Warszawa, 2018-10-29

Protokół z posiedzenia Rady Szkolenia Jeździeckiego

Obecni:
Członkowie RSJ:
Jan Ratajczak,
Zbigniew Kaczorowski
Tomasz Kowala
Antoni Dhalke
Maciej Wojciechowski
Anna Piasecka
Jacek Wodyński
Członkowie Zarządu:
Marta Polaczek-Bigaj

1. RSJ omówiła wniosek Komisji Polo o utworzenie tytułu Licencjonowanego
Szkoleniowca PZJ w dyscyplinie POLO.
Odbyło się spotkanie z reprezentantem dyscypliny p. Pawłem Olbrychem , który
szczegółowo przedstawił stanowisko w kwestii szkoleń Polo. RSJ doceniła chęć
przystąpienia szkoleniowców Polo do struktur PZJ, wobec tego zaproponowano
pomoc w zorganizowaniu skróconego kursu ISP dla potrzeb szkoleniowców Polo. Po
zakończeniu kursu egzaminem, jego uczestnicy mogą zostać wpisani w poczet
szkoleniowców PZJ.
2.

RSJ rozpatrzyła wnioski o awanse instruktorsko - trenerskie, które złożone były w
okresie obowiązywania skróconej ścieżki. Wnioski nie były procedowane wcześniej
lub posiadały braki formalne.
Wobec powyższego uwzględnione zostały następujące wnioski:
Dzikowska Beata - nadanie uprawnień Instruktora Sportu
Kamińska Sylwia - nadanie uprawnień Instruktor Szkolenia Podstawowego
Abelec Małgorzata - nadanie uprawnień Instruktor Szkolenia Podstawowego
Andżelika Markwa - nadanie uprawnień Instruktor Szkolenia Podstawowego
Wygas Katarzyna - nadanie uprawnień Instruktora Sportu
Milczarek Katarzyna - nadanie uprawnień Trenera II klasy
Godek Tomasz - nadanie uprawnień Instruktora Sportu
Pasik Monika - nadanie uprawnień Instruktora Sportu

Selega Paulina - zgoda na uczestnictwo w egzaminie na stopień Instruktora
Szkolenia Podstawowego bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego
Kamiński Grzegorz - zgoda na uczestnictwo w egzaminie na stopień Instruktora
Szkolenia Podstawowego bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego
Goleń- Szczeciak Anna - uznanie posiadanych uprawnień Instruktora Sportu (AWF
Wrocław)
Krencik Julia - uznanie posiadanych uprawnień Instruktora Sportu (WSKFiT im.
Konopackiej)
Łangowska Natalia - zgoda na uczestnictwo w egzaminie na stopień Instruktora
Sportu bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego
Wnuk-Pawlak Elżbieta - uznanie posiadanych uprawnień Instruktora Sportu (WSKFiT
im. Konopackiej)
Bilińska-Klimek Joanna - nadanie uprawnień Instruktor Szkolenia Podstawowego
Piasecki Wojciech - nadanie uprawnień Instruktora Sportu
Podstawa awansów - zgodnie z załącznikiem nr. 1
3. Uchwała 10/2018
Na wniosek Śląskiego WZJ, Rada pozytywnie zaopiniowała kandydatury pań: Julity
Kasztelnik oraz Aleksandry Kośnik jako egzaminatorów WKE.
4. Uchwała 11/2018
Na wniosek Małopolskiego WZJ, Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę p.
Marty Gindy na egzaminatora WKE.

5. Uchwała 12/2018
RSJ podjęła uchwałę o zorganizowaniu skróconych kursów dla kandydatów na
Instruktorów Sportu, skierowanych do zawodników, którzy posiadają II klasę sportu i
tytuł ISP lub I klasę sportu (bez tytułu szkoleniowca PZJ).
Kursy te odbywać się będą w systemie sesji 3 dniowych (weekendowych).
Pierwsze 2 kursy PZJ (zima, wiosna 2019) zorganizowane zostaną przez poniższych
koordynatorów:
Jacek Wodyński - lokalizacja kursu: woj. małopolskie
Zbigniew Kaczorowski - lokalizacja kursu: woj. mazowieckie
Kolejne 2 (jesień, zima 2019)
Maciej Wojciechowski - lokalizacja kursu: woj. opolskie / śląskie
Antoni Dalhe - lokalizacja kursu: woj. wielkopolskie
Wszystkie kursy mają charakter ogólnopolski, więc dedykowane są dla zawodników z
całej Polski.

Zakres materiału będzie tożsamy z zagadnieniami na kursie pełnym. Tryb
weekendowy zobowiązywać będzie do samodzielnej nauki, zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez wykładowców na sesjach zjazdowych.

6. Pełne kursy specjalistyczne dla instruktorów sportu uruchomione zostaną po
zakończeniu pierwszych kursów skróconych.
W związku z powyższym Wojewódzcy Koordynatorzy Szkolenia Jeździeckiego
proszeni są o przygotowanie list kandydatów, którzy muszą spełniać następujące
warunki:
-

posiadać tytuł ISP PZJ
posiadać złotą odznakę jeździecką PZJ
pozytywną opinię z WZJ potwierdzającą umiejętności jeździeckie wymagane
na stopień instruktora sportu
ukończoną część ogólną kursu instruktora sportu

7. Odbyło się spotkanie z p. Karolem Tomczykiem, który poprosił o patronat PZJ dla
jego planowanej publikacji dotyczącej dosiadu jeźdźca.
RSJ otrzymała od zainteresowanego materiały celem zapoznania się z nimi przed
wydaniem opinii na temat ewentualnego patronatu.
8. Omówione zostały zapisy regulaminu Certyfikacji Ośrodków. Ustalono kierunek
zmian i wstępne postulaty nowych zapisów. RSJ postara się zatwierdzić nowy
regulamin na kolejnym zebraniu lub drogą elektroniczną do końca listopada 2018.
9. Omówione zostały kwestie uznania uprawnień zagranicznych szkoleniowców. Osoby
posiadające paszport IGEQ po jego przedstawieniu będą miały uznane uprawnienia,
osoby nie posiadające paszportu muszą przedstawić dokumenty potwierdzające
odbycie odpowiednich kursów oraz wykaz zagadnień, które one realizowały celem
weryfikacji posiadanych uprawnień..
10. Uchwała 13/2018
RSJ zatwierdza treść opisanych kwalifikacji rynkowych dla PRK 3 i PRK 4
przygotowanych przez p. Martę Polaczek- Bigaj. Opisy były konsultowane podczas
spotkania otwartego w Warszawie w dniu. 25 września 2018 organizowanego przy
współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych.
11. RSJ zobowiązuje przewodniczących WKE do przedstawienia sprawozdania na temat
funkcjonowania nowego Regulaminu Odznak Jeździeckich. Wszelkie uwagi i
sugestie zmian należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 20 listopada 2018
12. RSJ przychyla się do wniosku złożonego przez pana Henryka Kozłowskiego w
sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie pani Małgorzaty Barbarskiej z części
praktycznej egzaminu (jazda własna) na stopień Instruktora Szkolenia
Podstawowego.

13. RSJ zatwierdza możliwość uczestnictwa osób posiadających uprawnienia Instruktora
Rekreacji Ruchowej, zdobyte poza strukturami PZJ, w egzaminie eksternistycznym
na stopień Instruktora Jeździectwa Powszechnego lub w pełnym kursie na stopień
Instruktora Szkolenia Podstawowego bez wymogu posiadania niższego stopnia
uprawnień.
14. RSJ wyraża zgodę na udział pani Gabrieli Szyjki w eksternistycznym egzaminie na
stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego.
15. Ustalono termin następnego zebrania na 15.11.2018 w Michałowicach.

