
Protokół nr14/2020 

 

Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 09.12.2020r. 

 

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 

Zaproszeni goście: Rinaldo Kiecoń, Jarosław Wierzchowski, Krzysztof Koziarowski 

 

 

 

1. Przewodniczący RSJ przedstawił obecnym gościom ogólny plan działania i zadania czekające 

Radę w najbliższym czasie. 

2. Członkowie Rady zapoznali zaproszonych gości  z  koncepcjami rozwiązań systemowych 

dotyczących szkoleń licencyjnych, oraz sposobu uzyskiwania licencji szkoleniowca PZJ. 

Następnie zaproszeni trenerzy wymienili  swoje uwagi  w w/w kwestii. Ustalono, że na 

następne spotkanie RSJ każdy z członków przygotuje w formie pisemnej krótki opis 

proponowanych rozwiązań omawianego przedmiotu. 

3. Rada zapoznała się z pismem przesłanym przez Klub Jeździecki Kresy dotyczącym zmiany 

nazewnictwa  stopni oraz kompetencji poszczególnych grup szkoleniowców.   

RSJ soi na stanowisku, iż należy we właściwy sposób, używając języka prawniczego 

wytłumaczyć  stronie zainteresowanej ( KJ Kresy), iż zatwierdzenie przez Zarząd PZJ 

znowelizowanych Zasad Szkolenia Kadr w dniu 13.07.2020 zostało poprzedzone szerokimi 

konsultacjami oraz wielokrotnie sprawdzone tak pod względem merytorycznym jak i 

prawnym. W związku z powyższym RSJ zwraca się z  prośbą do prawnika Związku o udzielenie 

KJ Kresy stosownych oraz wyczerpujących wyjaśnień w tej sprawie. 

4. Rada nie wyraża zgody na organizację kursu organizowanego przez  IJK Fidelius Lublin w 

obecnym kształcie. Aby kurs mógł zostać zaaprobowany przez RSJ należy doprecyzować 

harmonogram kursu zgadnie z wytycznymi Rady ( patrz załącznik do umowy o prowadzenie i 

organizację kursów instruktorskich z PZJ ) oraz rozszerzyć kadrę wykładowców. 

5. Uchwała nr 4/12/2020 w sprawie przyznania odznaki jeździeckiej brązowej i srebrnej Pani 

Martynie Niewiarowskiej  . 

RSJ przyznaje Pani Martynie Niewiarowskiej  BOJ oraz SOJ na podstawie dokumentów z 

Niemieckiej Federacji Jeździeckiej . 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

6. Uchwała nr 5/12/2020 w sprawie szkoleń  on-line organizowanych prze MZJ 



RSJ zatwierdza blok szkoleń on-line z mec. P. Rachwałem i nadaje im status szkoleń 

licencyjnych. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

7. Rada zapoznała się z niekompletną dokumentacją dotyczącą kandydatów na wykładowców i 

promotorów z Małopolski. Postanowiono podjąć wiążące decyzje po uzupełnieniu 

dokumentów, oraz rozszerzeniu składu Rady. 

8. Następne zebranie zaplanowano na 16.12.2020.   

Na tym protokół zakończono 

 

 

  


