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Pani 
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Prezes 

Podkarpackiego Związku Jeździeckiego 

 

Szanowna Pani Prezes, 

w imieniu Polskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zapraszam do włączenie się w proces 

konsultacji projektu Planu Rozwoju i Promocji Jeździectwa Powszechnego w Polsce. 

Plan dotyczy m.in. wspierania i rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 

jeździeckiej, którego zasięgiem realizacji objęty będzie również region województwa 

podkarpackiego.  

Celem głównym Planu jest zwiększenie liczby osób uprawiających sporty konne, rekreację  

i turystykę konną oraz propagowanie obcowania z końmi jako elementu zdrowego trybu 

życia. 

Plan zakłada utworzenie Polskiej Akademii Rozwoju i Promocji Jeździectwa Powszechnego 

pod auspicjami Polskiego Związku Jeździeckiego, która będzie pełniła zadania jednostki 

wdrożeniowej na poziomie krajowego koordynatora działań zgodnych z przyjętymi 

kierunkami niniejszego planu.   

Akademia jako centralna jednostka w Polsce, zajmująca się rozwojem i promocją jeździectwa 

powszechnego, w szczególności będzie miała za zadanie zrzeszanie miejsc i środowisk  

w Polsce, które nie są objęte systemem certyfikacji w Polskim Związku Jeździeckim  

oraz przygotowywaniem i dystrybucją materiałów merytorycznych w zakresie edukacji, 

promocji oraz podnoszeniem kompetencji kadr szkoleniowych. 

 

 

 

 

 



Plan jest poddawany bieżącej aktualizacji w ramach prowadzonych wojewódzkich konsultacji 

(jedno spotkanie w danym województwie) ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.  

Po przeprowadzonych konsultacjach zostaną opracowane szczegółowe programy 

wdrożeniowe przyjętych założeń.  

Doceniając Państwa wkład w rozwój jeździectwa, liczymy na Państwa zaangażowanie  

i upowszechnienie tego zaproszenia (jeżeli to możliwe m.in. zamieszczenie informacji  

o spotkaniu na państwa stronie internetowej)  oraz udział w organizowanym spotkaniu, które 

odbędzie się we wtorek 10 maja 2016 roku o godzinie 18.00 na terenie Jeździeckiego Klubu 

Sportowego Pogórze w Gliniku Zaborowskim 61 38-100 Strzyżów- Hotel Dwór Maria 

Antonina. 

Zaproszenie na spotkanie zostało również przekazane m.in. do: 

- Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, 

- Ośrodków i klubów jeździeckich z województwa Podkarpackiego, 

- Powiatowego Urzędu Pracy, 

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie, 

- Lokalnych grup działania, 

- Lasów państwowych. 

 

Projekt Planu Rozwoju i Promocji Jeździectwa Powszechnego: 

http://www.pzj.pl/node/znamy-kalendarz-konsultacji-projektu-plan-rozwoju-i-promocji-

jeździectwa-powszechnego-w-polsce 

 

Z poważaniem, 

 

Przewodniczący Komisji Jeździectwa Powszechnego 
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