
                                                  Protokół nr 18/KKS/2022 

                   z posiedzenia Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia 

                                   Polskiego Związku Jeździeckiego 

                                            w dniu 29.11.2022r. 

 
W posiedzeniu w trybie telekonferencji udział wzięli: 
Członkowie Kolegium: 

Marta Polaczek-Bigaj, Łukasz Lesner, Małgorzata Brodziak 
 

 

 

Zebranie prowadziła; Marta Polaczek-Bigaj 
Protokołowała: Małgorzata Brodziak 

 

 

Początek – godzina 20.30                      Zakończenie – godzina 22.00 

 
 

 

Kolegium podjęło następujące decyzje i uchwały: 

 

 

Uchwała nr 1/18/2022 z dnia 29.11.2022r 

 

KKS zatwierdza dziennik praktyk uczestników kursów na Instruktora Sportu PZJ 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

Uchwała nr 2/18/2022 z dnia 29.11.2022r 

 

KKS stwierdza, że praktykę dotyczącą p.12 dziennika praktyk obowiązującego na kursie 

Instruktora Sportu PZJ, można zaliczyć na podstawie startu własnego na zawodach wskazanej 

w dzienniku rangi lub startu swojego podopiecznego, pod warunkiem potwierdzenia tego 

faktu podpisem promotora lub komisarza zawodów. 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 3/18/2022 z dnia 29.11.2022r. 

KKS zatwierdza następujące wnioski: 

- wniosek o przywrócenie pana Wiktora Larkowskiego na listę WKE (ŚląskiZJ)  

- wniosek o przywrócenie pani Magdaleny Tabiś-Liśkiewicz na listę WKE 

(ZachodniopomorskiZJ) 

- wniosek o wpisanie pani Doroty Czyż-Frońskiej na listę WKE na podstawie zdanego   

egzaminu i złożonych praktyk (DolnośląskiZJ) 

-wniosek o wpisanie pani Grażyny Hucz na listę WKE na podstawie zdanego egzaminu i 

złożonych praktyk (Warszawsko-MazowieckiZJ) 

- wniosek o wpisanie pana Krzysztofa Cyry na listę WKE na podstawie zdanego egzaminu i 

złożonych praktyk (ŚwiętokrzyskiZJ) 

- wniosek o przywrócenie pani Renaty Kurleto na listę WKE (MałopolskiZJ) 

- wniosek o wpisanie pani Joanny Cebulak na listę WKE na podstawie zdanego egzaminu i 

złożonych praktyk (PodkarpackiZJ) 

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

Uchwała nr 4/18/2022 z dnia 29.11.2022r. 

 

KKS zatwierdzenia wpisanie na listę wykładowców następujących osób: 

               - podkarpackie: Maja Bylinowska Uchwat, Katarzyna Uchwat, Włodzimierz 

Uchwat, Robert Uchwat, Sławomir Uchwat 

- warmińsko-mazurskie: Monika Pasik, Tomasz Strumiłło 

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

Uchwała nr 5/18/2022 z dnia 29.11.2022r. 

 

KKS zatwierdza rozszerzenie listy promotorów IJK o następujące osoby: 

               - dolnośląskie: Bohdan Sas-Jaworski, Jarosław Poręba 

               - lubuskie: Olaf Maron 

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

 



Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

Uchwała nr 6/18/2022 z dnia 29.11.2022r. 

 

„W przypadku złożenia dziennika praktyk po upływie 12 miesięcy od zakończenia kursu i 

zdania egzaminu kursanta obowiązuje następująca procedura: 

 

- do 6 miesięcy po upływie terminu: uprawniania zostaną wydane po ukończeniu 2 szkoleń 

licencyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 16 

- od 6 do 12 miesięcy po upływie terminu: uprawniania zostaną wydane po ukończeniu 3 

szkoleń licencyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 16 oraz zdaniu dodatkowego 

egzaminu przed komisją wyznaczoną przez KKS 

- powyżej 12 miesięcy po upływie terminu: kursant zobowiązany jest do ponownego 

uczestnictwa w pełnym egzaminie oraz praktykach.” 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

1.  

 

KKS postanawia  w sprawie uprawnień IJK dla pani ******* ***** (dziennik oddany po 

terminie), zobowiązać p. ***** do zrobienia 2 szkoleń licencyjnych jako dodatkowej praktyki 

w związku z niezłożeniem dziennika w terminie. 

 

 

 

 

Na tym posiedzenie w dniu 29.11.2022r. zakończono. 
 

 

Sekretarz KKS                                                                           Przewodniczący KKS 

Małgorzata Brodziak                                                                 Marta Polaczek-Bigaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


