
 
Informacja o przebiegu 

Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego członków Polskiego Związku 
Hodowców Konia Huculskiego w dniu 2 kwietnia 2022 roku w Kombinacie Rolnym 

Kietrz Sp. z o. o. - Stadninie Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” w Regietowie. i 
 

Walny Zjazd otworzył pan Mieczysław Janczyk. Powitał zebranych członków Związku i zaproszonych gości. 

Wybrana Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła że Zjazd, zgodnie ze 

Statutem, jest prawomocny i będzie mógł działać w drugim terminie czyli od godz. 11:30. 

 

Na wniosek zebranych, w wyniku głosowania, przewodniczącym zjazdu wybrano pana Mieczysława Janczyka, 

który przedstawił propozycję porządku obrad. Po jej przegłosowaniu przedstawiono: 

 

1. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności statutowej. 

2. Sprawozdanie finansowe. 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 

5. Informację na temat działania serwisu internetowego Związku. 

 

Po dyskusji nad sprawozdaniami Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu. 

W wyniku głosowania zebrani członkowie związku zaproponowali podjęcie uchwał o zatwierdzeniu 

sprawozdań i udzieleniu  absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

Prezes PZHK p. Władysław Brejta poinformował o projekcie ustawy o identyfikacji zwierząt oraz 

możliwościach organizacji imprez „Cavaliada” w bieżącym roku. 

 

Kolejnym punktem obrad były wybory kandydatów zgłoszonych do władz związku i komisji statutowych. 

W wyniku tajnego głosowania do władz zostali wybrani: 

 
1. Na funkcję prezesa PZHKH pan Mieczysław Janczyk 
2. Na funkcje członków zarządu pp. Andrzej Pelc, Stanisław Stasiowski, Iwona Wojak-Ćwik, Czesław 

Gruca. 
3. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: pp. Dorota Szymczyk, Zbigniew Kowalkowski i Zbigniew 

Hojda. 
4. Do Sądu Koleżeńskiego: pp. Jacek Gładkowski, Marek Kowalkowski, Krzysztof Ćwik. 

 

Podczas zgłaszania wolnych wniosków, Prezes PZHK p. Władysław Brejta zaapelował o pomoc finansową dla 

hodowców koni huculskich na Ukrainie.  

 

W odpowiedzi na apel zaproponowano podjęcie uchwały o przekazaniu kwoty 1.000 zł  jako pomocy dla 

hodowców koni huculskich w miejscowości Hołubyne w obwodzie zakarpackim na Ukrainie. 

Hodowcy ci byli partnerami projektu transgranicznego, w wyniku którego powstało Polsko-Ukraińskie 

Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego z biurami w Polsce i na Ukrainie. 

 

Zgłoszono również konieczność wystąpienia przez PZHK do H.I.F. o udzielenie stosownej pomocy dla tych 

hodowców. 

 

W wyniku głosowania podjęto wszystkie przedstawione uchwały. 
 

Na zakończenie zjazdu pan Mieczysław Janczyk podziękował zebranym za aktywny udział  w obradach. 

 

                                                        
i
 Informację opracowano na podstawie zapisu dźwiękowego. 


