
Protokół nr7/2020 

 

Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 02.09.2020r. 

 

Posiedzenie Rady Szkolenia Jeździeckiego w składzie:  

Jan Ratajczak, Anna Piasecka, Maciej Wojciechowski, Jacek Wodyński 

Przedstawiciel  Zarządu: Marta Polaczek-Bigaj 

 

 

1. Rada omówiła wniosek Pana xxxxxxxxxx dotyczący nadania uprawnień instruktora sportu na 

podstawie  przedstawionych dokumentów . Rada informuje, iż  otrzymała informacje z 

Włoskiej Federacji Jeździeckiej ,dotyczące przedstawionych przez Pana xxxxxxxxx 

dokumentów.  W związku z tym RSJ z przykrością informuje, że nie ma możliwości prawnych 

przyznania uprawnień o które wnioskuje Pan xxxxxxxxxx. 

2. Rada powzięła decyzje w sprawie wytycznych dotyczących organizacji kursów najniższego 

szczebla instruktora jazdy konnej. 

a)Organizator jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy z PZJ (wzór umowy 

dostępny na stronie internetowej Związku ) 

b) RSJ ze względu na liczbę godzin zaleca stacjonarną formę kursu 12-14 dniową 

c) Wykładowcy prowadzący zajęcia jeździeckie (praktyka i teoria) winni być dobierani z listy 

centralnej opublikowanej na stronie internetowej PZJ. 

d) W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z RSJ dopuszcza się do prowadzenia zajęć  

tylko na kursach najniższego szczebla,  jedną lub dwie osoby  wytypowane przez 

poszczególne WZJ-ty, jako  kandydat na wykładowcę, który spełnia wymagania formalne. 

e) Przedmioty pozajeździeckie  mogą być prowadzone z pominięciem listy centralnej przez 

osoby zaaprobowane przez RSJ. 

f) Wszystkie zgłaszane kursy otrzymują status związkowych po spełnieniu wymagań 

formalnych oraz akceptacji RSJ. 

3. RSJ rozpatrzyła wniosek Pom.ZJ w sprawie organizacji kursu instruktora jazdy konnej. 

RSJ nie wyraża zgody  na organizację kursu w obecnym kształcie ze względy na braki formalne 

takie jak np. :  

 brak aneksu do umowy z PZJ w sprawie organizacji kursów instruktora jazdy konnej, 

 nie dostosowanie liczby godzin dydaktycznych do wytycznych RSJ, 

 wykładowców nie znajdujących się na liście centralnej. 

Jednocześnie informujemy, że po uzupełnieniu braków wniosek Pom.ZJ będzie mógł być 

rozpatrzony ponownie. 

4. RSJ otrzymała   od Pom.ZJ  listy osób proponowanych na promotorów i wykładowców. 



Rada informuje , iż część z proponowanych osób już znajduje się na liście centralnej 

opublikowanej na stronie internetowej Związku. 

Pozostałe osoby zdaniem Rady nie spełniają w tym momencie wymogów formalnych. 

 

5. RSJ pozytywnie zaopiniowała kurs instruktorski zgłoszony przez LKJ „Lewada” Zakrzów . 

 

6.  Sprawa Pani xxxxxxxxxxx ze względów formalnych została przełożona na następne 

posiedzenie RSJ 

7. Omówiono projekt konkursu na pomoce dydaktyczne w zakresie szkolenia podstawowego. 

Szczegóły projektu zostaną omówione na kolejnym zebraniu RSJ 

Na tym protokół zakończono  

  

 

     

 


