
Protokół nr5/2021 

 

Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 18.03.2021r. 

 

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 

Zaproszeni goście: Zbigniew Kaczorowski, Krzysztof Koziarowski,  

 

1. Komunikat RSJ dotyczący promotorów. 

Rada Szkolenia Jeździeckiego przypomina osobom umieszczonym na liście PROMOTORÓW 

PZJ, o konieczności  dopełnienia formalności w terminie do 31.03.2021 oraz informuje , że w 

dniu 08.04.2021 ( czwartek ) o godz. 18,00 odbędzie się spotkanie- konferencja online dla 

promotorów celem omówienia  zadań i roli promotorów w znowelizowanym systemie 

szkolenia kadr instruktorsko trenerskich PZJ. Spotkanie poprowadzą Jan Ratajczak i Maciej 

Wojciechowski.  

2. Uchwała nr 2/03/2021 w sprawie zatwierdzenia kursu instruktora jazdy konnej 

organizowanego przez LKJ „Lewada”  Zakrzów w terminie 06-16 maja 2021. 

RSJ zatwierdza zgłoszenie kursu IJK przez LKJ „Lewada” Zakrzów w terminie 06-16.05.2021 

wraz z programem i wykładowcami. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

3. Rada wysłuchała relacji Pani Marty Polaczek-Bigaj w sprawie wydania przez PZJ planszy 

edukacyjno-dydaktycznych opracowanych przez RSJ. 

Pani Prezes obiecała , iż dołoży wszelkich starań aby sprawa materiałów edukacyjno-

dydaktycznych została możliwie szybko sfinalizowana. 

4. Komunikat RSJ dotyczący wykładowców. 

W związku z uchwałą Walnego Zjazdu, który zobowiązał Radę Szkolenia Jeździeckiego do 

stworzenia listy wykładowców, opracowane zostało takie rozwiązanie, które zakłada, że 

osoby znajdujące się na tej liście są wykładowcami z tematyki jeździeckiej na kursach 

instruktorskich i trenerskich. Pozostałe osoby wykładające inne przedmioty jak np.: 

psychologię, weterynarię, pierwszą pomoc przedmedyczną, organizację ośrodka 

jeździeckiego itp. każdorazowo   zatwierdza RSJ. 

Natomiast podczas szkoleń licencyjnych zajęcia mogą być prowadzone przez 

licencjonowanych szkoleniowców, jeśli dane szkolenie uzyska aprobatę RSJ. 

5. Uchwała nr3/03/2021 w sprawia listy wykładowców PZJ. 

RSJ zatwierdza oficjalną listę wykładowców PZJ ( zał.1) 



Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

6. Uchwała nr4/03/2021 w sprawie przyznania uprawnień Trenera Wykładowcy. 

RSJ zwraca się do Zarządu PZJ o przyznanie uprawnień Trenera Wykładowcy ,na podstawie 

wymagań zawartych w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorskich  i Trenerskich oraz przepisów 

przejściowych tamże zawartych dla grupy trenerów umieszczonych w załączniku nr2 

niniejszego protokołu, po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

7. Uchwała nr 5/03/2021 w sprawie terminu rozmowy kwalifikacyjnej online dla Trenerów 

Wykładowców. 

RSJ ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej online dla Trenerów Wykładowców  na dzień 

08.04.2021 ( czwartek ) na godzinę 19.00  

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

8. Kolejne zebranie RSJ zaplanowano na dzień 08.04.2021 

 

Na tym protokół zakończono. 

 


