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Środa 18 Marca 2015 
 

10.00-13.00  Warsztaty część I 
Rola klubów jeździeckich w Polsce /moderator: Paweł Kleszcz/ 
Kluby, ich rola w organizacji i rozwoju sportu, szkoleniu koni i zawodników, popularyzacji jeździectwa, 
kwestie prawne funkcjonowania klubów, wyzwania bieżącej działalności.  
Pomysł na klub jeździecki (forma prawna, oferowane usługi, koncepcja rozwoju, finansowanie) 
Wystąpienia przedstawicieli wybranych klubów: 
/Iwona Maciejak – Klub Jeźedziecki Hippica Polonia/ 
/Dariusz Waligórski – Klub Sportowy „Bór” Toporzysko/ 
/Aleksander Wechta – Klub Jeździecki „Wechta” Rosnówko/ 
Wystąpienia zawodników: 
Współpraca, relacje z klubem z punktu widzenia zawodnika 
Inne spojrzenie – rola i funkcjonowanie klubów w tenisie /Jerzy Zieliński/ 
Głos w dyskusji w kwestiach prawnych /Łukasz Walter/ 
 

13.00 Obiad 
 

14.00-19.00 Konferencja międzynarodowa /moderator: Nemezjusz Kasztelan – Członek Zarządu PZJ / 
Język konferencji: j. angielski, tłumaczenie symultaniczne 
 

14.00 – 14.05  Otwarcie Konferencji /Nemezjusz Kasztelan / 
14.05 – 14.30  Wprowadzenie do tematyki konferencji, szkolnictwo zawodowe kadr przemysłu konnego 

a kluby i ośrodki jeździeckie, podsumowanie projektu  
/Maciej Kania, Delphine Herbeau – Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne/ 

14.30 – 15.00   Rola, funkcjonowanie i wizje rozwoju klubów z perspektywy Ministerstwa Sportu 
i Turystyki /Dorota Idzi, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki/ 

15.00 – 15.30  Współpraca hodowców z klubami  / ośrodkami jeździeckimi - stan obecny, wizja rozwoju, 
oczekiwania hodowców w stosunku do klubów /Tomasz Siergiej, PZHK/ 

15.30 – 16.00 Status Klubów i ośrodków jeździeckich z perspektywy Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej /Harald Müller – Dyrektor ds.  Rozwoju i Edukacji, FEI/ 

16.00 – 16.20  przerwa kawowa 
16.20 – 16.50 Kwestie prawne związane z działalnością klubów sportowych w Polsce /Łukasz Walter/ 
16.50 – 17.10  Norweskie kluby jeździeckie – organizacja, współpraca, partnerzy: obecne wyzwania 

oraz przyszłe modele funkcjonowania /Kjell Myhre/ 
17.10 – 17.30 Rola i funkcjonowanie klubów jeździeckich w Estonii /Katrin Liiv/ 
17.30 – 17.45  przerwa kawowa 
17.45 – 18.15  Organizacja i funkcjonowanie klubów /szkółek jeździeckich we Francji   

/Constance Popineau/ 
18.15 – 19.00  Kluby jeździeckie na Węgrzech – rola, system funkcjonowania /Miklós Jármy/ 
19.00   Kolacja hotelowa 
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Czwartek 19 Marca 2015 
  9.00 – 13.00 Konferencja międzynarodowa /moderator: Nemezjusz Kasztelan/ 
Język konferencji: j. angielski, tłumaczenie symultaniczne 

9.00 –   9.25  Rola i funkcjonowanie klubów i centrów jeździeckich we francuskim systemie szkolenia,  
współpraca Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne z PZJ w ramach projektu 
/Delphine Herbeau/ 

  9.25 –   9.50  Rola i funkcjonowanie klubów w niemieckim systemie sportu i szkolenia jeździeckiego 
/Nemezjusz Kasztelan/ 

  9.50 – 10.20 Rola i funkcjonowanie klubów jeździeckich i centralnych ośrodków szkoleniowych 
w Finlandii /Tuula Pauliina Raento/ 

10.20 – 10.40  przerwa kawowa 
10.40 – 11.10  Rola klubów w systemie szkolenia i edukacji na Litwie 
11.10 – 11.40  Rola klubów w systemie szkolenia i edukacji na Łotwie 
11.40 – 12.15 Rola i funkcjonowanie klubów jeździeckich w Belgii /Lies Vlamynck/ 
12.15 – 12.40  Rola i funkcjonowanie klubów jeździeckich w Holandii /Peter Strijbosch/ 
12.40 – 13.00  Podsumowanie i zakończenie części konferencyjnej /Nemezjusz Kasztelan/ 
13.00   Obiad 
 
 

14.00 – 18.00  Warsztaty część II 
Rola klubów jeździeckich w Polsce /moderator: Paweł Kleszcz/ 
Kluby, ich rola w organizacji i rozwoju sportu, szkoleniu koni i zawodników, popularyzacji jeździectwa, 
kwestie prawne funkcjonowania klubów, wyzwania bieżącej działalności 
Analiza praktyk stosowanych w innych krajach europejskich, rozwiązania zagraniczne możliwe 
do zastosowania w Polsce, propozycje systemowych możliwości wsparcia działalności klubów 
sportowych / jeździeckich  
15.00 – 15.10  przerwa kawowa 
Finansowanie klubów: 
15.30 – 16.15  Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE w perspektywie 2014-2020 

/Alina Szklaruk – ekspert Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie/ 
16.15 – 16.30  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – możliwości pozyskania środków na działalność  

Klubów /MSiT/ 
16.30 – 16.45  przerwa kawowa 
16.45 – 18.00  Marketing Sportowy i Sponsoring – jak zdobyć środki prywatne na działalność sportową 
/Rafał Wawrzyniak, Tomasz Redwan - specjalista w zakresie marketingu sportowego w Polsce, 
współtwórca badania "Sponsoring Monitor", specjalista ds. marketingu i promocji w Polskim Komitecie 
Olimpijskim w latach 1991-93/ 


