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Sprawozdanie z działalności
Komisji Jeździectwa Powszechnego
(styczeń 2017 – czerwiec 2018)

Warszawa, czerwiec 2018 r.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego uchwałą nr U/892/1/Z/2016 z 20 stycznia
2016 roku powołał Komisję Jeździectwa Powszechnego w następującym składzie:
a. Daniel Zawadzki – przewodniczący
b. Beata Grabowska
c. Anna Parzydło
d. Iwona Szymacha
e. Jerzy Ożga
Z uwagi na wyczerpanie się możliwości dalszej współpracy z PZJ w dotychczasowej
formule w kwietniu 2018r., trzej członkowie komisji składają rezygnację z prac
w komisji :
a. Beata Grabowska
b. Anna Parzydło
c. Iwona Szymacha
W kwietniu 2018r. zostaje przesłany do Zarządu PZJ wiosek o uzupełnienie składu
komisji.
Głównym celem powołania Komisji było stworzenie warunków do rozwoju i promocji
jeździectwa powszechnego, stanowiące zaplecze sportu wyczynowego, a także
promocja jeździectwa wśród szerokich grup społecznych.
W 2017 roku członkowie komisji uczestnicząc w posiedzeniach Rady ds. hodowli
koni powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, składają propozycje działań
i wypracowują wnioski m.in. w następującym zakresie:
- użytkowania i promocji koni jako jednego z podstawowych elementów do selekcji
hodowlanej i sprawdzenia cech użytkowych wyhodowanych koni;
- opracowania specjalnego programu doskonalenia koni sportowych w jednostkach
państwowych;
- w szerszym stopniu na wyższym poziomie i bardziej profesjonalne wprowadzenia
w państwowych ośrodkach hodowli koni: treningów koni i jeźdźców (ujeżdżenie,
skoki, cross, powożenie), zawodów i pokazów różnego szczebla, możliwości
odbywania praktyk zawodowych, staży zawodowych, zdobywania kwalifikacji
zawodowych i sportowych (jeździeckich);
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- digitalizacji informacji o wartości użytkowej oraz hodowlanej;
-

utworzenie

„Narodowego

centrum

rozwoju

oraz

promocji

hodowli
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i sportów konnych” – np. Hipodrom Narodowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na
torze Wyścigów Konnych Służewiec. Hipodrom Narodowy mógłby stanowić mekkę
promocji polskiego jeździectwa i hodowli poprzez organizowanie zawodów i pokazów
o najwyższym światowym poziomie. Stanowiłby również doskonałe zaplecze biurowe
dla współpracy związków hodowców i użytkowników. Stworzenie warunków
ściślejszej współpracy związków niewątpliwie wpłynęłoby na większą realizację
wspólnych przedsięwzięć w tym niezbędnego do dalszego rozwoju rynku końskiego
utworzenia i korzystania ze wspólnych bazy danych.
W trakcie 2017 roku została przeprowadzona ogólnopolska analiza potrzeb
w środowisku jeździecko-hodowlanym (PZJ, PZHK, Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, który sprawuje bezpośredni nadzór właścicielski nad działalnością spółek
hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej)
wprowadzenia nowego zawodu (masztalerz) do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego.
Propozycja definicji zawodu:
Masztalerz to osoba wykonująca zadania związane z codzienną opieką nad
zwierzętami, w miejscach bytowania zwierząt gospodarskich. Masztalerz zna
potrzeby

bytowe

i

behawioralne

zwierząt

i

potrafi

samodzielnie

dbać

o zaspokajanie tych potrzeb biorąc pod uwagę gatunek, rasę, płeć, wiek, kondycję,
stan zdrowia.
Masztalerz posiada następujące umiejętności zawodowe w zakresie opieki nad
zwierzętami :
 karmienie i pojenie zwierząt,
 zaspokajanie potrzeb behawioralnych,
 zapewnienie dobrostanu,
 wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt zdrowych,
 wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych, zleconych przez lekarza
weterynarii, u zwierząt chorych,
 przygotowanie zwierząt do wystaw,
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wykonywanie zabiegów sanitarnych w miejscach bytowania zwierząt.
Zebrany materiał jednoznacznie świadczył o potrzebie rynku na osoby o ww.
kompetencjach. W związku z tym został przygotowany wniosek do MRiRW
o wprowadzenie zawodu masztalerz, obecnie trwają końcowe konsultacje dotyczące
projektu wniosku.
W trakcie okresu sprawozdawczego komisja przygotowała również projekt programu
debaty dot. turystyki konnej w Polsce obejmującej takie zagadnienia jak:
- możliwość korzystania z lasów państwowych i prywatnych przez jeźdzców;
- promocja, marka, ekoturystyka;
- zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne obszarów Leśnych;
- turystyka konna szansą rozwoju obszarów wiejskich.
Aktualnie trwają konsultacje programu z poszczególnymi resortami i instytucjami
odpowiedzialnymi kierunkowo za ww. zakres tematyczny planowanej debaty.
W bieżącym roku Komisja Jeździectwa Powszechnego rozpoczęła prace nad
przygotowaniem programu wsparcia i promocji jeździectwa wśród dzieci.
Wstępne założenia programu:
1) opracowanie systemowych rozwiązań dla ośrodków (w I etapie certyfikowanych
przez PZJ), prowadzących zajęcia dla dzieci,
2) przygotowanie programów kursów, szkoleń lub/i suplementów do nich dla
instruktorów specjalizujących się w nauce jazdy konnej dla dzieci w ramach zasad
szkolenia kadr instruktorsko trenerskich w jeździectwie.
Zakres programów obejmować będzie m.in.
a) szkolenie z pedagogami
b) szkolenie z psychologami
c) podstawy hipoterapii
d) metodyka pracy z dziećmi
e) podstawy biomechaniki dziecko - kuc
f) selekcja i przygotowywanie kucy do pracy z dziećmi.
3) przygotowanie materiałów dla sędziów i gospodarzy torów w zakresie zasad
i oceny gier , zabaw i zawodów dla dzieci.
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Ponadto zostanie dokonana analiza możliwości rozszerzenie systemu szkolenia
dzieci o odznaki będące przygotowaniem do zdobywania przez nie w późniejszym
czasie Powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno” / Brązowej Odznaki
Jeździeckiej PZJ. Planuj się również stworzenie ram współzawodnictwa sportowego
wśród dzieci poprzez organizację zawodów jeździeckich.
Po uzupełnieniu wnioskowanego składu komisji, planujemy przeprowadzenie
aktualizacji
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i
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przygotowywanych projektów.
Zostały również podjęte rozmowy w celu wsparcia finansowego planowanych działań
komisji z udziałem środków zewnętrznych tzn. partnerów i sponsorów zarówno
prywatnych jak i instytucjonalnych.
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Powszechnego mogły być w sposób dynamiczny i sprawny realizowane wskazane
jest wypracowanie nowej formuły pracy komisji w ramach struktur PZJ.

W imieniu członków Komisji Jeździectwa Powszechnego
Daniel Zawadzki – Przewodniczący
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