Warszawa dnia 23 lipca 2018
Protokół z Posiedzenia Rady Szkolenia Jeździeckiego
Obecni:
Członkowie RSJ:
Jan Ratajczak
Zbigniew Kaczorowski
Jacek Wodyński
Anna Piasecka
Maciej Wojciechowski
Członkowie Zarządu:
Marta Polaczek-Bigaj
1. RSJ odniosło się do pisma Komisji Polo w sprawie nadania uprawnień
szkoleniowcom tej dyscypliny jeździeckiej oraz możliwości wprowadzenia
specjalistycznych odznak jeździeckich polo. Rada stoi na stanowisku, iż nadanie
uprawnień jest możliwe w oparciu o obowiązujący system kształcenia kadr
jeździeckich. Osoby aspirujące do tytułu instruktorskiego w dyscyplinie Polo, muszą
wykazać się uprawnieniami ogólnymi, czyli min. IRR lub IJP.
Jednocześnie poproszono Komisję Polo o przygotowanie regulaminu odznak
jeździeckich polo w oparciu o istniejące regulaminy specjalistyczne.
2. Sprawa kolegi Włodek Gajda - wniosek Małgorzaty Jagieluk przewodniczącej WKE
Opole o dopisanie W G na listę egzaminatorów. Rada pozytywnie odniosła się do
wniosku zobowiązując kolegę W.Gajdę do uzupełnienia kwalifikacji instruktorskich
zgodnych z wytycznymi regulaminu odznak w terminie do trzech lat.
3. Rozpatrzono wnioski o podniesienie kwalifikacji instruktorskich:
Beata Dzikowska – nadanie tytułu IS (mentor St. Marchwicki)
Ewelina Kousek – awans na ISP (wniosek Paweł Przybyła)
Andżelika Markwa – awans na ISP (Paweł Przybyła)
Małgorzata Abelec – awans na ISP (Paweł Przybyła)
4. Rozpatrzono wniosek WKE Pomorski o uzupełnienie listy egzaminatorów o:
Henryk Kozłowski
Jerzy Ożga
Bogdan Wróblewski
Stwierdzono brak pełnej dokumentacji. Po jej niezwłocznym uzupełnieniu powyższe osoby
mogą zostać dopisane do listy egzaminatorów pomorskiego WKE.
5. Rozpatrzono prośbę Amadeusza Pietrzaka o organizację kursów Instruktorskich w
Ośrodku Fidelius (S.Pietrzak). Rada wskazała konieczność podpisania umowy z PZJ i
złożenia w tej sprawie odpowiedniego wniosku do Zarządu PZJ.
5. Uchwała 8/2018

Na wniosek przewodniczącego lubuskiej WKE RSJ pozytywnie zaopiniowała Pana
Wojciecha Mickunasa jako członka CKE.
6. Uchwała 9/2018
Na wniosek prezesa MZJ oraz przewodniczącego małopolskiej WKE Rada
pozytywnie zaopiniowała Panią Annę Schoen-Pyrek jako egzaminatora WKE.
7. Sprawy nowelizacji zasad szkolenia odłożono na następne spotkanie
8. Sprawy certyfikacji ośrodków odłożono na następne spotkanie.
9. Rada zapoznała się ze stanem prac dotyczących krajowej ramy kwalifikacji w sporcie
i zatwierdza bieżącą treść opisu.
10. Rada oddelegowała Pana Zbigniewa Kaczorowskiego jako koordynatora do spraw
organizacji kursów instruktora sportu PZJ oraz kursów trenerskich.
11. Rada zasięgnęła opinii Rzecznika Dyscyplinarnego Pana Tomasza Jaworskiego w
sprawie Pana Marka Samsela, pozostawiając ją do ostatecznego rozstrzygnięcia przez
Rzecznika.
12. Rada postanowiła o konieczności przeprowadzenia szkoleń dotyczących egzaminów
na odznaki jeździeckie, planowany termin: przełom października/listopada.
13. Ustalono kolejny termin spotkania na drugą początek września w Warszawie.

