REGULAMIN CERTYFIKACJI OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Przedstawiony Zarządowi PZJ przez Radę Szkolenia Jeździeckiego PZJ
Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZJ nr U/2689/16/Z/2019 z dnia 08. 12. 2019 r.

Polski Związek Jeździecki Uchwałą Zarządu z dn. 09 marca 2004r. wprowadził certyfikację
ośrodków jeździeckich. Jej celem jest weryfikacja ośrodków względem możliwości szkolenia
podstawowego, kwalifikacji osób prowadzących zajęcia oraz jakości świadczonych usług.
Ośrodek, uzyskujący certyfikat zostaje pozytywnie wyróżniony na tle konkurencji i może
ubiegać się o prawo przeprowadzania egzaminów na Odznaki Jeździeckie: brązową, srebrną i
złotą oraz ma pierwszeństwo w organizacji innych akcji szkoleniowych zleconych przez PZJ.
Osoby zainteresowane nauką jazdy konnej dzięki certyfikatom otrzymają informację, które
ośrodki zapewniają:
•
•
•
•

bezpieczne szkolenie
naukę u osób z dobrym przygotowaniem merytorycznym, posiadających odpowiednie,
udokumentowane kwalifikacje
dosiadanie dobrze przygotowanych koni
możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminów na Odznaki Jeździeckie

A. KATEGORIE CERTYFIKATÓW
Na oznaczenie kategorii certyfikatu składają się dwa elementy:
1. Kwalifikacje kadry szkoleniowej:
* - za prowadzenie szkolenia odpowiada instruktor jazdy konnej PZJ
** - za prowadzenie szkolenia odpowiada instruktor sportu jeździeckiego PZJ
*** - za prowadzenie szkolenia odpowiada trener jeździectwa PZJ.
•
•
•

•
•

Szkoleniowiec może reprezentować nie więcej niż dwa podmioty ubiegające się o
certyfikację.
Szkoleniowiec składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpisanie go na listę
szkoleniowców reprezentujących dany obiekt.
Podstawą do uznania szkoleniowca za osobę odpowiedzialną za szkolenie w Ośrodku,
jest umowa zawarta pomiędzy szkoleniowcem, a Ośrodkiem lub uchwała Zarządu
Stowarzyszenia prowadzącego ośrodek. Wymagana jest umowa o pracę, umowa
zlecenie lub umowa o współpracy zawarta pomiędzy Ośrodkiem, a szkoleniowcem
prowadzącym własną działalność gospodarczą.
Kadrę szkoleniową Ośrodka certyfikowanego stanowią licencjonowani szkoleniowcy
PZJ.
Oficjalna strona ośrodka certyfikowanego musi zawierać dane o uprawnieniach
szkoleniowych osób prowadzących zajęcia oraz numer ich licencji.

Wszyscy szkoleniowcy pracujący w ośrodku muszą posiadać aktualną licencję szkoleniową.

We wniosku o nadanie certyfikatu należy podać dni i godziny prowadzenia zajęć przez
wszystkich szkoleniowców.
Szkoleniowiec reprezentujący dany ośrodek do celów certyfikacji jest zobowiązany do
prowadzenia w nim zajęć min. 3 razy w tygodniu.
Aktualny harmonogram pracy szkoleniowców powinien być umieszczony w ogólnie
dostępnym miejscu na terenie ośrodka łącznie z dokumentem o dacie ważności certyfikatu.
2. Jakość infrastruktury
Wprowadza się podział na 4 poziomy oceny jakości i wyposażenia infrastruktury ośrodków.
Zestawienie poglądowe w zał. 1.
Opis kategorii :
2.1 INFRASTRUKTURA OŚRDOKA III KAREGORII
• Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej konie mają być utrzymywane w boksach);
• Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu
(decydują względy bezpieczeństwa), o powierzchni około 1200 m², oświetlony
- w przypadku braku hali, lub halę o powierzchni min. 800 m² (najlepiej o
wymiarach 20x40 m). W przypadku posiadania hali - obowiązuje oświetlenie
awaryjne stosowane podczas braku zasilania oświetlenia podstawowego
pozwalające na bezpieczne przerwanie jazdy lub treningu i opuszczenie hali
jeździeckiej przez konie i jeźdźców;
• Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do
prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych, które umożliwia
przeprowadzenie egzaminu na brązową i srebrną odznakę (ze szczególnym
uwzględnieniem kłódek FEI);
• Rząd koński dostępny do prowadzenia zajęć – wszechstronny (nie jest
wymagany specjalistyczny dedykowany do poszczególnych konkurencji);
• Na terenie ośrodka w widocznym miejscu musi znajdować się apteczka
pierwszej pomocy dla ludzi i koni oraz tablica informacyjna z danymi
kontaktowymi w nagłych sytuacjach (telefony alarmowe, weterynarz,
właściciel, itp.);
• Ośrodek musi posiadać odpowiednie środki do dezynfekcji stajni oraz gaśnice z
aktualną homologacją lub wyposażenie /zabezpieczenie przeciwpożarowe;
• Wyjścia ewakuacyjne należy oznaczyć;
• Wymagane jest umieszczenie regulaminu prowadzenia zajęć w miejscu
widocznym dla uczestników zajęć;
• W ośrodku musi znajdować się szatnia;
• Łazienki powinny być wyposażone w dostęp do ciepłej wody
• Zaleca się, aby Ośrodek umożliwiał dostęp do swojej infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych (m.in. podjazdy, dostosowane toalety);
• Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;

•
•
•

Ośrodek prowadzący naukę jazdy konnej musi dysponować min. 5 końmi
wyszkolonymi na poziomie brązowej odznaki i 2 na poziomie srebrnej (*).
Zachowany jest dobrostan koni i prezentują one dobrą kondycję;
W Ośrodku znajdują się wybiegi lub pastwiska dla koni.

2.2 INFRASTRUKTURA OŚRODKA II KATEGORII
• Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej konie mają być utrzymywane w boksach);
• Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu
(decydują względy bezpieczeństwa), o powierzchni około 1500 m² oraz halę o
powierzchni min. 800 m² (najlepiej o wymiarach 20x40 m) - obowiązuje
oświetlenie awaryjne stosowane podczas braku zasilania oświetlenia
podstawowego pozwalające na bezpieczne przerwanie jazdy lub treningu i
opuszczenie hali jeździeckiej przez konie i jeźdźców;
• Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do
prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych, które umożliwiają
przeprowadzenie egzaminu na brązową, srebrną i złotą odznakę (ze
szczególnym uwzględnieniem kłódek FEI), a także komplet szranek do
ustawienia czworoboku ujeżdżeniowego lub oznaczenie czworoboku na hali
(bez szranek) jeśli ma ona wymiar 20x40, 20x60;
• Rząd koński dostępny do prowadzenia zajęć – wszechstronny (nie jest
wymagany specjalistyczny dedykowany do poszczególnych konkurencji);
• Na terenie ośrodka w widocznym miejscu musi znajdować się apteczka
pierwszej pomocy dla ludzi i koni oraz tablica informacyjna z danymi
kontaktowymi w nagłych sytuacjach (telefony alarmowe, weterynarz,
właściciel itp.);
• Ośrodek musi posiadać odpowiednie środki do dezynfekcji stajni oraz gaśnice
aktualną homologacją lub wyposażenie /zabezpieczenie przeciwpożarowe;
• Wyjścia ewakuacyjne należy oznaczyć;
• Wymagane jest umieszczenie regulaminu prowadzenia zajęć w miejscu
widocznym dla uczestników zajęć;
• W ośrodku musi znajdować się szatnia. Jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń
socjalnych w obiekcie musi być ogrzewane;
• Ośrodek dysponuje salą dydaktyczną dla min. 15 osób;
• Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;
• Dojście do stajni, ujeżdżalni, hali oraz parkingu jest utwardzone;
• Łazienki powinny być wyposażone w dostęp do ciepłej wody;
• Zaleca się, aby Ośrodek umożliwiał dostęp do swojej infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych (m.in. podjazdy, dostosowane toalety);
• Ośrodek prowadzący naukę jazdy konnej musi dysponować min. 5 końmi
wyszkolonymi na poziomie brązowej odznaki, 2 na poziomie srebrnej i 2 złotej.
(*);
• Zachowany jest dobrostan koni i prezentują one dobrą kondycję;
• W Ośrodku znajdują się wybiegi lub pastwiska dla koni.

2.3 INFRASTRUKTURA OŚRODKA I KATEGORI
• Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej konie mają być utrzymywane w boksach);
• Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu
(decydują względy bezpieczeństwa), o powierzchni około 2100 m² oraz halę o
powierzchni min. 1200 m² (najlepiej o wymiarach 20x60 m) - obowiązuje
oświetlenie awaryjne stosowane podczas braku zasilania oświetlenia
podstawowego pozwalające na bezpieczne przerwanie jazdy lub treningu i
opuszczenie hali jeździeckiej przez konie i jeźdźców;
• Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do
prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych, komplet przeszkód
skokowych umożliwiających zbudowanie parkuru do zawodów towarzyskich
lub regionalnych, a także komplet szranek do ustawienia czworoboku
ujeżdżeniowego;
• Rząd koński dostępny do prowadzenia zajęć – wszechstronny (nie jest
wymagany specjalistyczny dedykowany do poszczególnych konkurencji);
• Na terenie ośrodka w widocznym miejscu musi znajdować się apteczka
pierwszej pomocy dla ludzi i koni oraz tablica informacyjna z danymi
kontaktowymi w nagłych sytuacjach (telefony alarmowe, weterynarz,
właściciel itp.);
• Ośrodek musi posiadać odpowiednie środki do dezynfekcji stajni oraz gaśnice
aktualną homologacją lub wyposażenie /zabezpieczenie przeciwpożarowe;
• Wyjścia ewakuacyjne należy oznaczyć;
• Wymagane jest umieszczenie regulaminu prowadzenia zajęć w miejscu
widocznym dla uczestników zajęć;
• W ośrodku musi znajdować się szatnia. Jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń
socjalnych w obiekcie musi być ogrzewane;
• Ośrodek dysponuje salą dydaktyczną dla min. dla min. 20 osób, wyposażoną w
sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć, dostęp do wi- fi;
• Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;
• Dojście do stajni, ujeżdżalni, hali oraz parkingu jest utwardzone, dla estetyki
Ośrodka wskazane jest ich wybrukowanie lub wybetonowanie;
• Łazienki wyposażone są w dostęp do ciepłej wody;
• Ośrodek zapewnia dostęp do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych (m.in.
podjazdy, dostosowane toalety);
• Myjki dla koni powinny posiadać dostęp do ciepłej wody;
• Na terenie Ośrodka jest możliwość zakupu ciepłych lub zimnych napojów w
godzinach jego pracy;
• Ośrodek zapewnia możliwość zakwaterowania i wyżywienia w odpowiednim
standardzie na własnym terenie lub w bezpośredniej bliskości (dla min. 20
osób);
• Ośrodek prowadzący naukę jazdy konnej musi dysponować min. 5 końmi
wyszkolonymi na poziomie brązowej odznaki, 3 na poziomie srebrnej i 3 złotej.
(*);
• Zachowany jest dobrostan koni i prezentują one dobrą kondycję;

•

W Ośrodku znajdują się wybiegi lub pastwiska dla koni.

2.4 INFRASTRUKTURA OŚRODKA KATEGORII PREMIUM
• Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej konie mają być utrzymywane w boksach);
• Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu
(decydują względy bezpieczeństwa), o powierzchni około 4000 m² oraz halę o
powierzchni min. 2100 m² - obowiązuje oświetlenie awaryjne stosowane
podczas braku zasilania oświetlenia podstawowego pozwalające na bezpieczne
przerwanie jazdy lub treningu i opuszczenie placu jeździeckiego przez konie i
jeźdźców;
• Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do
prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych, wyposażenie umożliwiające
przeprowadzenie egzaminu na brązową, srebrną i złotą odznakę oraz do
przeprowadzenia zawodów rangi ogólnopolskiej w min. jednej dyscyplinie
olimpijskiej;
• Rząd koński dostępny do prowadzenia zajęć – wszechstronny oraz
specjalistyczny dedykowany do poszczególnych konkurencji olimpijskiej;
• Na terenie ośrodka w widocznym miejscu musi znajdować się apteczka
pierwszej pomocy dla ludzi i koni oraz tablica informacyjna z danymi
kontaktowymi w nagłych sytuacjach (telefony alarmowe, weterynarz,
właściciel itp.);
• Ośrodek musi posiadać odpowiednie środki do dezynfekcji stajni oraz gaśnice
aktualną homologacją lub wyposażenie /zabezpieczenie przeciwpożarowe;
• Wyjścia ewakuacyjne należy oznaczyć;
• Wymagane jest umieszczenie regulaminu prowadzenia zajęć w miejscu
widocznym dla uczestników zajęć;
• W ośrodku musi znajdować się szatnia. Jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń
socjalnych w obiekcie musi być ogrzewane;
• Ośrodek dysponuje salą dydaktyczną dla min. dla min. 25 osób, wyposażoną w
sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć, dostęp do wi- fi;
• Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku znajdują się na najwyższym
poziomie;
• Dojście do stajni, ujeżdżalni, hali oraz parkingu wybrukowanie lub
wybetonowanie;
• Łazienki wyposażone są w dostęp do ciepłej wody;
• Ośrodek zapewnia dostęp do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych (m.in.
podjazdy, dostosowane toalety);
• Myjki dla koni posiadają dostęp do ciepłej wody;
• Na terenie Ośrodka jest możliwość zakupu ciepłych lub zimnych napojów w
godzinach jego pracy;
• Ośrodek zapewnia możliwość zakwaterowania i wyżywienia w standardzie min.
2*na własnym terenie lub w bezpośredniej bliskości (dla min. 20 osób);

•
•
•
•

Ośrodek prowadzący naukę jazdy konnej musi dysponować min. 5 końmi
wyszkolonymi na poziomie brązowej odznaki, 5 na poziomie srebrnej i 3 złotej
(*);
Zachowany jest dobrostan koni i prezentują one dobrą kondycję;
W Ośrodku znajdują się wybiegi lub pastwiska dla koni;
W Ośrodkach Premium za prowadzenie szkolenia odpowiada min. instruktor
sportu jeździeckiego PZJ. (Nie przewiduje się kategorii Premium *,
dopuszczalne kategorie to: Premium ** lub Premium ***).

(*) zapis dotyczy ośrodków ubiegających się nadanie dodatkowego oznaczenia dla miejsca
bezpiecznej i fachowej nauki dla początkujących jeźdźców.
Przykładowe oznaczenie kategorii certyfikatu Ośrodka:
Premium *** za zajęcia odpowiada trener jeździectwa, a infrastruktura Ośrodka odpowiada
warunkom określonym dla kategorii Premium
I** - za zajęcia odpowiada instruktor sportu jeździeckiego, a infrastruktura Ośrodka
odpowiada warunkom określonym dla kategorii I
II* - za zajęcia odpowiada instruktor jazdy konnej, a infrastruktura Ośrodka odpowiada
warunkom określonym dla kategorii II
III** - za zajęcia odpowiada instruktor sportu jeździeckiego, a infrastruktura Ośrodka
odpowiada warunkom określonym dla kategorii III

B. NAUKA JAZDY KONNEJ
1. Ośrodki certyfikowane zobowiązane są do utrzymywania odpowiednich standardów w
zakresie szkolenia oraz infrastruktury, bezpieczeństwa i estetyki obiektu zgodnie z
zapisami części A.
2. W przypadku prowadzenia przez Ośrodek nauki jazdy konnej muszą pozostać
zachowane najwyższe standardy etyczne i dydaktyczne.
3. Ośrodek III kat. musi dysponować min. 5 końmi na brązową i 2 srebrną odznakę, II kat.
min. 5 końmi na brązową i 2 srebrną odznakę i 2 na złotą, I kat. min. 5 końmi na
brązową, 3 srebrną i 3 złotą odznakę, Premium min. 5 końmi na brązową, 5 srebrną i 3
złotą odznakę. Dopuszcza się, że koń chodzący wyższą odznakę może kumulatywnie
wypełniać normy niższej odznaki, z zastrzeżeniem łącznej minimalnej ilości koni: kat. III
6, kat. II 7, kat. I 8, Premium 10.
4. Ośrodki prowadzące naukę jazdy konnej oznaczone są symbolem L – z adnotacją
„bezpiecznie, rzetelnie, fachowo” i takie założenia są zobowiązane realizować.
5. Ośrodki certyfikowane muszą zadeklarować, czy prowadzą naukę jazdy konnej –
szkółkę / szkółkę sportową. W przypadku potwierdzenia, zobowiązane są do realizacji
powyższych standardów. Nie przewiduje się certyfikacji ośrodków, które nie spełniają

standardów dla nadania symbolu „L”, a równocześnie prowadzą szkolenie w postaci
rekreacji lub szkółki jeździeckiej . Dopuszcza się certyfikację ośrodków, które stanowią
stajnie np. pensjonatowe, organizujące zawody jeździeckie itp. Lecz nie prowadzące
wcale nauki jazdy konnej dla osób innych niż właściciele prywatnych koni.
6. Zajęcia prowadzone w ośrodku certyfikowanym muszą być oparte o wymagania
klasycznej sztuki jeździeckiej, opisane w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski
Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

C. ZASADY OGÓLNE
1. Nadanie/przedłużenie ważności certyfikatu następuje na podstawie uchwały Zarządu
Polskiego Związku Jeździeckiego.
2. Wojewódzkie Związki Jeździeckie zobowiązane są do uwidocznienia na swoich
stronach internetowych listy certyfikowanych ośrodków ze swojego obszaru.
Powyższy wykaz ma na celu promocję bezpiecznego i profesjonalnego szkolenia
jeździeckiego w warunkach o odpowiednich standardach.
3. Za przeprowadzenie procesu certyfikacji odpowiedzialne są Zarządy Wojewódzkich
Związków Jeździeckich, na obszarze których zlokalizowane są występujące o
nadanie/przedłużenie ważności certyfikatu ośrodki.
4. Ośrodek powinien być skontrolowany w ciągu 30 dni od daty wpływu do WZJ/PZJ
kompletnego wniosku.
5. Ośrodki występujące o nadanie/przedłużenie ważności certyfikatu wnoszą opłatę
certyfikacyjną zgodnie z cennikiem PZJ.
6. Zarządy Wojewódzkich Związków Jeździeckich, które nie mają możliwości lub woli
uczestniczenia w procesie certyfikacji ośrodków na obszarze swojego działania,
przekazują swoje uprawnienia Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu.
7. Ośrodki będące członkami WZJ/PZJ wizytowane przez WZJ mogą być obciążone przez
Wojewódzkie Związki Jeździeckie kosztami certyfikacji nie przekraczającymi kwoty
określonej w pkt. 5.
8. W przypadki wydania negatywnej opinii przez kontrolę WZJ instytucją odwoławczą jest
Zarząd PZJ. Odwołanie następuje poprzez złożenie pisemnej prośby, w raz z kopią
decyzji WZJ, o wyznaczenie dodatkowej kontroli przez wyznaczonych przez Zarząd PZJ
i RSJ przedstawicieli w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisma. Ośrodek odwołujący się
ponosi koszty ponownej kontroli.
9. Certyfikat nadawany jest na 2 lata, licząc od daty uchwały Zarządu PZJ, a jego ważność
kończy się w ostatnim dniu danego miesiąca.
10. Każdy ośrodek zobowiązany jest do przeprowadzenia w okresie ważności certyfikatu
minimum 4 akcji szkoleniowych zaakceptowanych przez RSJ i ogłoszonych na stronie
internetowej PZJ (np. egzaminy na odznaki, kursy i szkolenia instruktorsko-trenerskie,
kursy i seminaria sędziowskie, itp.) lub zatwierdzone przez Wojewódzki Związek
Jeździecki i ogłoszone na jego stronie internetowej. Niespełnienie tego warunku
uniemożliwia wydanie zgody na przedłużenie ważności certyfikatu.
11. Ważność certyfikatu może być przedłużana na kolejne okresy po sprawdzeniu
warunków w ośrodku przez komisję WZJ/PZJ i wniesieniu na rzecz PZJ stosownej
opłaty. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do WZJ o dokonanie kontroli nie

później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem terminu ważności certyfikatu. Proces
weryfikacji certyfikatu musi zostać zakończony przed datą jego wygaśnięcia.
12. Wniosek złożony po dacie upływu ważności certyfikatu skutkuje utratą prawa do jego
przedłużenia. W takim przypadku procedurę nadania certyfikatu należy wszcząć od
nowa. Ośrodki które utraciły ważność certyfikatu do dnia jego ponownego nadania
przez Zarząd PZJ nie mogą prowadzić egzaminów, ani szkoleń licencyjnych.
13. Ośrodek otrzymuje tablicę PZJ z podaną klasą certyfikatu. Tablica pozostaje własnością
PZJ. Po upływie daty ważności certyfikatu i braku przedłużenia lub utraceniu
certyfikatu, tablica musi być zwrócona do PZJ. O dacie ważności certyfikatu informuje
dokument, który powinien być umieszczony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie
ośrodka.
14. Informacja o nadaniu, przedłużeniu ważności lub cofnięciu certyfikatu zamieszczana
jest na stronie internetowej PZJ.
15. Wszelkie zmiany dotyczące szkoleniowców, infrastruktury lub w działalności ośrodka
mogące mieć wpływ na stopień przyznanego certyfikatu muszą być zgłaszane do PZJ
pod rygorem cofnięcia ważności certyfikatu.
16. Ośrodek jest zobowiązany do zgłaszania do biura PZJ wszystkich wypadków, które
miały miejsce na terenie ośrodka i skutkowały rozstrojem zdrowia osoby
poszkodowanej powyżej 7 dni. Zaistniałe zdarzenia należy zgłaszać na druku protokołu
powypadkowego (zał. 2).
17. Ośrodek musi posiadać opracowane w formie dokumentu procedury postępowania w
razie wypadku. Szkoleniowcy współpracujący z ośrodkiem poświadczają fakt
zapoznania się z treścią w/w dokumentu.
18. Sprawdzenie ośrodka przez komisję PZJ pod kątem utrzymywania wymaganych
standardów jest możliwe w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zarządzających
ośrodkiem. W stosunku do rutynowych kontroli przeprowadzanych przez PZJ,
informowane będą Zarządy WZJ na terenie których planowana jest kontrola. Komisja
przeprowadzająca dodatkową kontrolę składać się ma z przedstawiciela/i PZJ i
przedstawiciela WZJ. Wyniki kontroli w formie protokołu (zał. 3) przekazywane są do
Zarządu PZJ, który podejmuje decyzję o możliwości nałożenia kary finansowej w
wysokości równej opłacie za „wznowienie ważności certyfikatu” lub o zmianie kategorii
albo cofnięciu certyfikatu. Kontrola jest przeprowadzana na koszt PZJ.
19. Cofnięcie lub zawieszenie ważności certyfikatu może nastąpić również na skutek:
• naruszenia przez przedstawicieli/pracowników ośrodka zasad regulaminów PZJ
w tym kodeksu etyki i zasad postępowania z koniem;
• cofnięcia rekomendacji przez WZJ;
• odstępstw od zadeklarowanych we wniosku certyfikacyjnym warunków
dotyczących infrastruktury ośrodka, zatrudnionych szkoleniowców,
prowadzonych zajęć, itp;
• naruszenia Ustawy „O ochronie zwierząt” lub prowadzenie zajęć przez osoby
niespełniające wymogów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywania niektórych zawodów;
• prowadzenia postępowania przez organy dyscyplinarne PZJ względem
przedstawicieli/pracowników ośrodka w sprawach mogących rzutować
negatywnie na wizerunek Certyfikowanych Ośrodków Jeździeckich PZJ;
• w wyniku negatywnej kontroli ośrodka, do czasu ustania wskazanych w
protokole kontrolnym uchybień.

20. Otrzymanie certyfikatu oraz przedłużenie jego ważności jest płatne. Aktualna
wysokość opłat związanych z certyfikacją publikowana jest w bieżącym Cenniku PZJ.
D. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT
Ośrodek ubiegający się o certyfikat składa w PZJ wypełniony oficjalny wniosek-formularz,
który zawiera:
• dane wnioskodawcy: właściciel, siedziba, kontakt, NIP, Regon;
• informacje o ośrodku: nazwa, siedziba, kontakt, NIP, Regon;
• kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, numer legitymacji lub dyplomu, datę i przez
kogo wydane, numer licencji szkoleniowca;
• dokładny (tygodniowy) harmonogram zajęć prowadzonych przez szkoleniowców
wymienionych we wniosku;
• opis warunków stajennych i terenów do prowadzenia zajęć;
• opinię lekarza weterynarii z licencją PZJ dotyczącą liczby objętych opieką koni,
kondycji, pielęgnacji i utrzymania koni;
• informacje dotyczące ubezpieczeń OC - na właścicielu ośrodka ciąży obowiązek
aktualizacji ważności polis ubezpieczeniowych;
• ubezpieczenie OC każdego ze szkoleniowców wymienionych we wniosku;
• opinię Zarządu Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego rekomendującą lub nie
rekomendującą przyznanie/przedłużenie ważności certyfikatu oraz potwierdzającą
zgodność podanych informacji ze stanem rzeczywistym;
• opinię komisji WZJ/PZJ kontrolującą ośrodek.
Załącznikami do wniosku są :
•
•
•
•
•
•
•

numer aktualnej licencji szkoleniowca PZJ;
oświadczenie szkoleniowca o zatrudnieniu w ośrodku (umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o współpracy – samozatrudnienie) i wyrażeniu zgody na wpisanie na
listę szkoleniowców reprezentujących ośrodek;
tygodniowy harmonogram zajęć prowadzonych przez szkoleniowców wymienionych
we wniosku;
fotografie ośrodka;
kopie aktualnych polis ubezpieczeniowych OC ośrodka i OC szkoleniowców;
we wniosku o przedłużenie certyfikatu powinien znaleźć się wykaz akcji szkoleniowych
zgłoszonych do PZJ i przeprowadzonych w poprzedzającym okresie jego ważności;
procedura postępowania w razie wypadku wraz z oświadczeniem szkoleniowców o
zapoznaniu się z jej treścią;

Opłatę za przyznanie/przedłużenie ważności certyfikatu, ośrodek wnosi na podstawie
otrzymanej droga mailową faktury. Polski Związek Jeździecki wystawia fakturę zgodnie z
danymi wnioskodawcy podanymi we wniosku, po otrzymaniu kompletu wymaganych
dokumentów.
KOSZTY CERTYFIKACJI WG. KATEGORII OŚRODKA:

III – 700 zł (przedłużenie w terminie ważności certyfikatu 600zł)
II – 700 zł (przedłużenie w terminie ważności certyfikatu 600zł)
I – 700 zł (przedłużenie w terminie ważności certyfikatu 600zł)
PREMIUM 1000zł (przedłużenie w terminie 3 ważności certyfikatu 900 zł)

