Warszawa, 2019-04-15

Protokół nr 1/2019 z posiedzenia Rady Szkolenia Jeździeckiego

Obecni:
Członkowie RSJ:
Jan Ratajczak,
Anna Piasecka
Maciej Wojciechowski
Jacek Wodyński
Członkowie Zarządu
1. Marta Polaczek-Bigaj

1. Przedyskutowany został wniosek p. Agaty Szmalec o wydanie paszportu IGEQ 1.
RSJ przychyla się do wniosku zainteresowanej, jednak z uwagi na bardzo odległy
termin zdawania egzaminu przez p. Agatę (r.2009) wydanie paszportu nastąpi po
odnalezieniu stosownej dokumentacji w archiwum PZJ.
2. Zmiana nazwy Ośrodka certyfikowanego w trakcie ważnego certyfikatu - OSJ Na
Górce na JKS Saltando. RSJ nie wnosi uwag, gdyż zmiana dotyczy tylko nazwy, a
infrastruktura ośrodka i szkoleniowcy pozostają bez zmian. Ostateczna decyzja
należy jednak do Zarządu PZJ.
3. Stajnia Iskra - szkolenie licencyjne z p. Łukaszem Kaźmierczakiem - 23.11.2019,
Ośrodek Jeździecki Faruk, Equestrian English, 27-28 kwietnia 2019 - szkolenie
licencyjne z Trenerem Zbigniewem Kaczorowskim, RSJ zatwierdza szkolenia jako
posiadające status szkolenia licencyjnego.
4. Szkolenia 5 Star Events: Bobrowy Staw 25-26.04.2019 z Elaine Butler oraz
Poczernin 12-14.04.2019 z Rudigerem Wassibauerem - RSJ nie nadaje tym
szkoleniom statusu szkoleń licencyjnych, ponieważ szkolenia te skierowane są do
zawodników i ich zadaniem jest podnoszenie umiejętności jeździeckich uczestników
na koniach, nie zaś doszkolenie kadr instruktorsko - trenerskich.
5. Wniosek Zuzanny Świrskiej o uznanie szkolenia do licencji szkoleniowca. RSJ nie
przychyla się do wniosku p. Świrskiej, gdyż szkolenie w którym uczestniczyła nie
miało statusu szkolenia licencyjnego, ani nie było zgłoszone do Biura PZJ o nadanie
takiego statusu.
6. Uchwała nr 3/2019
Rozszerzenie składu WKE:
RSJ zatwierdza przyjęcie do Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej:
Mazowieckie: Dorota Sieńko, Julia Krencik,
Opolskie: Mateusz Mrugała,

Dolnośląskie: Jacek Pękalski, Aleksandra Wiśniewska, Paulina Przybylska.
4 głosy za.
7. Wniosek p. Zdzisława Czaplickiego: RSJ rekomenduje zatwierdzenie egzaminu na
Instruktora Szkolenia Podstawowego, który odbył się w Gałkowie. Biorąc pod uwagę
fakt, że kurs ten nie został zgłoszony w odpowiednim terminie, kwestie finansowe
związane z należnościami organizatora względem PZJ, Rada przekazuje do uznania
Zarządu.
8. Uchwała nr 4/2019
RSJ zatwierdza treść zestawów kształcenia dla opisów kwalifikacji cząstkowych PRK
5 i 6 zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkań konsultacyjnych w Krakowie
13.03.2019 oraz w Warszawie 27.03.2019
4 głosy za.
9. Uchwała nr 5/2019
RSJ zatwierdza wniosek p. Wiesława Apanasewicza o awans na Instruktora Sportu
PZJ.
Wniosek złożony został w czasie obowiązywania skróconej ścieżki za wyniki
wychowanków, jednak z powodu braków formalnych nie mógł być rozpatrzony
wcześniej.
3 głosy za
1 głos przeciw
10. Wobec powyższego punktu:
Uchwała nr 6/2019
RSJ zatwierdza uchwałę, zgodnie z którą osoby które złożyły w terminie wnioski o
awanse i nie doślą braków do braków 31 maja 2019 nie będą miały możliwości
później powołać się na złożenie wniosku w terminie i żadne kolejne wnioski w tym
obszarze nie będą rozpatrywane.
4 głosy za.
11. Uchwała nr 7/2019
Rada Szkolenia Jeździeckiego po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami
postanawia udzielić zgody na udział w egzaminach eksternistycznych na stopnie
instruktorskie następującym osobom:
1.
Maria Cholewicka – egzamin na stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego
2.
Paula Myszka – egzamin na stopień Instruktora Sportu
3.
Joanna Kmieć – egzamin na stopień Instruktora Sportu
4.
Magdalena Szatanek - egzamin na stopień Instruktora Szkolenia
Podstawowego (ze zwolnieniem z części praktycznej – jazda własna)
5.
Michalina Malaszewska - egzamin na stopień Instruktora Szkolenia
Podstawowego (ze zwolnieniem z części praktycznej – jazda własna)
Rada Szkolenia Jeździeckiego udziela również zgody na udział pani Agnieszki
Sobolewskiej w kursie na stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego z
pominięciem stopnia Instruktora Jeździectwa Powszechnego.

4 głosy za
12. Uchwała nr 8/2019
W sprawie wymagań stawianym kandydatom na skrócony kurs instruktora sportu.
W w/w kursach mogą wziąć udział osoby posiadające w karierze min I kl sportową.w
A,B,C bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień szkoleniowych oraz osoby
posiadające II kl. sportową B z uprawnieniami instruktora szkolenia podstawowego i
aktualną licencją PZJ
4 głosy za
Na tym spotkanie zakończono

