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1. Stanowisko RSJ w sprawie Wykładowców Związkowych. 

Rada biorąc pod uwagę różne możliwości i dokładnie analizując potrzeby w zakresie szkolenia 

przyszłych instruktorów i trenerów stwierdza, iż z uwagi na to, że współczesny  rynek oferuje 

różnorakie kursy:  instruktorskie, i trenerskie (nawet w wersji online) bez autoryzacji PZJ. W 

wyniku czego w krótkim czasie  branża jeździecka została „zalana” znaczną liczbą  bardzo 

słabo  lub wręcz niewykwalifikowanych szkoleniowców.  RSJ postawiła na jakość szkolenia. 

Ponieważ PZJ  od  lat stara się o podniesienie kwalifikacji kadry szkoleniowej podejmując 

różnorakie inicjatywy. W ślad za tym Zarząd Związku zatwierdził w zeszłym roku 

znowelizowane Zasady Szkolenia  Kadr Instruktorskich i Trenerskich w Jeździectwie 

opracowane przez Radę. 

RSJ jako organ odpowiedzialny za  szkolenie w naszym Związku, stara się utrzymać właściwy 

poziom na kursach dla instruktorów i trenerów organizowanych pod egidą PZJ, poprzez 

odpowiednie programy szkolenia  oraz dobór odpowiedniej kadry szkoleniowej. 

2. W początkach prac nad nowelizacją Zasad Szkolenia Kadr, została opracowana lista 

wykładowców o bardzo szerokim zasięgu, którą RSJ na dzień dzisiejszy jest zmuszona 

zweryfikować pozostawiając tylko sprawdzonych wykładowców którzy "mówią tym samym 

językiem" dobrej polskiej szkoły jazdy. Dlatego też lista wykładowców opublikowana na 

stronie PZJ będzie zawierała tylko Trenerów Wykładowców ( zgodnie z Zasadami Szkolenia 

Kadr) i stosowną uchwałą zostanie przedstawiona  do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ. Na 

liście tej nie będą umieszczane osoby mające prowadzić zajęcia inne niż jeździeckie jak np.: 

pierwsza pomoc przedmedyczna, psychologia, pedagogika, anatomia i fizjologia człowieka itp 

. Organizatorzy kursów będą takie osoby umieszczały na liście prowadzących zajęcia na 

danym kursie każdorazowo po akceptacji RSJ. 

3. Lista Trenerów wykładowców będzie zatwierdzana co dwa lata. RSJ stoi na stanowisku,  że 

kadrę wykładowców należy rozszerzać o nowych, młodych ale posiadających już 

doświadczenie szkoleniowe  trenerów, którzy będą kontynuować jakość i kulturę dobrego i 

prawidłowego szkolenia w oparciu o zasady jazdy konnej i tradycję polskiej szkoły jazdy. 



4. Wykładowcą może zostać osoba, która w tym zakresie będzie posiadała predyspozycje oraz 

zdobędzie przygotowanie dydaktyczne na różnego rodzaju prelekcjach szkoleniach 

klubowych czy licencyjnych ( np. jako asystent prowadzącego zajęcia) w okresie min 3 lat. 

Ponadto będzie posiadała materiały do prezentacji. Tak przygotowaną osobę zarekomenduje 

na wykładowcę WZJ do którego przynależy kandydat. Zainteresowany przedstawi RSJ 

autoprezentację z tematów objętych programem zajęć szkoleniowych  kursów 

instruktorskich. Wystąpienie w czasie 30-40 min obejmujące wykład i przygotowaną 

prezentację materiałów szkoleniowych nagrane na filmie pozwoli RSJ zadecydować czy 

kandydat posiada umiejętności aby reprezentować PZJ jako wykładowca. 

5. Aktualną listę Wykładowców PZJ Rada przedstawi na następnym posiedzeniu. 

6. Zaproszeni goście pozytywnie ocenili koncepcje Rady dotyczące nowelizacji listy 

Wykładowców PZJ w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.  

7. W związku z dużym zainteresowaniem osób zatwierdzonych przez Radę do pełnienia funkcji 

Promotora PZJ opracowano  Zasady odbywania praktyk: 

• Osoba odbywająca praktyki jest zobowiązana do zapewnienia we własnym zakresie i 

na własny koszt noclegu, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia na okres odbywania 

praktyk. 

• Praktykant powinien być zaangażowany w zajęcia i pracę ośrodka jeździeckiego oraz 

sumiennie wykonywać obowiązki zawarte w dzienniczku praktyk.  

• Promotor ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki odbycia praktyk, między 

innymi  podstawowe szkolenie w zakresie BHP. 

• Praktyki z perspektywy zarówno praktykanta jak i promotora są bezpłatne. 

RSJ planuje na początku miesiąca kwietnia zorganizować spotkanie online dla wszystkich 

Promotorów aby raz jeszcze przedstawić oczekiwania Rady względem promotorów i rozwiać 

ewentualne wątpliwości w tej sprawie. 

8. Rada  zwróciła uwagę Pani Prezes Marcie Polaczek-Bigaj, że opracowane przez RSJ materiały 

dydaktyczno-edukacyjne czekają decyzję Zarządu w tej sprawie. 

9. Rada rozmawiała na temat bezpieczeństwa na rozprężalni  szczególnie w czasie konkursów 

skokowych, a swoje uwagi i spostrzeżenia przekaże do Kolegium Sędziów. 

10. Uchwała nr 1/03/2021 w sprawie szkolenia online organizowanego przez Małopolski  

Związek Jeździecki. 

RSJ zatwierdza szkolenie online organizowane przez MZJ w dniach: 22.03 i 29.03.2021 i 

nadaje mu status szkolenia licencyjnego. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

11. Kolejne zebranie RSJ zaplanowano na dzień 18.03.2021 

 

Na tym protokół zakończono. 

 


