Protokół nr 1/RSJ/2017
z posiedzenia Rady Szkolenia Jeździeckiego
w Warszawie w dniu 18.10. 2017r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Hubert Szaszkiewicz, Roman Ruciński, Marek Lewicki, Krzysztof Ferenstein,
Krzysztof Tomaszewski, Marta Polaczek-Bigaj, Małgorzata Brodziak, Jacek Wodyński.
Zebranie prowadził: Hubert Szaszkiewicz.
Protokołowała: Małgorzata Brodziak
Początek - godzina 12.00 Zakończenie – 15.00
Zebranie otworzył Hubert Szaszkiewicz przedstawiając zadania stojące przed RSJ,
Oraz współpracę z poszczególnymi WZJ-tami.
Następnie Rada Szkolenia Jeździeckiego ukonstytuowała się wybierając w głosowaniu
jawnym i jednogłośnie na przewodniczącego p. Huberta Szaszkiewicza, v-przewodniczącego
p. Krzysztofa Ferensteina i sekretarza p. Małgorzatę Brodziak.
Po ukonstytuowaniu się Rada zatwierdziła proponowany porządek obrad.
Ad. 1
Zatwierdzenie Regulaminu Odznak.
Jednogłośnie zatwierdzono ostateczną wersję regulaminu (zał. nr 1).
Przewodniczący zaproponował wydanie komunikatu, w którym Rada poprosi organizatorów
odznak o dokładne zapoznanie się z nowym regulaminem, ponieważ wszelkie odstępstwa od
niego będą wiązały się z unieważnieniem organizowanego egzaminu.
Ad. 2
Zatwierdzenie nadanych stopni szkoleniowych.
Protokół z nadania i podwyższenia stopni szkoleniowych ( zał. nr 2).
Ad. 3
Przedłużenie terminu abolicji dotyczącej uzyskania uprawnień licencjonowanego
szkoleniowca PZJ do 31.12.2017r.
Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany termin, oraz zaakceptowała przedstawioną przez
p. Martę Polaczek-Bigaj opłatę abolicyjną w wysokości 300zł.
Roman Ruciński zaproponował rozpatrzenie na następnym zebraniu konsekwencji które będą
dotyczyły szkoleniowców funkcjonujących w środowisku bez wykupionych licencji PZJ.
Rada przychyliła się do tego wniosku.
Ad. 4
Sformułowano wniosek do Zarządu PZJ w sprawie możliwości automatycznego
zatwierdzania protokołu przez p .Martę Polaczek-Bigaj o nadaniu nowych stopni
szkoleniowych. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany wniosek.

Ad. 5
Przyjęto wniosek o zatwierdzenie szkoleń systemowych jako tych, na których można też
zdobyć uprawnienia do licencji PZJ. Rada jednogłośnie przegłosowała propozycję p. Huberta
Szaszkiewicza aby kursy systemowe do końca roku traktować jako kursy licencyjne.
Ad. 6
Przyjęto wniosek o przeprowadzenie przez WZJ-ty dwudniowych szkoleń dla instruktorów
bez licencji PZJ. Rada zdecydowała o konieczności wydania takiego komunikatu i zgłaszania
się zainteresowanych osobiście lub ze wskazania WZJ, do odbycia takiego kursu w celu
uzyskania licencji PZJ.
Ad.7
Rada wyraziła zgodę na organizację kursów instruktorskich już zatwierdzonych, jednocześnie
zobowiązując organizatorów do uzyskania akceptacji RSJ w sprawie składu komisji
egzaminacyjnej. Pozostałe kursy będą odbywały się w nowym systemie tj. 10-cio dniowym
Na kurs Instruktora Jeździectwa Powszechnego i 5-cio dniowym na kurs Instruktora
Szkolenia Podstawowego. Rada zatwierdziła program na kurs Instruktora Jeździectwa
Powszechnego (zał. nr 3), jednocześnie zobowiązując się do jak najszybszego zatwierdzenia
programu na stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego.
Ad. 8
Zatwierdzono wniosek p. Huberta Szaszkiewicza aby przepisy BHP na rozprężalni (zał. nr.4a
i 4b) przedstawić Kolegium Sędziów PZJ, celem jak najszybszego wprowadzenia ich na
zawodach.
Ad.9
Rada zobowiązała p. Huberta Szaszkiewicza i Krzysztofa Tomaszewskiego do opracowania
zapisu dotyczącego systemu szkolenia na kursach licencyjnych. Dotyczy to rodzajów tych
kursów i tematów na nich poruszanych.
Na tym zebranie RSJ w dniu 18.10.2017r. w Warszawie zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Brodziak

