Sprawozdanie z działalności RSJ (od 18,06,2019)

Skład Rady Szkolenia Jeździeckiego :
Przewodniczący: Jan Ratajczak
Sekretarz: Jacek Wodyński
Członkowie: Anna Piasecka, Antoni Dhalke (do lipca 2019) , Tomasz Kowala(do lipca 2019),
Maciej Wojciechowski, Antoni Pacyński(od lipca 2019)
RSJ w czasie od ostatniego walnego zebrania PZJ (18.06.19) odbyła 9 posiedzeń w tym 4 stacjonarne
dwudniowe oraz 5 wideokonferencji, jak również przeprowadziła setki rozmów telefonicznych oraz
korespondencji e-mail w sprawach różnej wagi dotyczących szeroko pojętych spraw związanych ze
szkoleniem jeździeckim, certyfikacją ośrodków jeździeckich, odznak jeździeckich, szkoleń licencyjnych
itp.
1. Poprzednio obowiązujące Zasady Szkolenia Kadr spowodowały napływ wniosków do tzw.
skróconej ścieżki awansowej.
Rada pozytywnie rozpatrzyła 125 wniosków o przyznanie uprawnień szkoleniowych:
23 na tytuł instruktora szkolenia podstawowego,
51 na tytuł instruktora sportu,
34 na tytuł trenera,
9 na egzamin eksternistyczny.
Pozostałe wnioski odrzucono z powodu nie spełnienia określonych kryteriów.
Nadawanie tytułów szkoleniowych tzw. skróconą ścieżką awansową zakończono w grudniu
2019.
Rada prowadziła cały szereg działań mających na celu uporządkowanie spraw związanych z
nadawaniem uprawnień instruktorskich i trenerskich w taki sposób, aby w oparciu o
istniejące przepisy prawa oraz uwzględniając potrzeby Związku jak również osób starających
się o ich nadanie. Staraliśmy się aby nasze działania były prowadzone w sposób przejrzysty i
czytelny, a wyniki naszej pracy były opublikowane w formie tabeli na stronie PZJ. Taki stan
rzeczy utrzymywał się do końca 2019 roku, kiedy to wygasła możliwość otrzymania
uprawnień „ za osiągnięcia „ .
2. Zmiana składu RSJ.
Rada w wymienionym na wstępie składzie pracowała do lipca 2019. Niestety z powodów
natury zdrowotnej z pracy w radzie zrezygnowali Panowie : Antoni Dhalke i Tomasz Kowala.
Natomiast skład rady uzupełnił zasłużony szkoleniowiec, wieloletni wykładowca i
egzaminator , trener Antoni Pacyński.
3. Rada zapoznała się z warunkami otrzymywania i przeprowadzenia egzaminów na paszporty
IGEQ i zdecydowała o wysłaniu na seminarium szkoleniowe dla egzaminatorów, które
odbyło się w grudniu 2019 w Warendorfie ( Niemcy) 4 osoby :
Marta Polaczek Bigaj –członek IGEQ z ramienia PZJ –seminarium i szkolenie na egzaminatora
Grażyna Hucz –seminarium i szkolenie na egzaminatora (posiadała już Level 2 )
Marek Wacławik –seminarium i szkolenie na egzaminatora
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Jan Kamiński -seminarium i szkolenie na egzaminatora
Wszystkie wytypowane osoby ukończyły szkolenie i uzyskały uprawnienia egzaminatora IGEQ
Rada opracowała szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji oraz przeprowadzania szkoleń
licencyjnych celem podniesienia ich poziomu oraz lepszego dopasowania do potrzeb i
oczekiwań instruktorów i trenerów .
Rada przygotowała nowelizację przepisów dotyczących certyfikacji ośrodków jeździeckich i
po konsultacjach ze środowiskiem, oraz prawnikiem związku. Nowy regulamin zatwierdził
Zarząd PZJ.
W związku z licznymi skargami dotyczącymi sposobu egzaminowania i postaw
egzaminatorów Odznak Jeździeckich PZJ, Rada zajmowała się wyłącznie oficjalnymi
pisemnymi zażaleniami starając się znaleźć właściwe rozwiązanie.
Sprawy osób które w rażący sposób naruszały obowiązujące normy kierowano do Rzecznika
Dyscyplinarnego PZJ.
Rada odbyła spotkanie z przedstawicielami poszczególnych WZJ-ów i przeprowadziła analizę
dotychczasowego systemu egzaminowanie na odznaki jeździeckie. Między innymi
zweryfikowano ilość pytań na poszczególne poziomy odznak.
Rada zorganizowała dla wszystkich egzaminatorów szkolenie, które odbyło się w czterech
dogodnych miejscach i terminach dopasowanych do poszczególnych regionów kraju.
Wszystkie szkolenia zakończono egzaminem testowym. Celem szkolenia było zweryfikowanie
wiedzy egzaminatorów i ujednolicenie systemu oceniania.
Rada zaplanowała w pierwszym kwartale 2020 roku szkolenie dla nowych kandydatów na
egzaminatorów, które ze względu na COVID-19 zostało przesunięte i przeprowadzone
początkiem lipca 2020 w Wiktorowie. Szkolenie teoretyczno-praktyczne cieszyło się dużym
powodzeniem.
Rada w związku z sytuacją epidemiologiczną przeprowadziła cykl szkoleń licencyjnych on-line
dla instruktorów i trenerów. Ta forma szkoleń spotkała się z bardzo dobrym odbiorem
środowiska i zostanie wprowadzona jako element uzupełniający w doszkalaniu kadr.
Realizując postanowienia Walnego Zjazdu rada opracowała i przedstawiła listę wykładowców
PZJ
- W toku prac nad zmianami Zasad Szkolenia Kadr Instruktorsko –trenerskich, uznano, iż
niezbędne jest wprowadzenie osób pełniących funkcję promotorów dla osób aspirujących do
tytułu instruktora PZJ. Sporządzono wstępną listę promotorów. Uwzględniono następujące
czynniki:
a)Posiadanie aktualnej licencji
b)Posiadanie odpowiednich uprawnień –minimum Instruktor Sportu dla kandydatów na
Instruktorów Jazdy Konnej, Trenerzy dla kandydatów dla Instruktorów Sportu
c)Fakt prowadzenia aktualnie zajęć jeździeckich
d)Nienaganna opinia i umiejętności dydaktyczne
Sporządzona lista po podpisaniu przez wybranych kandydatów oświadczeń, o woli podjęcia
się pełnienia funkcji promotora i związanej z tym odpowiedzialności za kształcenie przyszłych
pokoleń szkoleniowców, lista ta zostanie opublikowana.
Rada Szkolenia Jeździeckiego kilkukrotnie zwracała się z prośbą do komisji Sportowych o
ujednolicenie norm na przyznawanie klas sportowych niestety nasze prośby pozostały bez
echa.
Opracowano programy na kursy :

a) Instruktora jazdy konnej
b) Instruktora sportu – kurs skrócony
c) Instruktora sportu – kurs pełny
15. Opracowano Dziennik Praktyk dla kandydatów na Instruktorów, który będzie nieodzowną
częścią dokumentów wymaganych do uzyskania uprawnień instruktorskich.
16. Rada zaktualizowała treść umowy pomiędzy PZJ a podmiotami, które chcą z ramienia związku
organizować kursy Instruktorskie, aby treści programowe oraz stopnie instruktorskie
odpowiadały zmianom wprowadzonym w Zasadach Szkolenia Kadr.
17. Rada opracowała nowelizację Zasad Szkolenia Kadr w oparciu o przygotowane wcześniej
Ramy Kwalifikacji Zawodowych. Po konsultacjach z prawnikiem Związku wersja z niewielkimi
zmianami przygotowana przez członków Rady została zatwierdzona przez Zarząd PZJ. Mamy
nadzieję, że rozwiązania w nich zawarte przyczynią się do wyraźnego podniesienia poziomu
szkolenia w naszym jeździectwie. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że najlepsze zasady
czy system bez zaangażowania ludzi doświadczonych i fachowych będzie tylko kolejna próbą
poprawy jakości szkolenia. Aby nasze przedsięwzięcie się powiodło potrzeba oprócz wsparcia
i zaangażowania środowiska oraz opieki zarządu czasu i cierpliwości w działaniu.

