SPRAWOZDANIE RADY SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO ZA OKRES OD 23.stycznia 2018 r do dnia 8
CZERWCA 2018
Rada w niżej wymienionym składzie została powołana przez Zarząd PZJ w styczniu 2018 r
Rada ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 23.01.2018 :
Jan Ratajczak – Przewodniczący
Zbigniew Kaczorowski – vice przewodniczący
Jacek Wodyński – sekretarz
Anna Piasecka
Maciej Wojciechowski
Tomasz Kowala
Antoni Dhalke
Rada spotykała sie dotychczas na czterech spotkaniach roboczych , jak również przeprowadziła wiele
godzin telekonferencji i przekazywała między sobą wiele korespondencji e-mailowych związanych ze
swoją działalnością.
Rezultaty i aktywność pracy - RSJ
1. Zapoznanie się z katastrofalnym stanem systemu szkolenia i nadawania uprawnień
2. Wnikliwa analiza aktów prawnych dotycząca szkolenia i przyznawania tytułów i odznak
3. W trybie pilnym opracowanie tabeli awansów i wnikliwa analiza zebranych materiałów celem nadania
stopni – rada w tym okresie rozpatrzyła ok. 100!!!!! wniosków na podniesienie swoich kwalifikacji drogą
skróconej ścieżki – zgodnie z obowiązującymi i uchwalonymi przez Zarząd PZJ Zasadami Szkolenia Kadr
4 W trybie pilnym korekta regulaminu odznak jeździeckich
5. Przygotowanie opisu zmian w regulaminie odznak
6. Zakończenie " abolicji " - niespotykanymi praktykami w innych związkach w Polsce
7. Przeprowadzenie rzeczywistych szkoleń systemowych ( przez dobrze przygotowanych członków RSJ )
8. Regularne spotkania RSJ celem doraźnych działań w obszarze szkoleń oraz długofalowej pracy nad
strukturą szkoleń w PZJ
9. Bieżące informowanie Zarządu PZJ o sytuacji w strukturach szkoleniowych
10. Bieżąca kontrola przeprowadzanych szkoleń licencyjnych ( zatwierdzanie planów i programów zgodnie
z potrzebami )
11. Aktywny udział RSJ w tworzeniu ram kwalifikacji zawodowych w sporcie !!!!!!
12. Opracowanie projektu zasad szkolenia zgodnego ze standardem ram kwalifikacji w sporcie
13. Zbieranie opinii środowiska jeździeckiego dotyczącej działań PZJ w sferze szkoleń
14. Opracowanie szczegółowych planów zajęć na kursach szkoleniowych różnych szczebli
15. Opracowanie zasad przeprowadzania egzaminów na stopnie jeździeckie
16. Opracowanie spójnych zasad dotyczących rekrutacji oraz wymagań na stopnie instruktorskie
17. Pod wpływem sugestii SG RSJ podjęła uchwały celem:
A) Skrócenia i zakończenia nadawania stopni w trybie tzw z.a wyniki wychowanków:
B) Powrotu PZJ do struktur IGEQ
C) Nadanie stopni uzyskanych na egzaminie w Bielicach
18. RSJ zwróciła się do zarządu PZJ – o rozpatrzenie możliwości zatrudnienia w PZJ osoby na stanowisko
szefa wyszkolenia wzorem innych związków sportowych – jesteśmy jedynym związkiem który nie zatrudnia
takiej osoby
Przewodniczący RSJ
Jan Ratajczak

