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Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 06.10.2020r. 

 

Posiedzenie Rady Szkolenia Jeździeckiego w składzie:  

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

Przedstawiciel  Zarządu: Marta Polaczek-Bigaj 

Przedstawiciel biura PZJ: Anna  Golańska -Raczyńska 

 

 

 

1. RSJ po raz kolejny gruntownie przeanalizowała tryb zamieszczania na stronie internetowej 

PZJ wszelakich informacji dotyczących spraw szkolenia w tym protokołów z zebrań RSJ. 

Rada stwierdza, że materiały opracowane przez RSJ są wysyłane terminowo, natomiast 

opóźnienia w ich publikacji godzą w wizerunek PZJ, RSJ oraz wprowadzają niepotrzebne 

zamieszanie w części środowiska WZJ. 

2. Mimo braków publikacji protokołów z zebrań RSJ, Rada za pośrednictwem biura PZJ udzieliła 

w możliwie najkrótszym terminie odpowiedzi Pom.ZJ w sprawie organizacji kursu instruktora 

jazdy konnej. 

3. RSJ realizując sugestie rozszerzenia składu z 5 do 7 osób przeanalizowała kilkanaście 

kandydatur , a przewodniczący Rady został upoważniony do dalszych rozmów z kandydatami. 

Po wyrażeniu zgody na pracę w Radzie ostateczną decyzję podejmie Zarząd PZJ. 

4. Rada poprosiła o zamieszczenie ogłoszeń o wstępnym naborze na kursy instruktora sportu . 

5. Uchwała nr 1/10/2020 w sprawie potwierdzenia  uprawnień trenera kl.II dla pani Olgi 

masłowskiej na podstawie przedstawionych dokumentów i umożliwienia wykupienia 

licencji szkoleniowca PZJ. 

Rada na podstawie przedstawionych dokumentów wnioskuje do Zarządowi PZJ o uznanie 

uprawnień pani Olgi Masłowskiej na poziomie trenera kl. II oraz umożliwienia wykupienia 

licencji szkoleniowca PZJ. 

Uchwała przyjęta : 4 głosy za i 1 wstrzymujący 

6. Uchwała nr 2/10/2020 w sprawie  nieprawidłowości przebiegu egzaminu na odznaki 

jeździeckie w Stajni Modrzewie. 

RSJ po wnikliwym zbadaniu sprawy zawiesza natychmiastowo do czasu uregulowania 

wszelakich kwestii związanych z  niewłaściwie przeprowadzonym egzaminem na odznakę 

jeździecką  możliwość przeprowadzania egzaminów na odznaki jeździeckie w Stajni 

Modrzewie. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 



7. Rada wyznaczyła panów Macieja Wojciechowskiego i Jacka Wodyńskiego do  dostosowania 

opracowanego wcześniej regulaminu pracy RSJ w oparciu o regulamin pracy komisji 

sportowych PZJ. 

8. Rada postanowiła na najbliższym spotkaniu dokonać weryfikacji listy wykładowców oraz 

promotorów PZJ 

9. Rada podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na wykonanie projektów materiałów 

dydaktycznych jak np. tablice, plansze,  wademekum szkoleniowca ,mini rozmówki 

szkoleniowe itp. Zakres i tematykę opracują pani Anna Piasecka i pan Jan Ratajczak. 

10. Rada w najbliższym  czasie  ( początek listopada ) planuje zorganizować kolejny cykl szkoleń 

licencyjnych on-line.  

11.  W ramach akcji szkoleniowych planowane są dwie konferencje szkoleniowe . Pierwsza w 

Warszawie lub w Wiktorowie, a druga w Krakowie. 

12. Rada przedyskutowała kwestie dotyczące przyznawania nagród dla szkoleniowców, oraz 

możliwości opracowania rankingu szkoleniowców. 

13. Kwestie związane z zatwierdzeniem szczegółowego programu kursu instruktora sportu 

przełożono na następne spotkanie. 

14. Pani Marta Polaczek-Bigaj przedstawiła sprawy związane z wdrożeniem ram kwalifikacji 

zawodowych, oraz konicznością opracowania scenariuszy egzaminacyjnych. 

15. Pani Marta Polaczek-Bigaj przedstawiła Radzie sugestie w sprawie zorganizowania egzaminu 

IGEQ na poziomie (level 3). W związku z koniecznością udziału w takim egzaminie dwóch 

egzaminatorów zagranicznych należy oszacować koszty, oraz możliwości logistyczne. 

Na następnym posiedzeniu RSJ po zapoznaniu rady zostanie zaproponowane miejsce i data 

egzaminu.  

Na tym protokół zakończono 

 

 

  


