
Protokół nr10/2021 

 

Miejsce spotkania: Telekonferencja  

Data: 04.05.2021r. 

Wspólne robocze posiedzenie Zarządu PZJ w składzie: 

Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj, Bogdan Kuchejda, Oskar Szrajer 

 oraz  Rady Szkolenia Jeździeckiego w składzie:  

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

Wierzchowski,  Jacek Wodyński 

Biuro PZJ reprezentował : Łukasz Jankowski 

 

 

 

1. Spotkanie zasadniczo dotyczyło zmian zaproponowanych przez RSJ w Systemie Szkolenia i 

Doskonalenia Kadr. 

2. Wspólnie omawiano kolejno proponowane zmiany w zapisie, a członkowie RSJ starali się 

uargumentować zasadność ich wprowadzenia, oraz odpowiadali na pytania ze strony Zarządu 

PZJ dotyczące proponowanych zapisów. 

3. Największe kontrowersje wzbudził zapis dotyczący możliwości wykupienia licencji pomimo 

braku szkoleń  za pobraniem dodatkowej opłaty abolicyjnej. Tę możliwość RSJ przewidziała 

tylko dla instruktorów sportu oraz trenerów. 

4. Pierwotny zamysł dotyczył promocji szkoleń oraz zachęcenia instruktorów i trenerów do 

podnoszenia wiedzy i umiejętności  poprzez zachętę finansową tzn. Licencja kosztuję XXXzł  i 

instruktorzy oraz trenerzy mogą ją wykupić bez konieczności odbycia szkoleń pod 

warunkiem, iż uzyskali uprawnienia nadane lub uznane przez PZJ.  Natomiast szkoleniowcy, 

którzy przedstawią certyfikaty szkoleń zatwierdzonych przez RSJ  otrzymają stosowną zniżkę 

nawet o połowę.  

5. RSJ musiała zmienić zapis i wprowadzić tzw. opłatę abolicyjną ze względu na trudności 

księgowe związane z udzielaniem zniżek pod wpływem biura PZJ. 

6. Omówiono także „ atrakcyjność licencji szkoleniowca PZJ” w świetle statystyk związanych z 

posiadaniem licencji. 

7. Kluczowe sprawy aby zachęcić szkoleniowców do wykupienia posiadania licencji zdaniem RSJ 

to: 

• Ubezpieczenie OC  w  cenie licencji. 

• Możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach organizowanych centralnie przez PZJ 

stosownie do posiadanych uprawnień. 



• Możliwość uzyskania bezpłatnie lub po promocyjnej cenie materiałów promocyjnych 

PZJ (plansze edukacyjne, koszulki, czapki, kurtki, znaczki itp.) 

• Figurowanie  w spisie licencjonowanych szkoleniowców PZJ dostępnym w widocznym 

miejscu na stronie PZJ oraz na innych portalach jeździeckich. 

 

 

8. RSJ postanowiła na następnym zebraniu przygotować kolejny pakiet propozycji zmian w 

Zasadach Szkolenia dotyczący licencji szkoleniowca PZJ. 

9. Następne spotkanie zaplanowano  na koniec maja 27.05.2021. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 


