
Wytyczne do organizacji szkoleń licencyjnych dla szkoleniowców PZJ 

 

Rada Szkolenia Jeździeckiego PZJ, oprócz wymaganych merytorycznie wypełnionych 

wniosków koniecznych do uzyskania akceptacji szkolenia o statusie licencyjnego wprowadziła 

następujący schemat odbywających się szkoleń licencyjnych:  

 

I. Wprowadzający wykład teoretyczny dla uczestników kursu, omawiający planowane 

zagadnienia poruszane podczas szkolenia w części praktycznej, proponowane 

ćwiczenia i metodykę działania, pierwszy podpis na liście uczestników.  

 

II. Część praktyczna z wykorzystaniem jeźdźców na koniach, będąca praktycznym 

wzorcem wykonania zagadnień poruszanych podczas wykładu wprowadzającego.  

 

III. Wykład podsumowujący całość szkolenia, możliwość dyskusji i wymiany 

doświadczeń własnych.  

 

IV. Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów, drugi podpis na liście uczestników.  

 

Rada wprowadziła powyższy schemat odbywających się kursów o statusie licencyjnym celem 

podniesienia ich jakości. Na dzień dzisiejszy, do Rady wpływa bardzo dużo negatywnych uwag 

dotyczących kursów licencyjnych, dotyczących głównie skoncentrowania uwagi przez 

prowadzącego szkolenia na jeźdźcach, bez konkretnego przekazu dla słuchaczy. Powyższy 

schemat oraz osobisty kontakt przedstawiciela Rady Szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia 

licencyjnego, ma na celu pozytywne wpłynięcie na jakość oraz odbiór przez uczestników 

szkoleń licencyjnych 

 

Szkolenia licencyjne mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach certyfikowanych, 

dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w przypadku konferencji metodyczno-szkoleniowych 

w związku z ich wykładowym charakterem. Konferencje metodyczno-szkoleniowe mogą być 

orgaznizowane w obiektach dysponujących odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną – np. 

uczelnie wyższe, sale konferencyjne, itd. 

 

Szkolenie należy zgłosić na stosownym druku z minimum 4 tygodniowym wyprzedzeniem, tak 

aby możliwe było udzielenie dodatkowych informacji lub dokonanie korekt wymaganych przez 

Radę Szkolenia Jeździeckiego. 

 

Jako wykładowców dopuszcza się osoby posiadające aktualną licencję szkoleniowca PZJ. W 

przypadku osób nieposiadających licencji, należy do zgłoszenia dołączyć skróconą prezentację 

sylwetki szkoleniowca. 

 

Druk zgłoszenie szkolenia licencyjnego musi zawierać właściwie przedstawiony program: 

 

I. Szczegółowy opis szkolenia (poruszane zagadnienia, kluczowe obszary, na których 

ma koncertować się prowadzący zajęcia, stawiane cele dydaktyczne, itd.) 

przygotowany przez wykładowcę 

 

II. Harmonogram godzinowy szkolenia opracowany na min. 8 godzin dydaktycznych, 

przy czym na szkoleniach specjalistycznych min. 5 godzin muszą stanowić zajęcia 

praktyczne 

 



III. Warsztaty praktyczne musza być uzupełnione wykładem lub częścią teoretyczną 

 

IV. Program szkolenia musi być dedykowany szkoleniowcem i koncentrować się na 

zagadnieniach związanych z praca szkoleniowców, nie zaś na prowadzeniu 

treningów dla jeźdźców 

 

Konferencje metodyczno-szkoleniowe dotyczyć muszą różnych obszarów sportu 

kwalifikowanego przydatnych w pracy szkoleniowej, za szczególnym uwzględnieniem: teorii 

sportu, psychologii, planowanie treningu sportowego, odnowy biologicznej, weterynarii, zmian 

w przepisach, itd. Wykłady podczas konferencji należy poświęcić min. 3 różnym 

zagadnieniom. 

 

 

 


