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Załącznik do uchwały Zarządu PZJ nr nr U/3366/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r. 

 
 

Zasady 
Szkolenia Kadr 

Instruktorskich i Trenerskich 
w Jeździectwie 

 
Polski Związek Jeździecki kierując się dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości 
kształcenia trenerów i instruktorów sportu w jeździectwie uchwala co następuje: 
 

CZĘŚĆ I 
 

Struktura organizacyjna systemu szkolenia 
 

§1 
Rada Szkolenia Jeździeckiego 

 
1. Rada Szkolenia Jeździeckiego (RSJ) jest organem opiniotwórczym i wnioskodawczym w 

strukturach PZJ do spraw szkolenia kadr instruktorsko-trenerskich. 
2. Zadania i uprawnienia RSJ: 

a) opiniowanie wymagań na poszczególne stopnie instruktorskie i trenerskie, 
b) opiniowanie programu szkoleń w systemie ustawicznego doskonalenia kadr 

instruktorsko-trenerskich ,tj .Szkoleń Licencyjnych, 
c) pełnienie funkcji członków komisji egzaminacyjnych na stopnie instruktorskie. 
d) monitorowanie systemu szkolenia i sporządzanie raportu o jego stanie raz na rok, 
e) wnioskowanie do Zarządu PZJ o zaakceptowanie koniecznych zmian w Systemie 

Szkolenia, 
f) wnioskowanie do Zarządu o przyznanie honorowego tytułu Trenera Mentora, 
g) rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących obszaru szkolenia i w razie potrzeby 

przekazywanie ich do Rzecznika Dyscyplinarnego. 
 

3. Skład Rady Szkolenia 
a) Rada Szkolenia Jeździeckiego (RSJ) składa się z minimum 5  członków, 
b) Członków RSJ powołuje i odwołuje Zarząd PZJ spośród szkoleniowców z min. Stopniem 

Instruktora Sportu PZJ lub osób oficjalnych z min. II klasą sędziowską/  komisaryczną  
PZJ zgłoszonych przez Wojewódzkie Związki Jeździeckie oraz aktualną licencją, 

c) RSJ wybiera ze swego grona Przewodniczącego, v-ce Przewodniczącego oraz 
Sekretarza, 

d) Przewodniczący RSJ kieruje pracami RSJ, 
e) Sekretarz RSJ odpowiada za organizowanie posiedzeń, dokumentowanie jej prac, 

korespondencję, publikowanie decyzji, itp., 
f) RSJ działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PZJ. 
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§2 
Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia (KKS) 

 
1. Zarząd powołuje Kolegium Koordynatorów liczące 3-5 osób,  
2. Członków Kolegium wybiera się spośród przewodniczących WKE lub Wojewódzkich 

Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego. 
3. Kolegium wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

oraz sekretarza.  
4. Zadania i uprawnienia: 

a) Organizacja kursów instruktorskich i trenerskich PZJ oraz szkoleń licencyjnych 
b) Zatwierdzanie wymagań na poszczególne stopnie instruktorskie i trenerskie 
c) Zatwierdzanie wniosków o organizację kursów (szkoleń), w tym programów 

kursów (szkoleń) 
d) Ustalanie ramowych programów kursów (szkoleń) 
e) Wyznaczanie składów Komisji egzaminacyjnych na wszystkich kursach na stopnie 

instruktorsko – trenerskie. 
f) Zatwierdzanie na wniosek WZJ-otów Wojewódzkich Koordynatorów Szkolenia 

Jeździeckiego 
g) Decydowanie o wpisaniu lub usunięciu z listy WKE 
h) Przedstawianie Zarządowi do zatwierdzenia kandydatów na członków CKE i 

egzaminatorów IGEQ.  
i) Powoływanie przewodniczącego CKE spośród członków Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  
j) Organizacja szkolenia dla kandydatów na członków WKE.  
k) Skreślanie z listy wykładowców, mentorów i promotorów, członków WKE i CKE 

osób, które prowadzą zajęcia na kursach instruktorskich i trenerskich 
organizowanych poza strukturami PZJ 

l) Występowanie do Zarządu PZJ o odebranie licencji szkoleniowcom PZJ, którzy 
prowadzą zajęcia na kursach instruktorskich organizowanych poza strukturami 
PZJ. 
 

§3 
Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 
1. Zarząd PZJ na wniosek KKS powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). 
2. W skład CKE wchodzą członkowie RSJ, 16 przewodniczących WKE, oraz egzaminatorzy 

zaproponowani przez KKS, spełniający warunki określone w ust. 5. Spośród członków 
CKE, Zarząd nadaje status CKE* dla osób z największym dorobkiem szkoleniowym lub 
sędziowskim. Członkowie CKE* są przewodniczącymi komisji podczas egzaminów na 
stopnie instruktorsko-trenerskie.  

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) jest naczelnym organem weryfikacji 
umiejętności i potwierdzania spełnienia kryteriów dla uzyskania uprawnień 
instruktorskich i trenerskich PZJ. 

4. Do kompetencji członków CKE należy: 
a) przeprowadzanie egzaminów na stopnie szkoleniowe - Instruktora Sportu i 

Trenera II Klasy, 
b) przeprowadzanie egzaminów na złotą odznakę jeździecką 
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c) przeprowadzanie egzaminów na członków WKE. 
d) przeprowadzanie kontroli pracy egzaminatorów WKE na wniosek KKS 

5. Kandydaci na egzaminatorów CKE powinni spełniać następujące wymagania: 
a) spełniać wszystkie wymagania stawiane egzaminatorom WKE zgodnie z §4 pkt.6, 
b) posiadać rekomendację KKS, 
c) posiadać doświadczenie minimum 5 lat jako egzaminator WKE. 

6. Pracami CKE kieruje powołany przez KKS przewodniczący spośród członków 
zatwierdzonych przez Zarząd PZJ. KKS może odwołać przewodniczącego CKE. 
 

§4 
Wojewódzkie Komisje Egzaminacyjne 

 
1. Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Jeździeckiego (WKE) jest 

regionalnym organem weryfikacji umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej 
oraz potwierdzania spełnienia kryteriów koniecznych dla uzyskania uprawnień 
Instruktora Jazdy Konnej oraz Odznak Jeździeckich PZJ. 

2. Do zadań WKE należy przeprowadzanie egzaminów i nadawanie brązowej, srebrnej i 
złotej odznaki jeździeckiej. 

3. WKE ściśle współpracuje z Zarządem właściwego WZJ, merytorycznie jest 
podporządkowana KKS. 

4. W skład WKE wchodzą wszyscy egzaminatorzy z terenu działania konkretnego WZJ. 
5. Egzaminatorów powołuje i odwołuje KKS na wniosek właściwego Zarządu WZJ. 
6. Kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadać uprawnienia co najmniej instruktora sportu, 
b) posiadać aktualną licencję szkoleniowca PZJ, 
c) przedstawić rekomendację od Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia 

Jeździeckiego lub przewodniczącego WKE, 
d) przedstawić rekomendację Trenera Promotora potwierdzającą 5 letnie 

doświadczenie w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego. 
7. Przewodniczący WKE adekwatnie do zapotrzebowania w terenie ma prawo 

proponować nowych członków komisji, zgłaszając ich kandydatury do akceptacji przez 
Zarząd Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu 
egzaminu kandydaci są powoływani do składu WKE przez KKS. 

8. Przewodniczący WKE na koniec każdego roku do dnia 15.02 kolejnego roku 
przygotowuje sprawozdanie podsumowujące miniony rok. W sprawozdaniu należy 
zawrzeć:  

a) liczbę zorganizowanych egzaminów na terenie własnego wojewódzkiego 
związku jeździeckiego, ilość wydanych odznak z podziałem na  stopnie, ilość nie 
zaliczonych egzaminów.  

b) opinię podsumowującą miniony rok pracy poszczególnych egzaminatorów 
WKE. W oparciu o opinię przewodniczącego WKE, macierzysty Zarząd może 
podtrzymać lub cofnąć rekomendację dla poszczególnych egzaminatorów. 
Ostateczna decyzja należy do KKS.  

9. W przypadku otrzymania oficjalnej informacji o naruszeniu przez egzaminatora 
standardów pracy i regulaminów egzaminacyjnych, przewodniczący WKE i/lub 
macierzyste Zarządy stosownie do stwierdzonych faktów: 

a) przeprowadzają rozmowę wyjaśniającą, 
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b) wnioskuje do KKS o zawieszenie funkcji egzaminatora do czasu wyjaśnienia 
sprawy, 

c) decyduje o ewentualnym skierowaniu na dodatkowe przeszkolenie 
teoretyczne i praktyczne, 

d) umarza postępowanie w przypadku nie potwierdzenia się negatywnej oceny, 
e) wnioskuje do  KKS o skreślenie z listy egzaminatorów WKE, CKE, 
f) składa wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego. 
 

§5 
Egzaminy 

 
1. Przy egzaminach na stopień Instruktora Jazdy Konnej obowiązuje dwuosobowy skład 

komisji egzaminacyjnej (przewodniczący - członek CKE *, członek CKE). Do zdania 
egzaminu wymagana jest pozytywna ocena obu egzaminatorów.  

2. Przy egzaminach na stopień Instruktora Sportu oraz Trenera II Klasy obowiązuje 
trzyosobowy skład komisji egzaminacyjnej ( RSJ i CKE ). 

3. Egzaminy mogą być przeprowadzane tylko w ośrodkach posiadających certyfikat PZJ. 
4. Przy egzaminach na odznaki jeździeckie PZJ obowiązuje dwuosobowy skład komisji 

egzaminacyjnej. Podczas egzaminu na złotą odznakę jeden z członków musi być 
egzaminatorem CKE. Do zdania egzaminu wymagana jest pozytywna ocena obu 
egzaminatorów. 

5. Przewodniczący WKE wyznacza składy komisji egzaminacyjnych na egzaminy na 
odznaki jeździeckie. 

6. Członkowie RSJ mogą uczestniczyć również w komisjach egzaminacyjnych WKE. 
7. W skład komisji egzaminacyjnej WKE mogą wchodzić egzaminatorzy z innych 

województw. 
8. Osób przystępujących do egzaminów nie obowiązuje rejonizacja terytorialna. 
9. Egzaminatorzy otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach CKE i WKE zgodnie z 

cennikiem PZJ.  
 

§6 
Wojewódzcy Koordynatorzy Szkolenia Jeździeckiego 

 
1. Wojewódzkim Koordynatorem Szkolenia Jeździeckiego może zostać szkoleniowiec 

zatwierdzony przez KKS na wniosek właściwego Zarządu WZJ, spełniający następujące 
wymagania: 

a) posiada uprawnienia minimum Instruktora Sportu, 
b) posiada aktualną licencję szkoleniowca PZJ. 

2. Kadencja Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego równa jest kadencji 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego.  

3. Wojewódzcy Koordynatorzy Szkolenia Jeździeckiego działają w oparciu o wytyczne 
KKS. 

4. Do zadań Wojewódzkich Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego należy: 
a) organizacja szkoleń w ramach ustawicznego doskonalenia kadr instruktorsko-

trenerskich, 
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b) nadzorowanie organizacji szkoleń, kursów i egzaminów na stopnie Instruktora 
Jazdy Konnej oraz zgłaszanie ich do kalendarza szkoleń PZJ. 

c) uczestniczenie w komisji kontrolującej ośrodki certyfikowanych lub 
wnioskujące o nadanie certyfikacji. d) składanie wniosków o wpisanie lub 
skreślenie osób z listy promotorów i wykładowców. 

5. W przypadku nie powołania przez dany WZJ osoby na stanowisko Wojewódzkiego 
Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego, jego funkcje pełni Przewodniczący WKE dla 
danego województwa. 
 

§ 7  
Promotorzy i wykładowcy 

 
1. KKS wyznacza spośród szkoleniowców PZJ osoby do pełnienia funkcji promotorów PZJ. 
2. Promotorem może być osoba: 

a) o odpowiednich umiejętnościach w obszarze prowadzenia szkolenia 
jeździeckiego, 

b) o odpowiednim doświadczeniu w pracy szkoleniowca, minimum 5 lat, 
c) nie karana dyscyplinarnie oraz wobec której nie toczy się postępowanie 

dyscyplinarne, 
d) posiadająca aktualną licencję PZJ, 
e) posiadająca odpowiedni stopień szkoleniowy tzn. minimum stopień Instruktora 

Sportu PZJ dla kandydatów na promotorów dla Instruktorów Jazdy Konnej, oraz 
minimum stopień Trenera II Klasy PZJ dla kandydatów dla Instruktorów Sportu,  

f) posiada rekomendację macierzystego WZJ, 
g) czynna zawodowo w jeździectwie zgodnie z zapisami zał. 2. 

3. Promotorzy przeprowadzają praktyki wymagane do uzyskania poszczególnych 
uprawnień instruktorsko-trenerskich oraz wydają pozytywną lub negatywną opinię o 
praktykantach. 

4. Promotorzy pełnią bardzo ważną rolę, decydującą o kierunku rozwoju polskich 
szkoleniowców, mając świadomość, że podpis złożony pod opinią stanowi 
zobowiązanie, potwierdzają, że dana osoba posiada odpowiednie praktyczne 
umiejętności umożliwiające wykonywanie uprawnień związanych z posiadanym 
tytułem. 

5. Promotorzy uzupełniają dziennik praktyk zgodnie ze swoimi kompetencjami według 
wzoru określonego przez KKS . 

6. KKS prowadzi listę promotorów. 
7. Na listę promotorów może zostać wpisana osoba, która, spełnia warunki określone w 

ust. 2 i złożyła wniosek o wpis na listę promotorów. 
8. KKS sporządza i aktualizuję listę wykładowców, którzy mogą prowadzić zajęcia podczas 

kursów instruktorsko – trenerskich organizowanych pod egidą PZJ oraz Szkolenia 
Licencyjne. 

9. Na listę wykładowców może zostać wpisana osoba, która: 
a) została zgłoszona przez Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego. 
b) jest specjalistą w danym obszarze związanym z jeździectwem, 
c) posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej, minimum 3 lata, 
d) posiada rekomendację macierzystego WZJ 
e) jej kandydaturę zatwierdziło KKS. 
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CZĘŚĆ II 
Struktura stopni szkoleniowych 

 
§8  

 
1. PZJ ma wyłączność nadawania stopni instruktorskich i trenerskich Polskiego Związku 

Jeździeckiego dla sportów konnych, uprawniających do uzyskania licencji Szkoleniowca 
PZJ. 

2. W systemie szkolenia PZJ wyróżniamy następujące stopnie instruktorsko i trenerskie: 
a) Instruktor Jazdy Konnej - dający jednocześnie możliwość uzyskania paszportu 

IGEQ I, po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie wydawania 
paszportów IGEQ, 

b) Instruktor Sportu - dający jednocześnie możliwość uzyskania paszportu IGEQ I 
lub IGEQ II, po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie wydawania 
paszportów IGEQ, 

c) Trener Klasy II - dający jednocześnie możliwość uzyskania paszportu IGEQ III, po 
spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie wydawania paszportów 
IGEQ, 

d) Trener Klasy I - dający jednocześnie możliwość uzyskania paszportu IGEQ III, po 
spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie wydawania paszportów 
IGEQ, 

e) Trener Wykładowca - dający jednocześnie możliwość uzyskania paszportu IGEQ 
III, po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie wydawania 
paszportów IGEQ. 

3. Osoba posiadająca stopnie instruktorskie lub trenerskie określona w ust. 2 po 
uzyskaniu licencji PZJ, na warunkach określonych w niniejszych Zasadach staje się 
„szkoleniowcem PZJ” i może używać tytułu określonego w ust. 2 z dopiskiem „PZJ”. 

4. Na wniosek RSJ Zarząd przyznaje tytuł honorowy Trenera Mentora w oparciu o jego 
osiągnięcia wychowanków oraz zaangażowanie w pracę na rzecz PZJ. 
 

§9  
Instruktor Jazdy Konnej 

 
1. Instruktor Jazdy Konnej uprawniony jest do: 

a) prowadzenia nauki podstaw jazdy konnej, 
b) przeprowadzania szkolenia i egzaminów na odznakę „Jeżdżę Konno”, pod 

warunkiem posiadania aktualnej licencji PZJ, 
c) rozprężania koni na zawodach WZJ/PZJ, 
d) podpisywanie się pod wnioskiem licencyjnym prowadzonych przez siebie 

zawodników niepełnoletnich. 
2. Warunkiem ubiegania się o stopień „Instruktora Jazdy Konnej” jest: 

a) ukończony 18 rok życia, 
b) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
c) posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania 

jazdy konnej, 



7 
 

d) złożenie oświadczenia o tym, że nie było się skazanym prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie 
(tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), 

e) przedstawienie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej (ważne max. 3 lata), 

f) posiadanie umiejętności jeździeckich na poziomie minimum srebrnej odznaki 
jeździeckiej potwierdzonych posiadaniem srebrnej odznaki jeździeckiej, aby 
przystąpić do kursu instruktorskiego, 

g) ukończenie kursu zatwierdzonego przez KKS zakończonego egzaminem przed 
Komisją wyznaczoną przez Kolegium (umiejętności jeździeckie na poziomie 
złotej odznaki jeździeckiej), 

h) odbycie 14-dniowej praktyki zgodnie z programem z zał. 2 u osób z listy 
promotorów PZJ, potwierdzonej pozytywną opinią promotora. Praktykę należy 
odbyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia kursu i zdania 
egzaminu. Decyduje data złożenia dziennika praktyk do biura PZJ. 

3. Procedura nadawania uprawnień: 
a) po zakończeniu kursu organizator kursu przekazuje protokoły egzaminacyjne 

do biura PZJ, a także do informacji WKSJ, 
b) kursant na skierowanie WKSJ odbywa praktyki u promotorów z zatwierdzonej 

listy, 
c) po zakończeniu praktyk i zatwierdzeniu dziennika przez WKSJ, kursant 

dostarcza do biura PZJ wypełniony i podpisany dziennik praktyk wraz ze 
zdjęciem, 

d) po pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia dziennika praktyk przez 
przedstawiciela KKS zostają nadane uprawnienia przez Biuro PZJ, które w 
terminie do 14 dni wystawia dokument potwierdzający uprawnienia 
Instruktora Jazdy Konnej. 

 
§10  

Instruktor Sportu 
 

1. Instruktor Sportu uprawniony jest do: 
a) prowadzenia szkolenia sportowego, 
b) przeprowadzania szkolenia i egzaminów na odznakę „Jeżdżę Konno”, pod 

warunkiem posiadania aktualnej licencji PZJ, 
c) rozprężania koni na zawodach WZJ/PZJ/FEI, 
d) członkostwa w WKE po skierowaniu przez WKSJ, zakończeniu odpowiedniego 

szkolenia i zdaniu egzaminu, 
e) podpisywanie się pod wnioskiem licencyjnym prowadzonych przez siebie 

zawodników niepełnoletnich. 
2. Warunkiem ubiegania się o stopień Instruktora Sportu jest: 

a) ukończony 21 rok życia, 
b) posiadanie świadectwo dojrzałości, 
c) rekomendacje od trenera promotora lub WKSJ potwierdzające odpowiednie 

predyspozycje kandydata do pełnienia funkcji Instruktora Sportu, 
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d) złożenie oświadczenia o tym, że nie było się skazanym prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie 
(tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. Zm.), 

e) przedstawienie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej (ważne max. 3 lata), 

f) posiadanie tytułu Instruktora Jazdy Konnej wraz ze złotą odznaką i III klasą 
sportu lub minimum II klasy sportowej bez posiadania tytułu Instruktora Jazdy 
Konnej., 

g) ukończenie kursu zatwierdzonego przez KKS i zdanie egzaminu końcowego 
przed Komisją zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr, 

h) odbycie 10-dniowej praktyki zgodnie z zał. 2 , potwierdzonej pozytywną opinią 
promotora. Praktykę należy odbyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od 
zakończenia kursu i zdania egzaminu. Decyduje data złożenia dziennika praktyk 
do biura PZJ. 

3. Procedura nadawania uprawnień: 
a) po zakończeniu kursu organizator kursu przekazuje protokoły egzaminacyjne 

do biura PZJ, 
b) kursant na skierowanie WKSJ odbywa praktyki u promotorów z zatwierdzonej 

listy. 
c) po zakończeniu praktyk i i zatwierdzeniu dziennika przez WKSJ, kursant 

dostarcza do biura PZJ wypełniony i podpisany dziennik praktyk wraz ze 
zdjęciem 

d) po pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia dziennika praktyk przez 
przedstawiciela KKS zostają nadane uprawnienia przez Biuro PZJ, które w 
terminie do 14 dni wystawia dokument potwierdzający uprawnienia 
Instruktora Sportu. 

 

§ 11 
Trener Klasy II 

 
1. Trener Klasy II jest uprawniony do prowadzenia wszelkiego sportowego szkolenia 

jeździeckiego. 
2. Warunkiem ubiegania się o stopień Trenera Klasy II jest: 

a) posiadanie minimum wykształcenia licencjackiego lub inżynierskiego, 
b) pięć lat udokumentowanej pracy jako Instruktor Sportu, 
c) rekomendacja od promotora z listy promotorów PZJ potwierdzająca 

odpowiednie predyspozycje kandydata do pełnienia funkcji trenera, 
d) złożenie oświadczenia o tym, że nie było się skazanym prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie 
(tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), 

e) przedstawienie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej, (ważne max. 3 lata), 

f) ukończenie kursu zatwierdzonego przez KKS zakończonego egzaminem oraz 
obrona pracy przed Komisją powołaną przez Zarząd PZJ na wniosek KKS. 
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3. Procedura nadawania uprawnień: 
a) zdanie testu teoretycznego, 
b) przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej podczas rozmowy z komisją, 
c) po pozytywnej weryfikacji przez komisję w skład której wchodzą co najmniej 3 

osoby (Przewodniczący Komisji musi: posiadać kwalifikację pełną z poziomem 8 
PRK z obszaru sportu lub wychowania fizycznego; posiadać co najmniej 
ośmioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (włącznie z ocenianiem). 
Jeden z członków komisji musi posiadać aktualną licencję minimum trenera I 
klasy PZJ w jeździectwie lub kwalifikację cząstkową z zakresu jeździectwa z 
poziomem 6 PRK. Każdy z pozostałych członków komisji musi: posiadać 
nieprzerwanie od minimum 6 lat licencję trenera II klasy PZJ w jeździectwie lub 
kwalifikację cząstkową z zakresu jeździectwa z poziomu 5 PRK - “Planowanie i 
prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie”; posiadać co najmniej 
pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym oceniania) w zakresie 
szkolenia kadr szkoleniowych w jeździectwie.), zostają nadane uprawnienia 
przez Biuro PZJ, które w terminie do 14 dni wystawia dokument potwierdzający 
uprawnienia Trenera II Klasy. 

 
§ 12 

Trener Klasy I 
 

1. Trener Klasy I jest uprawniony do prowadzenia wszelkiego sportowego szkolenia 
jeździeckiego oraz do prowadzenia specjalistycznego szkolenia jeździeckiego w ramach 
posiadanej specjalizacji. 

2. Warunkiem ubiegania się o stopień Trenera Klasy I jest: 
a) posiadanie wykształcenia magisterskiego, 
b) pięcioletni staż pracy w charakterze Trenera II Klasy, 
c) wykazanie się udokumentowanym dorobkiem i osiągnięciami w pracy 

szkoleniowej i dydaktycznej – prowadzenie konsultacji jeździeckich, działalność 
publicystyczną, udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach i 
seminariach oraz inne dowody potwierdzające jego dorobek, 

d) ukończenie kursu awansowego na trenera I Klasy organizowanego przez 
Instytut Sportu lub inną uprawnioną do tego rodzaju szkoleń instytucję, 

e) złożenie oświadczenia o tym, że nie było się skazanym prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie 
(tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z póżn.zm.). 

3. Procedura nadawania uprawnień: 
a) rozmowa z komisją; analiza dowodów i deklaracji; prezentacja 
b) po pozytywnej weryfikacji przez komisję w skład której wchodzą co najmniej 3 

osoby (Przewodniczący Komisji musi spełniać następujące warunki: posiada 
kwalifikację pełną z poziomem 8 PRK z obszaru sportu lub wychowania 
fizycznego; posiada co najmniej ośmioletnie doświadczenie w pracy 
dydaktycznej (w tym ocenianiu). Każdy z pozostałych członków komisji musi 
spełniać następujące warunki: posiada nieprzerwanie od minimum 5 lat licencję 
trenera I klasy PZJ w jeździectwie lub kwalifikację cząstkową z zakresu 
jeździectwa z poziomu 6 PRK. Możliwe jest sumowanie czasu posiadania licencji 
trenera I Klasy PZJ w jeździectwie lub kwalifikacji cząstkowej z zakresu 
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jeździectwa z poziomu 6 PRK; posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
w pracy dydaktycznej (w tym ocenianiu) w zakresie szkolenia kadr 
szkoleniowych w jeździectwie) zostają nadane uprawnienia przez Biuro PZJ, 
które w terminie do 14 dni wystawia dokument potwierdzający uprawnienia 
Trenera I Klasy. 

§13  
Trener Wykładowca 

 
1. Trener Wykładowca jest uprawniony do prowadzenia specjalistycznego szkolenia 

jeździeckiego w ramach posiadanej specjalizacji oraz planowania i prowadzenia 
doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie. 

2. Warunkiem ubiegania się o stopień Trenera Wykładowcy jest: 
a) posiadanie wykształcenia magisterskiego, 
b) pięcioletni staż pracy w charakterze Trenera II Klasy, 
c) wykazanie się udokumentowanym dorobkiem szkoleniowym – prowadzenie 

konsultacji jeździeckich, 
d) posiadanie osiągnięć w obszarze pracy naukowej lub dydaktycznej – działalność 

publicystyczną, znaczący udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, 
seminariach oraz kursach w ramach struktur instruktorsko – trenerskich, 

e) ukończenie kursu awansowego na Trenera Wykładowcę organizowany przez 
Instytut Sportu lub inną uprawnioną do tego rodzaju szkoleń instytucję, 

f) złożenie oświadczenia o tym, że nie było się skazanym prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie 
(tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.). 

3. Procedura nadawania uprawnień: 
a) rozmowa z komisją; analiza dowodów i deklaracji; prezentacja 
b) po pozytywnej weryfikacji przez komisję w skład której wchodzą co najmniej 3 

osoby (Przewodniczący Komisji musi spełniać następujące warunki: posiada 
kwalifikację pełną z poziomem 8 PRK z obszaru sportu lub wychowania 
fizycznego; posiada co najmniej ośmioletnie doświadczenie w pracy 
dydaktycznej (w tym ocenianiu). Każdy z pozostałych członków komisji musi 
spełniać następujące warunki: posiada nieprzerwanie od minimum 5 lat licencję 
trenera I klasy PZJ w jeździectwie lub kwalifikację cząstkową z zakresu 
jeździectwa z poziomu 6 PRK. Możliwe jest sumowanie czasu posiadania licencji 
trenera I Klasy PZJ w jeździectwie lub kwalifikacji cząstkowej z zakresu 
jeździectwa z poziomu 6 PRK; posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
w pracy dydaktycznej (w tym ocenianiu) w zakresie szkolenia kadr 
szkoleniowych w jeździectwie) zostają nadane uprawnienia przez Biuro PZJ, 
które w terminie do 14 dni wystawia dokument potwierdzający uprawnienia 
Trenera Wykładowcy 

 
§ 14  

Ramy Kwalifikacji 
 

Opisy kwalifikacji poszczególnych stopni szkoleniowych wdrażane do Polskiej Ramy 
Kwalifikacji stosowane są jako wytyczne określające wymagania stawiane kandydatom na 
poszczególne stopnie szkoleniowe, w zakresie ich umiejętności, wiedzy i kompetencji. 



11 
 

CZĘŚĆ III 

LICENCJE SZKOLENIOWCA PZJ 
DOSZKALANIE KADR INSTRUKTORSKO-TRENERSKICH 

 
§ 15  

Warunki oraz tryb przyznawania, przedłużania licencji szkoleniowca PZJ 
 

1. Zorganizowane zajęcia szkoleniowe w zakresie sportu, związane z uczestnictwem we 
współzawodnictwie sportowym w jeździectwie mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i 
instruktorzy sportu, po otrzymaniu licencji szkoleniowca PZJ. 

2. Polski Związek Jeździecki może przyznać licencję szkoleniowca PZJ na wniosek osoby 
zainteresowanej. 

3. Do wniosku o przyznanie pierwszej licencji szkoleniowca należy dołączyć:  
a) wypełniony druk wniosku wraz z oświadczeniem RODO, 
b) dokument potwierdzający posiadanie określonego stopnia szkoleniowego, 
c) oświadczenie o tym, że ma się pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że 

korzysta się z pełni praw publicznych, 
d) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (szkolenie ważne max. 3 

lata), 
e) dowód zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane w związku z pełnieniem funkcji instruktora lub trenera. 
4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski zawierające komplet wymaganych dokumentów, 

a licencja wystawiona po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem PZJ. 
5. Licencja szkoleniowca PZJ zostaje przyznana na trzy lata kalendarzowe na wniosek 

osoby zainteresowanej, złożony nie później niż rok od daty uzyskania uprawnień na 
odpowiedni stopień instruktora lub trenera. 

6. Wnioskodawca, który nie złoży wniosku w terminie roku od daty uzyskania uprawnień, 
zobowiązany jest do odbycia szkoleń określonych w § 15 przed przyznaniem licencji. 

7. Szkoleniowiec PZJ w drugim i trzecim roku obowiązywania licencji jest zobowiązany 
przedkładać do PZJ dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3e, 
w terminie do dnia upływu ważności umowy poprzedniej, pod rygorem cofnięcia 
licencji. 

8. Przedłużenie ważności licencji na kolejne trzy lata uwarunkowane jest odbyciem 
szkoleń określonych w § 15 ust. 3. 

9. W przypadku nie odbycia wymaganych szkoleń określonych w § 15 ust. 3 w okresie do 
końca ważności licencji, dopuszcza się odbycie brakujących szkoleń do końca 1 
kwartału roku kolejnego, przy czym nie odbycie tych szkoleń w tym terminie 
spowoduje brak zachowania ciągłości licencji. 

10. Szkoleniowiec, który ma przerwę w wykupieniu licencji PZJ przed ponownym wejściem 
w poczet licencjonowanych szkoleniowców, musi odbyć szkolenia określone w § 15 ust. 
3. 

11. W przypadku utraty ciągłości licencji szkolenia określone w §15 ust. 3 muszą odbywać 
się nie wcześniej niż 2 lata przed datą złożenia wniosku o przedłużenie licencji. 

12. Każda osoba, która uzyskała licencję, otrzymuje jednocześnie certyfikat i kartę 
licencyjną szkoleniowca PZJ zawierające imię i nazwisko, rodzaj zdobytych kwalifikacji 
oraz czas ważności licencji. 
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13. Polski Związek Jeździecki za przyznanie oraz przedłużenie licencji szkoleniowca PZJ 
pobiera opłatę wg cennika PZJ. 

14. Polski Związek Jeździecki prowadzi ewidencję przyznanych licencji szkoleniowców PZJ. 
15. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego paragrafu w kwestiach 

przyznania i przedłużenia licencji decyduje Zarząd PZJ na podstawie uzasadnionego 
wniosku RSJ. 
 

§ 16 
System kształcenia ustawicznego kadr szkoleniowych PZJ 

 
1. Systemowi kształcenia ustawicznego podlegają licencjonowani instruktorzy i trenerzy 

jeździectwa (szkoleniowcy PZJ). Jest to program szkoleniowy służący wymianie 
doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji. 

2. Cały proces szkolenia ustawicznego nadzorowany jest przez Radę Szkolenia 
Jeździeckiego, która przygotowuje wytyczne do organizacji szkoleń, zatwierdza ich 
zawartość merytoryczną oraz listę wykładowców. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 7, licencjonowani instruktorzy i trenerzy (szkoleniowcy PZJ) są 
zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej 3 szkoleniach licencyjnych w ciągu trzech 
lat. 
Zaliczenie szkoleń potwierdzone certyfikatem lub listą on line przesłaną przez 
organizatora jest warunkiem przedłużenia licencji PZJ na kolejne trzy lata.  

4. Doszkalanie może być organizowane dla dwóch odrębnych grup szkoleniowców: 
a) grupa I – Instruktorzy Jazdy Konnej PZJ, 
b) grupa II – instruktorzy Sportu PZJ i Trenerzy PZJ wszystkich stopni. 

5. Szkolenia licencyjne organizują ośrodki certyfikowane, w porozumieniu i za aprobatą 
Wojewódzkich Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego, którzy zgłaszają szkolenia do 
zaakceptowania przez KKS zgodnie z zasadami obowiązującymi w macierzystym WZJ. 

6. Organizator Szkolenia Licencyjnego jest zobowiązany wobec PZJ do: 
a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi PZJ, stanowiącymi załącznik 

nr 1 do niniejszych zasad, 
b) określenia preferowanej grupy szkoleniowej, do której jest ono adresowane, 

stosownie do zapisu ustępu 4, 
c) podania kosztów uczestnictwa , 
d) podania nazwiska osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, 
e) wniesienia opłaty w wysokości 8% + vat kosztu uczestnictwa od każdego 

uczestnika, 
f) przesłania do PZJ listy uczestników zawierającej: imię i nazwisko, numer licencji 

PZJ, opcjonalnie pocztowy adres do korespondencji i adres elektroniczny 
uczestnika szkolenia, podpis uczestnika, datę i miejsce szkolenia oraz podpis 
osoby odpowiedzialnej za  nadzór nad szkoleniem. 

7. Z konieczności udziału w Szkoleniach Licencyjnych zwalnia się osoby: 
a) posiadające certyfikat udziału w kursie lub szkoleniu dedykowanym 

szkoleniowcom organizowanym przez FEI lub inne federacje narodowe. Udział 
w jednym takim szkoleniu zastępuje jedno szkolenie krajowe, 

b) posiadające potwierdzony przez odpowiednią Jeździecką Federację Narodową 
staż szkoleniowy w zagranicznych ośrodkach jeździeckich. Decyzję o ilości 
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zaliczonych szkoleń podejmuje RSJ na podstawie przedłożonych dokumentów 
o odbyciu stażu,  

c) posiadające tytuł trenera mentora, 
d) które ukończyły 70 rok życia, posiadające udokumentowany min. 30 letni staż 

pracy szkoleniowej, 
e) prowadzące szkolenia licencyjne na potrzeby systemu kształcenia kadr 

szkoleniowych PZJ. Jedno poprowadzone szkolenie zastępuje jedno wymagane 
w ust. 3 szkolenie licencyjne. 

 
CZĘŚĆ IV 

PASZPORTY IGEQ 
 

§ 17 
Paszporty IGEQ (Equestrian Passport) 

 
1. Paszport IGEQ (International Group for Equestrian Qualifikations) jest 

międzynarodowym dokumentem określającym kwalifikacje szkoleniowców w sporcie 
jeździeckim, uznawanym w krajach i przez organizacje wymienione na stronie 
internetowej www.igeq.org . 

2. Paszport IGEQ ustala międzynarodowy poziom szkoleniowy posiadacza paszportu i 
wydawany jest przez Polski Związek Jeździecki. 

3. Wyróżnia się 3 poziomy szkoleniowe: 
a) International Level 1, 
b) International Level 2, 
c) International Level 3.  

4. Osoby posiadające tytuły szkoleniowe określone w § 7 ust. 2 są uprawnione do 
ubiegania się o wydanie Paszportu IGEQ odnośnie odpowiedniego poziomu, 
określonego w ust. 3, po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie wydawania 
paszportów IGEQ, który stanowi odrębny dokument i obowiązuje na podstawie 
odrębnej uchwały Zarządu PZJ. 

5. Egzaminatorem IGEQ może być osoba wpisana na listę egzaminatorów IGEQ 
prowadzoną przez Radę Szkolenia Jeździeckiego. 

6. Egzaminatorzy mogą egzaminować na poziomie nie wyższym niż posiadane przez nich 
uprawnienia egzaminatorów wydane przez IGEQ. 

7. Warunkiem wpisania danej osoby przez Radę Szkolenia Jeździeckiego na listę 
egzaminatorów IGEQ jest: 

a) złożenie wniosku o wpis na listę egzaminatorów przez osobę zainteresowaną, 
b) załączenie certyfikatu ukończenia seminarium dla egzaminatorów wydanego 

przez IGEQ, 
c) Egzaminatorem IGEQ są osoby wydelegowane przez Radę Szkolenia 

Jeździeckiego, które przeszły odpowiednie szkolenie, posiadają szczegółowe 
rozeznanie w poszczególnych poziomach paszportów IGEQ. 
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CZĘŚĆ V 
 

§ 18 
Przepisy przejściowe i końcowe. 

 
1. Wszystkie dotychczasowe uprawnienia instruktorskie i trenerskie uzyskane przed 

wprowadzeniem nowych przepisów i uznawane przez PZJ zachowują swoją ważność i 
będą przez PZJ honorowane. 

2. Dotychczasowi Instruktorzy Szkolenia Podstawowego automatycznie otrzymują status 
Instruktorów Jazdy Konnej PZJ. 

3. Dotychczasowi Instruktorzy Jeździectwa Powszechnego mogą ubiegać się o tytuł 
Instruktora Jazdy Konnej PZJ po podniesieniu swoich kwalifikacji praktycznych i 
przejściu poniższej procedury: 

a) osoba musi posiadać aktualną licencję PZJ, 
b) odbyła praktykę u promotora z listy promotorów PZJ, 
c) przedstawia wypełniony dziennik praktyk oraz pozytywną opinię promotora, 
d) złożyła komplet dokumentów wraz z wnioskiem o nadanie tytułu Instruktora 

Jazdy Konnej do biura Związku, 
e) KKS po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Zasady Szkolenia Kadr 
Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie zatwierdzone przez Zarząd PZJ w dniu 
24.08.2017 roku uchwałą nr U/1392/16/Z/2017. 
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Załącznik nr 1 
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  
Kolegium Koordynatorów Szkolenia. 
 
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: 
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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. trzem różnym 
zagadnieniom. 


