK przedstawi propozycję umowy. 

Aktualnie drogą korespondencyjną trwają rozmowy zmierzające do podpisania umowy na 

wynajem hali w celu organizacji wiosennego czempionatu koni.  

     Widząc zagrożenie dla dalszego zgodnego współdziałania wśród członków naszego 

zarządu i na styku z biurem związku pod kierownictwem p. J. Lewandowskiego proponuję 

zorganizowanie w trybie pilnym spotkania w celu wypracowania drogi wyjścia z kryzysu.   

      

                                        z prośbą o spokojną analizę  

                                                                                  Stefan Wiluś (v-ce prezes KPZHK) 



 

      

 


