Warszawa, 07-06-2018

Protokół z posiedzenia Rady Szkolenia Jeździeckiego

Obecni:
Członkowie RSJ:
Jan Ratajczak,
Zbigniew Kaczorowski
Maciej Wojciechowski
Anna Piasecka
Członkowie Zarządu:
Marta Polaczek-Bigaj

1. Współpraca z IBE (Instytut Badań Edukacyjnych) i opis kwalifikacji do Polskiej Ramy
Kwalifikacji (PRK)

Rada Szkolenia Jeździeckiego zatwierdza aktualny etap prac nad opisem PRK 4 przygotowanym przez
Martę Polaczek-Bigaj przy współpracy z RSJ. Opis kwalifikacji rekomenduje do przedstawienia na
otwartym spotkaniu konsultacyjnym ze środowiskiem i następnie wysłania go do Instytucji
Certyfikującej.
2. RSJ ponawia wniosek do Zarządu PZJ o ponowne przystąpienie PZJ do IGEQ.
W nawiązaniu do protokołu z 30.03.2018, RSJ zwraca się z prośbą do Zarządu o powrót PZJ w
struktury IGEQ. Z ramienia RSJ osobą odpowiedzialną za sprawy IGEQ jest p. Zbigniew Kaczorowski.

3. Kursy Instruktora Sportu
Dla uporządkowania kwestii związanych z procedurą uzyskiwania uprawnień IS, RSJ wprowadza
następujące wytyczne:
a) Uprawnienia IS wiążą się z dwoma obszarami wiedzy podlegającej weryfikacji – część ogólna i
część specjalistyczna.
Część ogólna organizowana jest przez większość polskich uczelni i każdy kandydat na IS
Jeździectwa może ukończyć kurs i zdać egzamin na jednej z nich. Następnie, dla uzyskania
stopnia IS Jeździectwa należy przystąpić do kursu i egzaminu z części specjalistycznej, które
przygotowane i weryfikowane będą przez PZJ.

W związku z prowadzonymi przez RSJ rozmowami z uczelniami w różnych częściach kraju,
wkrótce przedstawiona będzie lista rekomendowanych uczelni, które będą zainteresowane
zacieśnieniem współpracy z PZJ.
W tej sytuacji, RSJ nie przewiduje przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z części
ogólnej. Pozostawia to w swobodnej gestii zainteresowanych, którzy mogą wybrać jedną z
Akademii Wychowania Fizycznego lub Wyższych Uczelni.
Część specjalistyczna: Pod opieką PZJ przeprowadzony zostanie kurs oraz egzamin IS jesienią
2018.

4. W związku z planowanym jesienią 2018 roku kursu Instruktora Sportu oraz kursu
Trenerskiego, RSJ prosi o zgłaszanie się:
a) Osób chętnych do przystąpienia do kursu/ egzaminu na Instruktora Sportu wraz z
podaniem rodzimego WZJ otu.
b) Ośrodków certyfikowanych zainteresowanych podjęciem współpracy z PZJ i RSJ w
zakresie realizacji kursu IS jesienią 2018
Zgłoszenia należy wysyłać bezpośrednio na adres mailowy: anna.golanska@pzj.pl
Informacja ta będzie kluczowa dla określenia ilości i położenia geograficznego
planowanych kursów.

5. Dla zapewnienia wysokiej jakości kursów instruktorsko – trenerskich, Rada Szkolenia
Jeździeckiego opracowuje listę wykładowców, którzy będą uprawnieni do prowadzenia
zajęć na kursach PZJ.
Celem uwzględnienia kandydatów z różnych regionów, RSJ PONAWIA prośbę do WZJ - otów o
zgłaszanie swoich kandydatur do wpisania przez RSJ na w/w listę. Wykładowcami mogą zostać:
•
•

Szkoleniowcy posiadający min. tytuł Instruktora Sportu z aktualną licencją PZJ
Osoby posiadające odpowiednie kompetencje dydaktyczno-pedagogiczne

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: anna.golańska@pzj.pl

6. W związku z przeprowadzonym głosowaniem elektronicznym, RSJ podejmuje Uchwałę
2/2018 o zatwierdzeniu Regulaminu Specjalistycznych Odznak Jeździeckich PZJ dyscypliny
nieolimpijskie.
Uwzględnia on poprawki wprowadzone przez Komisję Sportowych Rajdów Konnych i
Komisję Woltyżerki.
Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymujący się.

7. CKE – weryfikacja składu.

Uchwała 3/2018
Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko- Trenerskich w Jeździectwie, roz. 1, par. 2, pkt. 1 – treść „Zarząd
PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i
10-16 egzaminatorów przez nią zaproponowanych, reprezentujących różne WZJ (OZJ)”, zastepuje
zapisem o treści:
„Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą
członkowie RSJ i 16 - 20 egzaminatorów, w tym 16 przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych. 4
dodatkowe miejsca obsadza RSJ”.

Uchwała 4/2018
RSJ rekomenduje do składu CKE pana Krzysztofa Ferensteina,

8. Egzamin z Bielic
Uchwała 5/2018
RSJ na wniosek zainteresowanych, podjęła się ponownej analizy zasadności awansów z egzaminu
Instruktorskiego w Bielicach w dniach 7-12.12.2016.
Wobec powyższego, RSJ przyznaje stopień Instruktora Sportu następującym osobom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Anna Głuszkiewicz,
Jessika Depka,
Jan Kamiński,
Marek Wacławik,
Leszek Pawlak,
Aleksandra Lusina,
Paweł Stasiak,
Julia Cichecka,
Katarzyna Frydek,
Henryk Kozłowski,
Maria Służewska,
Sylwia Barbarska,
Hanna Michalska-Banaszek.

9. Rada zweryfikowała wnioski o awanse skróconą ścieżką nadawania uprawnień
instruktorsko – trenerskich. Wykaz według tabeli. Załącznik nr. 1
10. Uchwała 6/2018 Rada rozpatrzyła wnioski o uznanie uprawnień zdobytych poza
strukturami PZJ i wyraziła zgodę na umożliwienie wykupienie licencji PZJ.
Małgorzata Kielek – Trener II PZJ (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Rafał Snycerz - Trener II PZJ (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Maciej Pekaniec – Instruktor Sportu (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Dariusz Świderski – Instruktor Sportu (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Jan Kurek – Trener II PZJ (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Agnieszka Guzowska – Trener II PZJ (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Aleksandra Taranowicz – Instruktor Sportu (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Ewa Plucińska – Kowacka – Instruktor Sportu (uznanie dyplomu spoza PZJ)
Sylwia Bogacz - Instruktor Sportu (uznanie dyplomu spoza PZJ)

11. RSJ zwraca się do Zarządu PZJ z prośbą o rozpatrzenie możliwości zatrudnienia w PZJ
pracownika etatowego na stanowisku Szefa Wyszkolenia.
12. Uchwała 7/2018
RSJ dopuszcza składanie wniosków o awans skróconą ścieżką A – za wyniki wychowanków bez
egzaminu, zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorsko- Trenerskich w Jeździectwie do dnia
30.06.2018. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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