Jeździectwo
Za standardy szkolenia i zdobywania tytułu instruktora jazdy konnej dba w Polsce Polski Związek
Jeździecki. Związek uczestniczy w konstruowaniu sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie.
PZJ jest członkiem International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) – organizacji zajmującej
się ujednoliceniem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji kadr szkoleniowych w jeździectwie konnym.
Należy do niej ponad pięćdziesiąt federacji krajowych z całego świata, a Polskę reprezentuje trener
klasy mistrzowskiej Wacław Pruchniewicz – tłumaczy Maciej Kania z PZJ. Dodaje, że PZJ jest jedyną
rozpoznawalną międzynarodowo organizacją w Polsce, która decyduje o uznawalności tytułów
instruktorskich i trenerskich w jeździectwie.
Właśnie w (IGEQ) zaczęto przystosowywać system licencjonowania i nadawania uprawnień
zawodowych w jeździectwie do struktury Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Odpowiednie stopnie
instruktorskie i trenerskie nadawane w ramach IGEQ są przypisane poziomom ERK (EQF) –- Dopiero
później zaczęto w kraju tworzyć sektorową ramę kwalifikacji w sporcie – dodaje Maciej Kania
PZJ do (IGEQ) należy od 2002 roku. Dzięki temu nasz system szkoleniowy i nadane uprawnienia są
porównywalne z kwalifikacjami instruktorskimi i trenerskimi w jeździectwie, zdobywanymi w innych
krajach, członkach IGEQ. IGEQ określa wymagania dla poszczególnych stopni i wydaje
międzynarodowy dokument – Equestrian Passport, który potwierdza kwalifikacje szkoleniowców
w sporcie jeździeckim.
Kwalifikacji instruktorskie i trenerskie w sporcie odpowiadają co do zasady czterem poziomom
Europejskiej Ramy Kwalifikacji od II do VII – mówi Maciej Kania. W jeździectwie możliwe jest
uzyskanie następujących tytułów.






Instruktor szkolenia podstawowego, który nie jest włączony do systemu IGEQ – poziom II
EQF
International Level 1 IGEQ – instruktor sportu jeździeckiego bez udokumentowanego
posiadania I klasy sportowej – poziom III EQF i w ocenie pana Macieja Kani poziom IV KRKS
International Level 2 – instruktor sportu jeździeckiego z udokumentowanym posiadaniem co
najmniej I klasy sportowej – poziom IV EQF
International Level 3 – trener II klasy trener I klasy – poziom VI EQF
International Expert – trener klasy mistrzowskiej – poziom VII EQF

Szkolenia i egzaminy dla instruktorów rozpoznawalnych przez PZJ przeprowadza PZJ lub
wyznaczona przez PZJ instytucja szkoleniowa, z którą podpisana została umowa w tym zakresie.
Tytuł trenera możliwy jest do zdobycia po zakończeniu studiów podyplomowych.
W Polsce certyfikat instruktora sportu jeździeckiego wydawany jest od 1956 roku. W tym czasie ok.
1400-1500 osób uzyskało uprawnienia, a ok. 300 dzisiaj posiada ważną licencję PZJ, z czego 97 osób
ma wydane uprawnienia IGEQ (49 na poziomie I i 48 na poziomie II – 6 kolejnych osób jest właśnie
w trakcie procesu wydawania uprawnień na jeden z poziomów).
Uprawnienia trenerskie, które do czasu deregulacji były możliwe do uzyskania tylko przez osoby
posiadające uprawnienia instruktora sportu, posiada 88 osób, z czego 21 to trenerzy klasy I, a jedna –
trener klasy mistrzowskiej.
Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieje ok. 12000-13000 osób posiadających uprawnienia
o nieznanej PZJ wartości i nierozpoznawane przez PZJ, zapewne drugie tyle osób szkoli w Polsce bez
posiadanych uprawnień – stanowi to duże wyzwanie dla środowiska z uwagi na zagrożenia związane
z uprawianiem sportu w ogóle, w tym w szczególności sportu jeździeckiego. Ponadto na integrującym
się rynku europejskim osoby z uprawnieniami innymi, niż rozpoznawalnymi przez PZJ, nie mają
możliwości uzyskania uznawalności swoich uprawnień poza Polską.

