Propozycje zmian zasad w szkoleniu PZJ
Jeździectwo jest sztuką praktyczną. Umiejętności jeździeckie są najistotniejsze w szkoleniu kadr.
Ich nabycie i ugruntowanie trwa latami. Uzupełnione o wiedzę teoretyczną i metodykę nauczania
są podstawą warsztatu pracy instruktora. Przystępując do przygotowania nowego systemu szkolenia
kadr instruktorskich staraliśmy się wziąć to pod uwagę.

SYSTEM SZKOLENIA KADR INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO.

PREAMBUŁA
Instruktorem PZJ jest osoba przygotowana do prowadzenia zajęć jeździeckich w sporcie masowym
i wyczynowym, która wypełniła wszystkie kryteria i potwierdziła wiedzę na egzaminie
organizowanym przez Polski Związek Jeździecki lub przez inne instytucje działające z
upoważnienia PZJ.
W czasie szkolenia jeźdźców Instruktor PZJ zwraca szczególną uwagę na formowanie sylwetki
jeźdźca oraz posługiwanie się właściwie używanymi pomocami. W centrum uwagi Instruktora musi
być JEŹDZIEC.
Tylko perfekcyjne wyszkolenie jeźdźca gwarantuje dobre przygotowanie konia oraz ujawnienie się
jego wszystkich predyspozycji sportowych.

I
Struktura organizacyjna systemu szkolenia
§1
Rada Do Spraw Ekwitacji
1. Rada Do Spraw Ekwitacji (RE) jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu PZJ do spraw
szkolenia kadr instruktorsko-trenerskich PZJ.
2. Zadania i uprawnienia RE:
a. określanie wymagań na poszczególne stopnie instruktorskie i trenerskie,
b. ustalanie zakresu i programu
seminariów obowiązujących w ramach szkolenia
ustawicznego kadr instruktorskich,
c. ustalanie zakresu i ramowego programu kursów instruktorskich,
d. ustalanie zakresu specjalistycznych jeździeckich wymagań edukacyjnych (teoretycznych i
praktycznych) przy zawieraniu umów przez PZJ z wyższymi uczelniami na kształcenie
kadr trenerskich,
e. wskazywanie Zarządowi PZJ wspólnie z WZJ kandydatów na Regionalnych
Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego,
f. ustalanie kryteriów, które musi spełniać Mistrz Edukacji Jeździeckiej i wnioskowanie do
Zarządu PZJ o nadanie tytułu Mistrza Edukacji Jeździeckiej,
g. nadzorowanie i monitorowanie systemu szkolenia i sporządzanie raportu o jego stanie raz
na dwa lata,
h. wnioskowanie do Zarządu PZJ o wprowadzanie koniecznych zmian w systemie szkolenia.
3. Rada składa się z 6 członków, Przewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady powołuje i
odwołuje Zarząd PZJ.

4. Przewodniczący Rady:
a. kadencja Przewodniczącego trwa 4 lata,
b. pierwszego i kolejnych Przewodniczących Rady powołuje Zarząd PZJ spośród najbardziej
doświadczonych szkoleniowców PZJ,
c. Rada ma prawo zgłaszać Zarządowi PZJ kandydatury na Przewodniczącego Rady,
d. Przewodniczący kieruje pracami Rady.
5. Sekretarz Rady
a. Sekretarza Rady powołuje Zarząd PZJ po uzgodnieniu kandydatury z Przewodniczącym
Rady,
b. Sekretarz Rady odpowiada za organizowanie posiedzeń Rady, dokumentowanie jej prac,
korespondencję Rady, publikowanie jej decyzji, itp.
6. Członkowie Rady:
a. Członkiem Rady może zostać doświadczony szkoleniowiec PZJ, lub wybitny zawodnik,
b. pierwszy skład Członków Rady w liczbie 6 powołuje Zarząd PZJ na wniosek
Przewodniczącego Rady,
c. kolejnych Członków Rady wchodzących w miejsce ustępujących powołuje Zarząd PZJ na
wniosek Rady,
d. Członka Rady odwołuje Zarząd PZJ.
§2
Wojewódzcy Koordynatorzy Kadr Instruktorskich
1. Wojewódzkim Koordynatorem Kadr Instruktorskich, może zostać szkoleniowiec spełniający
następujące wymagania:
a. posiada uprawnienia Trenera PZJ, lub Instruktora Sportu PZJ,
b. cieszy się uznaniem środowiska,
c. ma aktualną licencję szkoleniowca PZJ.
2. Wojewódzkich Koordynatorów Kadr Instruktorskich powołuje Zarząd PZJ na wspólny wniosek
Rady Ekwitacji i właściwych terytorialnie Zarządów WZJ.
3. Kadencja Wojewódzkiego Koordynatora trwa 4 lata.
4. Wojewódzcy Koordynatorzy Kadr Instruktorskich działają w oparciu o wytyczne Rady d/s
Ekwitacji.
5. Do zadań Wojewódzkich Koordynatorów Kadr Instruktorskich należy:
a. organizacja seminariów w ramach szkolenia ustawicznego instruktorów,
b. monitorowanie ilości i rozmieszczenia na swoim obszarze działania ośrodków, w których
nauczanie prowadzą instruktorzy sportu i trenerzy,
c. nadzorowanie organizacji kursów na Instruktorów Szkolenia Podstawowego PZJ i
zgłaszanie ich do KALENDARZA SZKOLEŃ PZJ
d. nadzorowanie organizacji seminariów przygotowawczych do egzaminów i kursów na
stopnie Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ i Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ i
zgłaszanie ich do KALENDARZA SZKOLEŃ PZJ
e. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów licencyjnych na III licencję w skokach i
zgłaszanie ich do KALENDARZA SZKOLEŃ PZJ.
5. Dla realizacji tego zadania Wojewódzki Koordynator Kadr Instruktorskich powołuje swoich
zastępców. Muszą oni spełniać następujące kryteria:
a. posiadać stopień instruktora sportu PZJ lub trenera PZJ
b. uznanie środowiska
c. czynnie prowadzić działalność szkoleniową i posiadać aktualną licencję PZJ.

§3
Mistrzowie Edukacji Jeździeckiej
Mistrzem Edukacji Jeździeckiej może zostać trener lub instruktor sportu PZJ spełniający następujące warunki:
 własny medal Mistrzostw Polski Seniorów, w dyscyplinie jeździectwo.
 medal w Mistrzostwach Polski od juniora w górę, zdobyty przez zawodnika prowadzonego
co najmniej przez 2 ostatnie lata przed zdobyciem medalu,
 udział wychowanka jako Reprezentanta Kraju w Mistrzostwach Europy, Pucharach Narodów i innych światowych championatach,
 posiadanie uprawnień minimum instruktora sportu PZJ,
 cieszy się autorytetem w środowisku jeździeckim.
2. Tytuł Mistrza Edukacji Jeździeckiej nadaje Zarząd PZJ na wniosek Rady Do Spraw Ekwitacji.
Tytuł ten jest dożywotni.
3. W szczególnych przypadkach Rada Edukacji może wnioskować a Zarząd PZJ może nadać tytuł
Mistrza Edukacji Jeździeckiej kandydatowi, który nie spełnia kryterium określonego w § 3 ust. 1
pkt a.
4. Mistrz Edukacji Jeździeckiej jest zwolniony z opłaty licencyjnej PZJ.
5. Mistrz Edukacji Jeździeckiej jest uprawniony do:
a. prowadzenia szkoleń praktycznych na kursach instruktorskich i trenerskich wszystkich
stopni,
b. szkolenia indywidualnego przyszłych instruktorów w systemie mistrz-uczeń,
c. oceny umiejętności praktycznych i dopuszczania kandydatów na instruktorów wszystkich
stopni do egzaminów instruktorskich,
d. uczestnictwa
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Wojewódzkich Komisjach
Egzaminacyjnych.

II.
System Nadawania Uprawnień Instruktorskich i Trenerskich

1.

2.

3.
4.

§4
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Jeździeckiego (CKE) jest
naczelnym organem weryfikacji umiejętności i potwierdzania spełnienia kryteriów dla
uzyskania uprawnień instruktorskich i trenerskich PZJ.
Do kompetencji CKE należy:
a. uchwalanie projektu „Regulaminu Egzaminacyjnego PZJ” i przedkładanie go
Zarządowi PZJ do zatwierdzenia,
b. przeprowadzanie egzaminów na stopnie Instruktora Sportu PZJ i Trenera PZJ,
c. nadzorowanie działania WKE,
d. proponowanie zmian w Systemie Nadawania Uprawnień Instruktorskich Trenerskich
PZJ.
W CKE wchodzą osoby powołane przez Zarząd PZJ na wniosek RE.
Rada rekomenduje na członków CKE kandydatów spośród Mistrzów Edukacji
Jeździeckiej oraz doświadczonych trenerów PZJ i lekarzy weterynarii PZJ.

5.
6.
7.
8.

Członka CKE odwołuje z jej składu Zarząd PZJ na podstawie jego rezygnacji lub na
wniosek Przewodniczącego CKE.
CKE liczy od 7 do 15 członków.
Pracami CKE kieruje Przewodniczący CKE powołany spośród jej Członków na 4 letnią kadencję przez Zarząd PZJ.
CKE przeprowadza egzaminy na poszczególne stopnie instruktorskie i trenerskie
zgodnie z „Regulaminem egzaminacyjnym CKE i WKE” uchwalanym przez Zarząd
PZJ na wniosek CKE.
§5
Wojewódzkie Komisje Egzaminacyjne

1. Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Jeździeckiego (WKE) jest
regionalnym organem weryfikacji umiejętności i potwierdzania spełnienia kryteriów dla
uzyskania uprawnień Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ, a także odznak jeździeckich PZJ. Do
zadań WKE należy:
a. przeprowadzanie egzaminów na stopień Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ,
b. przeprowadzanie egzaminów i nadawanie brązowej, srebrnej i złotej odznaki
jeździeckiej.
2. WKE ściśle współpracuje z Zarządem właściwego WZJ, ale merytorycznie jest
podporządkowana CKE.
3. W skład WKE wchodzą wszyscy Egzaminatorzy z terenu działania konkretnego WZJ.
4. Egzaminatorów powołuje i odwołuje CKE na wniosek właściwego Zarządu WZJ lub Zarządu
PZJ.
5. Kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać następujące warunki:
a. posiadać uprawnienia co najmniej instruktora sportu,
b. posiadać aktualną licencję szkoleniową PZJ,
c. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
d. przejść szkolenie prowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące
merytorycznej i formalnej strony przeprowadzania egzaminów na odznaki
jeździeckie.
5. Pracami WKE kieruje jej Przewodniczący powołany spośród jej członków na 4 -letnią kadencję
przez CKE po uzgodnieniu kandydatury z Zarządem właściwego WZJ.
6. Przewodniczący WKE ma prawo proponować nowych członków komisji, zgłaszając ich
kandydatury do akceptacji przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego. Po
przeszkoleniu kandydaci są powoływani do składu WKE przez CKE.
7. W przypadku otrzymania informacji o negatywnej ocenie pracy egzaminatora WKE,
przewodniczący CKE:
- przeprowadza rozmowę wyjaśniającą,
- decyduje o ewentualnym skierowaniu na dodatkowe przeszkolenie teoretyczne i praktyczne,
- wnioskuje do CKE o skreślenie z listy egzaminatorów WKE.
8. WKE przeprowadza egzaminy zgodnie z „Regulaminem egzaminacyjnym CKE i WKE”
uchwalanym przez Zarząd PZJ na wniosek CKE.
§6
Egzaminy

1. Wszystkie egzaminy organizowane przez CKE i WKE odbywają się zgodnie z „Regulaminem
egzaminacyjnym CKE i WKE” uchwalanym przez Zarząd PZJ na wniosek CKE.
2. Zakres egzaminu w części praktycznej i teoretycznej na poszczególne odznaki i stopnie
instruktorskie oraz stopień trenera określany jest w „regulaminie egzaminacyjnym CKE i
WKE”. Zakres ten powinien być tak ustalony, aby umożliwić stwierdzenie ponad wszelką
wątpliwość umiejętności i wiedzy osoby egzaminowanej. Egzamin zawsze rozpoczyna
sprawdzian umiejętności praktycznych. Do części egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną
dopuszczani są kandydaci, którzy pozytywnie przeszli sprawdzian umiejętności praktycznych.
3. Przy wszystkich egzaminach na stopnie instruktorskie PZJ i trenera PZJ obowiązuje
trzyosobowy skład komisji egzaminacyjnej.
4. Przy egzaminach na odznaki jeździeckie PZJ obowiązuje co najmniej dwuosobowy skład
komisji egzaminacyjnej.
5. Za powoływanie komisji egzaminacyjnych, a także za równomierne obciążanie pracą w
komisjach egzaminacyjnych CKE i WKE odpowiadają ich przewodniczący.
6. Członkowie CKE mogą uczestniczyć również w komisjach egzaminacyjnych WKE.
7. W skład komisji egzaminacyjnej WKE mogą wchodzić w razie konieczności Egzaminatorzy z
innych województw.
8. Osób przystępujących do egzaminów nie obowiązuje rejonizacja terytorialna.
9. Aby przystąpić do egzaminu na stopień Instruktora PZJ lub Trenera PZJ trzeba spełnić kryteria
określone w rozdziale „III. Stopnie Instruktorów i Trenerów PZJ”.
10.Egzaminatorzy otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach CKE i WKE zgodnie z
regulacjami zawartymi w „ Regulaminie egzaminacyjnym CKE i WKE”.
i cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd PZJ. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem
egzaminów pokrywają osoby egzaminowane.

§7
Nadawanie stopni i odznak
1. Pozytywne ukończenie egzaminu na odznakę jeździecką PZJ jest równoznaczne
z jej nadaniem. Odznaka nadawana jest dożywotnio.
2. Pozytywne ukończenie egzaminu na stopień instruktorski i trenerski jest podstawą do
obligatoryjnego nadania odpowiedniego tytułu i uprawnień przez Zarząd PZJ.
3.Uprawnienia nadawane są dożywotnio.
4.Dla wykonywania zawodu instruktora lub trenera z autoryzacją PZJ konieczne jest posiadanie
aktualnej licencji PZJ. Warunki jej otrzymania określone są w rozdziale „IV. Licencje
instruktorskie i trenerskie oraz system kształcenia ustawicznego Polskiego Związku Jeździeckiego”.

III
Stopnie Instruktorów i Trenerów PZJ.

§8
Instruktor Jazdy Rekreacyjnej (IJR) PZJ.

1.Stopień Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ uprawnia do:
a. prowadzenia jazd rekreacyjnych,
b. wydawania odznaki „Jeżdżę konno”,
2. Warunki uzyskania stopnia Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ
a. ukończony 18 rok życia,
b. wykształcenie średnie,
c. przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej,
e. posiadanie co najmniej brązowej odznaki PZJ,
f. skierowanie na egzamin do WKE wystawione przez instruktora sportu PZJ lub trenera
PZJ z ważną licencją PZJ potwierdzające odpowiedni poziom umiejętności
praktycznych kandydata,
g. posiadanie ubezpieczenia NW,
h. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed WKE. Do egzaminu zostają
dopuszczone osoby spełniające łącznie warunki określone w § 8 pkt 2 ust a do g.
i. egzamin odbywa się zgodnie z „Regulaminem egzaminacyjnym CKE i WKE”
określonym w § 6 ust.1
3. Wymagania wobec kandydatów na stopień Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ
a. dobra umiejętność jazdy konnej, co najmniej na poziomie wymaganym dla uzyskania
srebrnej odznaki PZJ,
b. znajomość etycznych podstaw użytkowania koni, etyki jeźdźca i szkoleniowca,
c. umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
d. Znajomość zasad bezpieczeństwa w stajni i podczas jazd, zapobieganiea wypadkom
podczas jazdy konnej, oceny bezpiecznego stroju jeźdźca,
e. znajomość zasad bezpiecznego prowadzenia jazd na maneżu i w terenie: dobór koni do
jeźdźców, formowanie zastępu, stosowanie obciążeń itp.
f. Znajomość podstawy anatomii i fizjologii koni, ważniejszych chorób koni i pierwszej
pomocy weterynaryjnej,
g. Znajomość chodów koni – wady i błędy,
h. podstawy wiedzy z utrzymania, żywienia i pielęgnacji koni,
i. znajomość podstaw podkownictwa,
j. znajomość terminologii jeździeckiej, podstawowego wyszkolenie konia, dosiadu oraz
działania i współdziałania pomocy, nauczania początkujących, komend jeździeckich,
figur na ujeżdżalni, jazdy w terenie, gier i zabaw jeździeckich, organizacji imprez
jeździeckich,
k. znajomość i dopasowanie sprzętu jeździeckiego oraz sprzętu do lonżowania,
l. zasady prawidłowego lonżowania – rodzaje pracy na lonży,
m. zasady kierowania grupą jeździecką. Psychologiczne i rozwojowe różnice w
prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi i o różnym stopniu sprawności
fizycznej,

n. zasady transportu koni.
4. Szkolenia i seminaria przygotowujące do egzaminu na stopień „Instruktora Jazdy Rekreacyjnej
PZJ” organizują instytucje związane z jeździectwem mające podpisaną umowę z PZJ.
UKOŃCZENIE SZKOLENIA NIE JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO
PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU.

§9
Instruktor szkolenia podstawowego (ISP) PZJ
1. Stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ uprawnia do:
a. zakresu uprawnień IJR PZJ,
b. prowadzenia nauki jazdy konnej,
c. prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, juniorów i zawodników dorosłych we
wszystkich konkurencjach jeździeckich .
d. ubiegania się o stopień Instruktora Sportu PZJ po 5 latach udokumentowanej pracy
jako ISP prowadzący szkolenie rekreacyjne i sportowe.
2. Warunki uzyskania stopnia Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ
a. ukończony 18 rok życia,
b. wykształcenie średnie,
c. przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej,
d. skierowanie na kurs wystawione przez instruktora sportu PZJ lub trenera PZJ z ważną
licencją PZJ potwierdzające odpowiedni poziom umiejętności praktycznych kandydata,
lub posiadanie złotej odznaki jeździeckiej PZJ,
e. odbycie kursu ,
f. posiadanie ubezpieczenia NW i OC w związku z wykonywaniem zawodu szkoleniowca
w jeździectwie
g. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed WKE lub CKE. Do egzaminu zostają
dopuszczone osoby spełniające łącznie warunki określone w § 9 pkt 2 ust a do g.
h. egzamin odbywa się zgodnie z „Regulaminem egzaminacyjnym CKE i WKE”
określonym w § 6 ust.1

3. Wymagania wobec kandydatów na stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ:
a. dobra umiejętność jazdy konnej, co najmniej na poziomie wymaganym dla uzyskania
srebrnej odznaki PZJ,
b. znajomość etycznych podstaw użytkowania koni, etyki jeźdźca i szkoleniowca,
c. umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
d. Znajomość zasad bezpieczeństwa w stajni i podczas jazd, zapobiegania wypadkom
podczas jazdy konnej, oceny bezpiecznego stroju jeźdźca,
e. znajomość zasad bezpiecznego prowadzenia jazd na maneżu i w terenie: dobór koni do
jeźdźców, formowanie zastępu, stosowanie obciążeń itp.
f. Znajomość pochodzenia koni, podstaw psychologii koni i zasad postępowania z nimi,
g. Znajomość podstaw wiedzy o pokroju i umaszczeniu koni,

h. Znajomość podstawy anatomii i fizjologii koni, ważniejszych chorób koni i pierwszej
pomocy weterynaryjnej,
i. Znajomość chodów koni – wady i błędy,
j. podstawy wiedzy z utrzymania, żywienia i pielęgnacji koni,
k. znajomość podstaw podkownictwa,
l. znajomość terminologii jeździeckiej, podstawowego wyszkolenie konia, dosiadu oraz
działania i współdziałania pomocy, nauczania początkujących, komend jeździeckich,
figur na ujeżdżalni, jazdy w terenie, gier i zabaw jeździeckich, organizacji imprez
jeździeckich,
m. znajomość i dopasowanie sprzętu jeździeckiego oraz sprzętu do lonżowania,
n. zasady prawidłowego lonżowania – rodzaje pracy na lonży,
o. umiejętność szkolenia konia i jeźdźca na lonży,
p. umiejętność szkolenia jeźdźca i konia na ujeżdżalni i w terenie,
q. zasady kierowania grupą jeździecką. Psychologiczne i rozwojowe różnice w
prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi i o różnym stopniu sprawności
fizycznej,
r. znajomość zasad transportu koni.
s. odbycie kursu przygotowawczego na stopień instruktora szkolenia podstawowego PZJ

4.

§ 10
Instruktor Sportu PZJ
1. Stopień Instruktora Sportu PZJ można uzyskiwać:
a. dla jeździectwa obejmującego wszystkie konkurencje - „Instruktor Sportu Jeździeckiego
PZJ”,
b. specjalistyczny, dla poszczególnych konkurencji jeździeckich - np.„Instruktor Sportu PZJ
w Konkurencji Ujeżdzenie”.
2. Stopień Instruktora Sportu PZJ uprawnia do:
a. pełnego zakresu uprawnień ISP PZJ,
b. prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, juniorów i seniorów bez ograniczeń,
c. szkolenia i wystawiania skierowania odpowiednio przygotowanym kandydatom na
egzamin na stopnie Instruktora Jazdy Rekreacyjnej PZJ i Instruktora Szkolenia
Podstawowego PZJ,
d. po spełnieniu warunków określonych w §3 ust. 1 uzyskania uprawnień Mistrza
Edukacji Jeździeckiej,
3. Warunki uzyskania stopnia Instruktora Sportu PZJ
a. ukończony 21 rok życia,
b. wykształcenie średnie,

c. przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej,
d. minimum I klasa sportowa zdobyta przez kandydata w konkurencjach jeździeckich
albo
skierowanie od Mistrza Edukacji Jeździeckiej potwierdzające
odpowiedni poziom umiejętności praktycznych
kandydata,
albo
pięć lat udokumentowanej pracy jako ISP prowadzący szkolenie
sportowe + skierowanie od Mistrza Edukacji Jeździeckiej
potwierdzające odpowiedni poziom umiejętności praktycznych
kandydata,
e. zaliczenie właściwego dla Instruktora Sportu PZJ kursu na wyższej uczelni sportowej, z
którą PZJ zawarł umowę,
f. w przypadku kandydatów skierowanych przez Mistrza Edukacji Jeździeckiej nie
posiadających udokumentowanego stażu pracy jako ISP prowadzący szkolenie sportowe
zaliczenie kursu specjalistycznego w zakresie ustalonym przez RE
g. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed CKE. Do egzaminu zostają
dopuszczone osoby spełniające łącznie warunki określone w § 10 pkt 2 ust a do e.
Kandydatowi na egzaminie towarzyszy Mistrz, który zgłosił gotowość swojego ucznia i
jest gwarantem odpowiedniego jego przygotowania.
h. egzamin odbywa się zgodnie z „Regulaminem egzaminacyjnym CKE i WKE”
określonym w § 6 ust.1
4. Wymagania wobec kandydatów na stopień Instruktora Sportu PZJ:
a.
umiejętności i wiedza wymagane dla stopnia ISP,
b.
wiedza z zakresu teorii jazdy konnej i praktycznego prowadzenia jazd i treningów
c.
wiedza teoretyczna zawarta w kursie, o który mowa w § 10 ust. 3 pkt. f
5. Szczegółowy zakres wymaganych umiejętności praktycznych dla specjalistycznych stopni
Instruktora Sportu PZJ przygotuje Rada do Spraw Ekwitacji we współpracy z Komisjami
poszczególnych konkurencji

§ 11
Trener PZJ
1. Stopień Trenera PZJ można uzyskiwać:
a. idla jeździectwa obejmującego wszystkie konkurencje - „Trener PZJ”,
b. specjalistyczny, dla poszczególnych konkurencji jeździeckich - np.„Trener PZJ w
Konkurencji Ujeżdzenie”.
2. Stopień Trenera PZJ uprawnia do:
a. zakresu uprawnień Instruktora Sportu PZJ
b. powołania na funkcję Trenera Kadry PZJ w konkurencjach i grupach wiekowych
zgodnych z posiadaną specjalizacją,

3. Warunki uzyskania stopnia Trenera PZJ
a. ukończony 25 rok życia,
b. wykształcenie wyższe,
c. przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej,
d. mistrzowska klasa sportowa zdobyta przez kandydata w konkurencjach jeździeckich
albo
pięć lat udokumentowanej pracy jako Instruktor Sportu PZJ
+ skierowanie od Mistrza Edukacji Jeździeckiej
potwierdzające odpowiedni poziom umiejętności praktycznych
kandydata,
e. zaliczenie właściwego dla stopnia Trenera PZJ kursu na wyższej uczelni sportowej, z
którą PZJ zawarł umowę,
f. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed CKE. Do egzaminu zostają
dopuszczone osoby spełniające łącznie warunki określone w § 10 pkt 2 ust a do e.
egzamin odbywa się zgodnie z „Regulaminem egzaminacyjnym CKE i WKE”
określonym w § 6 ust.1
4.Wymagania wobec kandydatów na stopień Trenera PZJ:
a.
umiejętności i wiedza wymagane dla stopnia Instruktora Sportu PZJ
b.
wiedza z zakresu teorii jazdy konnej praktyczne prowadzenie jazd i treningów,
c.
wiedza teoretyczna zawarta w kursie, o który mowa w § 11 ust. 3 pkt. e
5. Szczegółowy zakres wymaganych umiejętności praktycznych dla specjalistycznych stopni
Trenera PZJ przygotuje Rada do Spraw Ekwitacji we współpracy z Komisjami poszczególnych
konkurencji do dnia 31 października 2014 r.

§ 12
Instruktorskie i trenerskie uprawnienia międzynarodowe.
1. CKE w porozumieniu z Radą do Spraw Ekwitacji opracuje zakres i przebieg egzaminów na
wszystkie międzynarodowe stopnie instruktorskie i trenerskie zgodne z wymaganiami IGEQ.
2. Do egzaminów nadających uprawnienia międzynarodowe mogą przystępować osoby
posiadające stopnie Instruktora Sportu PZJ i Trenera PZJ.
§ 13
Tytuł Honorowego Trenera PZJ
1. Tytuł Honorowego Trenera PZJ nadaje Zarząd PZJ na wniosek Rady Do Spraw Ekwitacji za
wybitne wyniki w pracy trenerskiej.
2. Kryteria i regulamin nadawania tytułu Honorowego Trenera uchwala Zarząd PZJ na wniosek
Rady Do Spraw Ekwitacji.

IV
Licencje instruktorskie i trenerskie
1. Osoby, które spełniły warunki określone w rozdziale III „Stopnie Instruktorów i Trenerów PZJ”
mają prawo do wykupienia licencji PZJ zgodnej z uzyskanym stopniem instruktorskim lub
trenerskim.
2. Licencja wydawana jest na 3 lata.
3. Przedłużenie licencji na kolejne lata uwarunkowane jest spełnieniem wymogów określonych w
rozdziale V „system kształcenia ustawicznego”. Z warunku tego zwolnieni są Mistrzowie
edukacji Jeździeckiej, Trenerzy Honorowi PZJ oraz szkoleniowcy po ukończeniu 65 roku
życia.

V
System kształcenia ustawicznego

§ 14

1. Systemowi kształcenia ustawicznego podlegają licencjonowani instruktorzy i trenerzy
jeździectwa. Jest to program szkoleniowy służący wymianie doświadczeń i podnoszeniu
kwalifikacji przede wszystkim praktycznych.
2. Program edukacji składa się z dwóch etapów :
a. sprawdzianu i podziału instruktorów na grupy pod względem doświadczenia i
zaawansowania umiejętności praktycznych. Trenerzy PZJ nie podlegają sprawdzianowi.
b. obowiązkowych szkoleń w grupach instruktorów podzielonych pod względem
doświadczenia i zaawansowania ich umiejętności praktycznych. Trenerzy PZJ odbywają
szkolenia w najbardziej zaawansowanej grupie.
3. Wszyscy instruktorzy i trenerzy PZJ są zobowiązani do uczestnictwa w 3 szkoleniach w ciągu 3
lat. Ich zaliczenie jest warunkiem przedłużenia licencji PZJ na kolejne 3 lata.
4. Weryfikację, o której mowa w pkt. 2 ust. a przeprowadzają Wojewódzcy Koordynatorzy Kadr
Instruktorskich z udziałem Mistrzów Edukacji Jeździeckiej.
5. Wojewódzcy Koordynatorzy Kadr Instruktorskich opracowują plan szkoleń obowiązkowych.
Dopuszcza się organizowanie wspólnych szkoleń obejmujących obszar 2 lub więcej WZJ-tów.
6. Wszystkie szkolenia mogą się odbywać w certyfikowanych ośrodkach jeździeckich PZJ, które
zgłoszą stosowną ofertę, która podlega akceptacji RE
7. Cały proces szkolenia ustawicznego nadzorowany jest przez RE. RE opracuje i przedstawi
Zarządowi PZJ do zatwierdzenia regulamin przygotowania planu szkoleń, ustalania ich zawartości
merytorycznej i listę wykładowców.
8. Szkolenia zatwierdzone przez RE będą na bieżąco umieszczane w KALENDARZU SZKOLEŃ
PZJ

V
Przepisy przejściowe i końcowe.
§15
Wszystkie uprawnienia instruktorskie i trenerskie uzyskane przed 1 lipca 2014 r. i uznawane przez
PZJ zachowują swoją ważność i będą przez PZJ honorowane.
§ 16
Wszyscy instruktorzy i trenerzy określeni w § 15 zobowiązani są do 31 grudnia 2015 r. odbyć kurs
pierwszej pomocy przedmedycznej. Od 1 stycznia 2016 r. będzie on warunkiem dalszego
przedłużenia licencji PZJ.
§ 17
„SYSTEM SZKOLENIA KADR INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH POLSKIEGO
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO” wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. W tym samym terminie
tracą moc wszystkie przepisy dotychczas regulujące kształcenie kadr instruktorskich i trenerskich
PZJ.

§ 18
Wszystkie szkolenia licencyjne odbyte do dnia uprawomocnienia niniejszej regulacji zachowują
swoją ważność i są podstawą do przedłużenia licencji PZJ.

