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1. RSJ wnioskuje do Zarządu PZJ o ponowne przystąpienie PZJ do IGEQ.
W związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dalsza współpraca w ramach IGEQ jest
niezbędna. Poziomy kwalifikacji IGEQ są stawiane za wzór przez Ministerstwo i stanowią
wykładnię unifikującą poziomy szkoleniowe na całym świecie.
PZJ będąc członkiem IGEQ jest jedyną rozpoznawalną międzynarodowo organizacją w Polsce,
która decyduje o uznawalności tytułów instruktorskich i trenerskich w jeździectwie. W IGEQ
zaczęto przystosowywać system licencjonowania i nadawania uprawnień zawodowych w
jeździectwie do struktury Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej. Odpowiednie stopnie instruktorskie
i trenerskie nadawanie w ramach IGEQ są przypisane poziomom ERK (EQF), stąd wniosek o
ponowne przystąpienie jest zasadny.
2. 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, prosimy WZJ-oty 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

3. Kursy Instruktora Sportu
Wymagania stawiane przed kandydatami na Instruktorów Sportu zobowiązują ich do zaliczenia
dwóch części egzaminu – ogólnej i specjalistycznej. Polski Związek Jeździecki prowadzić i
nadzorować będzie część specjalistyczną, natomiast część ogólna realizowana będzie w

porozumieniu z Akademiami Wychowania Fizycznego i Wyższymi Uczelniami. Wszystkie osoby
aspirujące do tytułu IS mogą przystąpić do części ogólnej w wybranej przez siebie uczelni, następnie
z certyfikatem uzyskanym po zaliczeniu części ogólnej mogą przystąpić do kursu i egzaminu z części
specjalistycznej.

Z uwagi na możliwość przystąpienia do egzaminu na IS przez zawodników lub szkoleniowców
korzystających ze skróconej ścieżki nadawania uprawnień, dopuszcza się organizację egzaminów w
formie eksternistycznej.

Rada Szkolenia deleguje p. Zbigniewa Kaczorowskiego do koordynacji i przygotowania najbliższego
kursu na Instruktora Sportu.

Ustalony zostanie również termin i skład komisji na egzamin eksternistyczny dla części ogólnej
oraz później dla części specjalistycznej. Część ogólna egzaminowana będzie przez fachowców z
dziedziny psychologii sportu, teorii sportu oraz pozostałych obszarów wymaganych w programie
nauczania. Do egzaminu z części specjalistycznej powołani będą egzaminatorzy CKE.
Wraz z ustaleniem miejsca i terminu ogłoszony będzie ramowy zakres materiału oraz wymagana
bibliografia.

4. Rada Szkolenia Jeździeckiego zapoznała się aktualnym stanem prac nad opisem
Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i akceptuje dotychczasowe opracowanie.
Członkowie Rady deklarują pełną pomoc w przygotowywaniu opisu Ram.
5. CKE – weryfikacja składu.
RSJ podjęła decyzję o ujednoliceniu składu CKE w połączeniu ze stanowiskami szefów WKE. Oznacza
to że w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powinny zasiadać te same osoby, które przewodniczą
Wojewódzkim Komisjom Egzaminacyjnym. Z uwagi na dualizm w niektórych WZJ-otach, RSJ prosi
okręgi o decyzję, która osoba ma być na liście CKE.

6. Wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ
W związku z licznymi incydentami nieetycznego zachowania, urągającymi standardom stawianym
przed szkoleniowcami PZJ, w tym obrażaniem osób oficjalnych w przestrzeni publicznej, RSJ
decyduje o przekazaniu wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ o ukaranie pana Huberta
Szaszkiewicza.
7. Rada zweryfikowała wnioski o awanse skróconą ścieżką nadawania uprawnień
instruktorsko – trenerskich. Wykaz według tabeli. Załącznik nr. 1
8. Egzaminy Instruktorskie

Do czasu zatwierdzenia i wdrożenia Sektorowych Ram Kwalifikacji programy kursów instruktorskich
powinny być opracowywane na podstawie ogólnych wytycznych i każdorazowo zatwierdzane przez
Radę. Kursy powinny odbywać się zgodnie z porozumieniem z PZJ w ośrodkach certyfikowanych, a
Rada powinna zaakceptować program kursu, wykładowców i egzaminatorów.
RSJ ustanawia również następujące progi:
•
•

Na IJP kwalifikacją wstępną jest posiadanie brązowej odznaki, a egzamin końcowy ma
odbywać się na poziomie odznaki srebrnej.
Na ISP kwalifikacją wstępną jest posiadanie srebrnej odznaki, a egzamin końcowy ma
odbywać się na poziomie odznaki złotej.

Osoby nie posiadające odpowiednich odznak mogą zdawać egzamin wstępny z jazdy konnej, który
warunkuje przyjęcie na kurs. Należy zwrócić uwagę, że osoby zapisujące się na dany kurs, a nie
posiadające odznaki, ponoszą ryzyko nie przyjęcia w sytuacji nie zdania egzaminu wstępnego.

9. Z uwagi na dużą ilość prac związanych ze sprawami szkoleniowymi, RSJ składa do Zarządu
wniosek o przyznanie członkom RSJ zwrotu kosztów dojazdu na zebrania Rady.

