
Protokół nr1/2021 

 

Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 07.01.2021r. 

 

Posiedzenie Rady Szkolenia Jeździeckiego w składzie:  

Jan Ratajczak, Maciej Wojciechowski, Anna Piasecka, Antoni Pacyński, Rinaldo Kiecoń, Jarosław 

Wierzchowski,  Jacek Wodyński 

Przedstawiciel  Zarządu: Marta Polaczek-Bigaj  

Przedstawiciel biura PZJ: Anna  Golańska -Raczyńska 

 

1. Pani Marta Polaczek-Bigaj zapoznała radę ze stanowiskiem Zarządu w sprawie postulowanej 

przez Radę, a dotyczącej możliwości przedłużenia licencji  szkoleniowca PZJ do końca marca 

br. w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

Rada ze zrozumieniem przyjęła  negatywne stanowisko Zarządu, argumentowane 

ograniczonymi możliwościami technicznymi oraz koniecznością  nałożenia dodatkowych 

obowiązków na pracowników biura. 

2. W związku z zaistniałą sytuacją RSJ dołoży wszelkich starań, aby zorganizować w pierwszym 

kwartale br. możliwie jak największą liczbę szkoleń licencyjnych. 

3. Uchwała nr 1/01/2021 w sprawie szkoleń organizowanych przez LKJ „Lewada” Zakrzów . 

Rada zatwierdza szkolenia organizowane przez LKJ „Lewada „ Zakrzów w 

terminach29.01.21,30.01.21,31.01.21 i nadaje im status szkoleń licencyjnych.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

4. Uchwała nr 2/01/2021 w sprawie organizacji kursu instruktora jazdy konnej przez LKJ 

„Lewada „ Zakrzów. 

RSJ po analizie dokumentów przesłanych przez LKJ „Lewada „ Zakrzów zatwierdza do 

realizacji w terminie 05-14.02.2021 kurs na stopień instruktor jazdy konnej.   

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

5. Rada zapoznała się ze stanem przygotowań związanych z organizacją najbliższego kursu 

instruktorów sportu w Bogusławicach ( wersji skróconej ) . 

Koordynator kursu Pan Jan Ratajczak poinformował Radę, iż będzie w stałym kontakcie z 

osobami , które zostały zakwalifikowane do udziału w tym kursie. 

6. Pani Marta Polaczek-Bigaj zobowiązała się do wyjaśnienia wątpliwości oraz nieścisłości 

związanych z funkcjonowaniem strony internetowej PZJ oraz przejrzystej publikacji danych  

aktualnych dotyczących szkoleń, kursów jak również listy licencjonowanych szkoleniowców 

PZJ. 



7. Rada oczekuje, iż Pani Marta Polaczek-Bigaj w możliwie najkrótszym czasie wywiąże się ze 

złożonej deklaracji, jak również umieszczony zostanie komunikat w sprawie  konkursu na 

wykonanie materiałów szkoleniowych ( planszy barwnych oraz tablic ) PZJ. 

8. Rada z zadowoleniem przyjęła deklarację Pana Prezesa Jana Sołtysiaka w sprawie 

dofinansowania szkoleń z trenerami światowego formatu . 

9. Rada podjęła w związku z deklaracją Pana Prezesa Jana Sołtysiaka starania o przyjazd  do 

Polski  zagranicznych szkoleniowców  i w najbliższym czasie przedstawi  Zarządowi  

propozycje szkoleń dla konkurencji olimpijskich ( A,B,C ). 

10. Rada omawiała kwestie związane z podniesieniem jakości szkoleń licencyjnych. 

11. RSJ zajmie się listą wykładowców i promotorów na kolejnych zebraniach. 

12. Następne zebranie zaplanowano  na przełom marca i kwietnia    

Na tym protokół zakończono 

 

 

  


