
Sprawozdanie z działalności

Kolegium Koordynatorów 

Szkolenia



Przewodnicząca: Marta Polaczek-Bigaj

Zastępca: Łukasz Lesner

Sekretarz: Małgorzata Brodziak

Członek: Ewa Metera - Zarzycka

Członkowie KKS



Przewodnicząca: 
Marta Polaczek-Bigaj

❑ Absolwentka prawa i nauk politycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego

❑ Doktor nauk społecznych, adiunkt na UJ

❑ Prezes MZJ od 2016, wiceprezes PZJ ds. 

Szkoleniowych przez 4 lata

❑ Właściciel ośrodka jeździeckiego od 2008 r, 

zawodnik konkurencji skoków, instruktor 

sportu  PZJ

❑ Wyniki wychowanków: aktualnie dwóch 

zawodników w KN, 5 medali Mistrzostw 

Polski lub Pucharu Polski, kilkanaście medali 

mistrzostw województwa, uczestnik ME 

Rotterdam, MŚ Herning



Wiceprzewodniczący: 

Łukasz Lesner

 Absolwent AWFiS w Gdańsku, 
licencjat UG z Zarządzania

 Radny przez dwie kadencje Rady 
Miejskiej w Redzie.

 Członek Zarządu PomZJ przez 
dwie kadencje

 Członek WKE

 Prezes Klubu jeździeckiego Pegaz 
Reda

 Wychowankowie: 8 medali MP i PP 
w skokach i ujeżdżeniu, ponad 40 
medali mistrzostw województwa 
oraz Polski Północnej.  



Sekretarz: 
Małgorzata Brodziak

 Absolwentka Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu, mgr inż. 
Zootechniki oraz AWF w 
Warszawie, Tytuł: Trener Klasy 
Pierwszej w Jeździectwie

 Zawodowo: instruktor, 
specjalista ds. hodowli i sportu

 W karierze zawodnik WKKW 
oraz Skoków i ujeżdżenia do 
klasy CC. 

 Wychowankowie: członkowie 
kadry WKKW, medaliści MPMK, 
medaliści OOM



Członek Kolegium:
Ewa Metera -
Zarzycka

 Absolwentka SGGW w 

Warszawie, mgr. Inż. 

zootechniki

 doktor nauk rolniczych w 

dyscyplinie zootechnika

 Specjalista ds. hodowli w 

Polskim Związku Hodowców 

Koni

 Instruktor sportu PZJ, sędzia II 

klasy w skokach, członek WKE



Wykonana praca przez KKS

 W okresie od stycznia do 2 sierpnia 2022 przeprowadzone zostało 15 

zebrań członków Kolegium. To średnio spotkanie co dwa tygodnie.

 Znowelizowane zostały dokumenty dotyczące szkolenia – regulamin 

odznak, regulamin certyfikacji, zasady szkolenia kadr

 Na bieżąco zatwierdzano dzienniki praktyk, szkolenia licencyjne i 

kursy instruktorskie

 Rozpatrywanie bieżących spraw, wniosków.

 Organizacja szkoleń online przy okazji kursu PZJ.



Szkolenie w liczbach

 861 Licencjonowanych 

szkoleniowców PZJ

 W tym:

❑ 113 IJK, 414 ISP, 41 IJP

❑ 196 IS

❑ 74 Trenerów II

❑ 23 Trenerów I

 Ilość ośrodków certyfikowanych: 130 

(aktualny certyfikat)

 Ilość egzaminów na odznaki: 2021r –

494; 2022r - 586

 Ilość sprzedanych odznak: 

2021r – 6 464; 2022r – 13 359

 Wpływy do PZJ z licencji: 

2021r – 104 900zł ; 2022r – 73 100zł

 Wpływy z szkoleń: 

2021r – 150 017zł, 2022r – 6 654 zł

 Wpływy z certyfikacji: 

2021r – 40 000zł; 2022r – 26 100zł



Bieżąca praca KKS - ODZNAKI

- Nowelizacja systemu odznak jeździeckich – w tym wprowadzenie odznaki jeżdżę 

konno

- Wprowadzenie protokołu dla ośrodków organizujących OJK – pierwszy krok w 

kierunku ujednolicenia jakości i przyszłej certyfikacji

- Podniesienie potrzeby posiadania licencji PZJ

Efekt w liczbach:

❖ 10 744 - Ilość sprzedanych odznak jeżdżę konno w pierwszym półroczu 2022. 

(322 320 zł)

❖ Wpływ do budżetu PZJ/WZJ (644 640 zł po połowie między okręgi a PZJ)

❖ Do końca roku da to łącznie ponad 1000 000 zł! pozyskane z dołu piramidy, 

wspierające budżety WZJ/PZJ.



Kursy 

Instruktorskie –

wprowadzone 

zmiany

- Nowelizacja dziennika praktyk – podział na specjalizacje i 
wprowadzenie praktyki podczas zawodów

- Nowelizacja programu IJK

- Wytyczne dt. kursów – nowi wykładowcy (demonopolizacja), 
wprowadzanie obowiązkowych ankiet ewaluacyjnych 
(poprawa jakości)

- Usystematyzowanie podnoszenia uprawnień dla IJP na IJK 
oraz dawnych uprawnień ministerialnych

- Przygotowanie kryteriów oceniania na kursach oraz 
wytycznych dla wykładowców.

- Kursy w liczbach:

❖ W ciągu roku średnio 20 – 30 kursów instruktorskich (2021 –
IJK 17, IS 1) (2020 – 28 IJP i ISP) (2019 – 34 IJK i ISP)

❖ Dotąd 8% dla PZJ – teraz 100% dla WZJ/PZJ



Poszerzanie 

kadr 

szkoleniowych

 Decyzja w ręce wojewódzkich 

związków jeździeckich! Kolegium w 

pełni akceptuje wniosku wpływające z 

wzj.

 Listy wykładowców – aktualizacja i 

rozszerzenie o nowe osoby

 Listy egzaminatorów WKE – nowe osoby 

– szkolenie zakończone egzaminem, 

wzbogacenie list o kolejnych członków. 

 Listy promotorów – poszerzenie list, 

dodanie osób zgłoszonych przez 

WZJoty.



Instruktorzy Sportu

 Przygotowanie pełnego programu kursu IS – uruchomienie kursu lato 

2022

 Kursy Instruktorskie w liczbach:

❖ Ostatni kurs w 2012

❖ Kadencja Zarządu 2016 – 2021: Żmiąca, Dziemiany, Jakubowice  -

łącznie 80 instruktorów sportu

❖ Wpływy do budżetu PZJ: ponad 70 000 zł

❖ Ten trend nadal jest kontynuowany. Uruchomiony został nabór i 

ruszyły dwa kursy IS – kurs pełny (ponad 260 godz.) oraz kurs skrócony 

dla sportowców (90 godz.) Mamy komplet uczestników na kurs pełny 

(30 osób), a na kurs skrócony ponad 20 uczestników. Pozyskanie do 

bużetu PZJ sumy powyżej 120 tyś złotych.



Ewolucja –

nie 

rewolucja

Stopniowe wprowadzanie zmian.

Spotkanie z szefami WKE ws wytycznych dt
oceniania odznak.

Standaryzacja egzaminów instruktorskich.

Rozdzielenie edukacji od walidacji – zgodnie z 
wytycznymi ministerialnymi

Opracowanie kursu trenerskiego przy 
współpracy z Instytutem Sportu lub AWF. 



Dziękujemy za 

uwagę


