
Protokół nr 6/2020 

 

Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 05.08.2020r. 

 

Posiedzenie Rady Szkolenia Jeździeckiego w składzie:  

Jan Ratajczak, Anna Piasecka, Antoni Pacyński, Maciej Wojciechowski, Jacek Wodyński 

Przedstawiciel  Zarządu: Marta Polaczek-Bigaj 

 

 

1. Uchwała nr 1/08/2020 w sprawie wejścia w życie Zasad Szkolenia Kadr Instruktorsko-

Trenerskich. 

Z uwagi na brak określenia terminu wejścia w życiu Zasad Szkolenia Kadr  przyjętych przez 

Zarząd i opublikowanych na stronie internetowej Związku, Rada Szkolenia określa ten termin 

na dzień 15.09.2020. Czas ten niezbędny jest na dokończenie kursów i szkoleń będących w 

toku.   

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

2. Uchwała nr 2/08/2020 dotycząca publikacji na stronie PZJ oficjalnej listy wykładowców, 

oraz promotorów zatwierdzonej przez RSJ 

W związku z zaproponowaną przez RSJ oraz część Zarządów Wojewódzkich Związków 

Jeździeckich listą wykładowców i promotorów, a także odesłanymi zwrotnie zgodami 

wybranych osób, Rada Szkolenia Jeździeckiego zatwierdza centralną związkową listę 

wykładowców oraz promotorów PZJ zgodnie z  Załącznikiem nr 1 i 2. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Zatwierdzona lista nie ma charakteru zamkniętego. 

 Zarządy Wojewódzkich Związków Jeździeckich mogą tworzyć własne listy kandydatów na 

wykładowców oraz promotorów  i wnioskować   do RSJ o dopisanie  tych osób do listy 

centralnej. 

 Warunkiem jest spełnianie przez wskazanych kandydatów poniższych kryteriów: 

1.Posiadanie  uprawnień min. instruktora sportu, oraz aktualnej licencji szkoleniowca PZJ 

2. Posiadanie nieposzlakowanej opinii w środowisku, oraz klarownego systemu wartości 

3. Posiadanie cech mentora, oraz w przypadku promotorów min. 5-letnie doświadczenie 

zawodowe (licząc od momentu uzyskania uprawnień instruktora sportu PZJ) 

4. Posiadanie rzetelnej i ugruntowanej wiedzy ,oraz umiejętności w zakresie  lub dziedzinie 

wykładanego przedmiotu ( dotuczy wykładowców), lub pracy z końmi ludźmi (dotyczy 

promotorów)  



5. Posiadanie własnych osiągnięć jeździeckich np. reprezentowanie Ploski na zawodach 

międzynarodowych, igrzyskach olimpijskich, posiadanie medali  MP seniorów lub młodych 

jeźdźców. 

6. Przesłanie do RSJ  wniosku wraz z CV stosownych dokumentów potwierdzających 

kompetencje kandydata. 

7. Przedstawienie opinii promotora z listy centralnej PZJ 

8. Odbycie praktyk  na najniższych kursach instruktorskich pod opieką wykładowcy z listy 

centralnej PZJ 

Ostateczną decyzję podejmuje Rada Szkolenia Jeździeckiego po zapoznaniu się z przesłanym 

wnioskiem. 

 

3. Rada omówiła wniosek Pani xxxxxxxxxx dotyczący nadania uprawnień instruktora sportu. 

Rada informuje, że ścieżka skrócona za wyniki wychowanków oraz osiągniecia własne została 

zamknięta na koniec 2018, w związku z tym RSJ nie ma możliwości przyznania uprawnień o 

które wnioskuje Pani xxxxxxxxxx.  

4. Rada podjęła decyzję o zorganizowaniu kolejnego skróconego kursu instruktora sportu w 

Bogusławicach. Szczegółowy preliminarz zostanie przedstawiony na następnym zebraniu. 

5. Omówiono potrzebę rozpoczęcia pełnych kursów na stopień instruktora sportu. Stosowne 

ogłoszenie w sprawie naboru zostanie niebawem opublikowane na stronie PZJ. 

6. RSJ w sprawie certyfikacji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podtrzymuje stanowisko zawarte w 

protokole nr 1/2020 z dnia 05-06.02.2020 punkt 8. 

7. RSJ Informuje, iż sprawy  dyscyplinarne  dotyczące: 

a) egzaminów w ośrodku xxxxxxxxxxx 

b) prowadzenia egzaminów przez xxxxxxxxxxx 

przekazane do rozpatrzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego nie leżą już w gestii Rady. 

 

Na obecną chwilę RSJ nie posiada informacji dotyczących etapu badania ww. spraw. Wobec 

powyższego nie może podejmować kroków mających na celu odwieszenie powyższych 

podmiotów. Jednocześnie RSJ skierowała zapytanie do Rzecznika Dyscyplinarnego odnośnie 

powyższych spraw. 

     

Na tym protokół zakończono. 


