REGULAMIN
CERTYFIKACJI OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Polski Związek Jeździecki 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 ma prawo do przeprowadzania egzaminów na Odznaki Jeździeckie: Jeżdżę konno,
brązową, srebrną i złotą oraz ma prawo do 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 przystąpienia do egzaminów na Odznaki Jeździeckie.
A. KATEGORIE CERTYFIKATÓW
I – O środki turystyki i rekreacji konnej PZJ
II – Ośrodki nauki jazdy konnej PZJ
III – Ośrodki sportowe
I. Certyfikat ośrodka turystyki i rekreacji konnej PZJ
1. Bez nauki jazdy konnej – kat. A
- warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom (zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach),
- ośrodek musi mieć konie certyfikowane przez PZJ – Certyfikat KTiR. Weryfikacji będą
dokonywały osoby uprawnione do kontroli ośrodków certyfikowanych (*),
- stajnia musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do prowadzenia zajęć,
- ośrodek musi mieć dostęp do oficjalnych szlaków konnych wraz z aktualną zgodą na ich
użytkowanie lub potwierdzoną możliwość wyjazdu w teren i/lub ogrodzony, bezpieczny plac
do jazdy konnej,
- jazdy muszą być prowadzone przez instruktora z uprawnieniami minimum „Instruktor Jazdy
Rekreacyjnej PZJ”. Ma on prawo nadawania odznaki „Jeżdżę konno”,
- pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;
2. Z nauką jazdy konnej – kat. B
- warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom (zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach),
- ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do prowadzenia zajęć,
- ośrodek musi mieć konie certyfikowane przez PZJ – Certyfikat KTiR. Weryfikacji będą
dokonywały osoby uprawnione do kontroli ośrodków certyfikowanych (*),
- ośrodek musi dysponować bezpiecznym, ogrodzonym miejscem do nauki jazdy konnej i/lub
halę,
- zajęcia muszą być prowadzone przez instruktora z uprawnieniami minimum Instruktora
Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ. Ma on prawo do przyznawania odznaki
„Jeżdżę konno”,
- pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;
(*) Przyznawanie certyfikatu koniom rekreacyjno - turystycznym ma na celu wyselekcjonowanie
zwierząt posłusznych i bezpiecznych do uprawiania amatorskiej jazdy konnej. Wymogi jakie
powinien spełniać koń-kandydat do otrzymania certyfikacji to:
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1. Ukończone pełne 5 lat
2. Posiadanie rodowodu – paszportu PZHK lub PZJ
3. Dobry stan zdrowia, bez widocznych i ukrytych wad
4. Prawidłowa budowa, doskonały stan kopyt, dobry wzrok, prawidłowe uzębienie i zgryz
5. Normalny stan psychiczny i dobry charakter
6. Prawidłowe chody podstawowe
7. Prawidłowe zachowanie pod jeźdźcem we wszystkich chodach
Na certyfikatach oraz w bazie danych PZJ będzie informacja o prowadzeniu jazd w językach obcych
(w formie skrótu – en, fr, de, pl, it, ru).
Przykładowe oznaczenie certyfikatu stajni turystyki i rekreacji konnej PZJ
Nazwa stajni
Certyfikowana stajnia PZJ
turystyki i rekreacji konnej
Kategorii A
Zajęcia w języku – ang, niem,

II. Certyfikat ośrodka nauki jazdy konnej
Na oznaczenie kategorii certyfikatu ośrodka nauki jazdy konnej składają się dwa elementy:
1. Kwalifikacje kadry szkoleniowej:
* - za prowadzenie szkolenia odpowiada instruktor szkolenia podstawowego
** - za prowadzenie szkolenia odpowiada instruktor sportu jeździeckiego
*** - za prowadzenie szkolenia odpowiada trener jeździectwa
Wszyscy szkoleniowcy pracujący w ośrodku muszą posiadać aktualną licencję szkoleniową, a
instruktorzy szkolenia podstawowego odpowiednie uprawnienia wydane przez PZJ.
We wniosku o nadanie certyfikatu należy podać dni i godziny prowadzenia zajęć przez wszystkich
szkoleniowców. Harmonogram pracy szkoleniowców powinien być umieszczony w ogólnie
dostępnym miejscu na terenie ośrodka łącznie z dokumentem o dacie ważności certyfikatu.
2. Jakość infrastruktury
2.1 Kategoria III
Infrastruktura:
- warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom (zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach),
- ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu, o
powierzchni około 800 m², oświetlony – w przypadku braku hali lub halę o
powierzchni około 800 m² (najlepiej o wymiarach 20x40 m),
- ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do prowadzenia
podstawowych zajęć szkoleniowych,
- pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń.
2.2 Kategoria II
Infrastruktura:
- warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom (zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach),
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ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu, o
powierzchni około 1200 m², najlepiej oświetlony i halę o powierzchni około 800 m²
(najlepiej o wymiarach 20x40 m),
- środek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (w tym komplet
przeszkód skokowych) do prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych, a także
komplet szranek do ustawienia czworoboku ujeżdżeniowego,
- ośrodek musi dysponować salą dydaktyczną na 20- 25 osób,
- pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń.
2.3 Kategoria I
Infrastruktura:
- warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom (zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach),
- ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu, o
powierzchni około 1200 m², najlepiej oświetlony i halę o powierzchni około 1200 m²
(najlepiej o wymiarach 20x60 m),
- ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (w tym komplet
przeszkód skokowych) do prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych, a także
komplet szranek do ustawienia czworoboku ujeżdżeniowego,
- ośrodek musi dysponować salą dydaktyczną dla minimum 20 osób,
- ośrodek powinien oferować możliwości zakwaterowania i wyżywienia o odpowiednim
standardzie na własnym terenie lub w bezpośredniej bliskości,
- pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń.
Przykładowe oznaczenie kategorii certyfikatu Ośrodka – tablica biała:
1. I** - za zajęcia odpowiada instruktor sportu jeździeckiego, a infrastruktura Ośrodka
odpowiada warunkom określonym dla kategorii I,
2. II* - za zajęcia odpowiada instruktor szkolenia podstawowego, a infrastruktura
Ośrodka odpowiada warunkom określonym dla kategorii II,
3. III*** - za zajęcia odpowiada trener jeździectwa, a infrastruktura Ośrodka odpowiada
warunkom określonym dla kategorii III.

III. Ośrodki sportowe
Stajnie i ośrodki certyfikowane, których zawodnik posiada minimum I klasę sportową, otrzymują
dodatkowo oznaczenie – „Sport wyczynowy PZJ”.
B. ZASADY OGÓLNE
- po skontrolowaniu ośrodka i przedstawieniu wniosku przez uprawnioną przez WZJ osobę nadanie
certyfikatu następuje na podstawie uchwały Zarządu PZJ,
- certyfikat nadawany jest na 2 lata licząc od daty uchwały Zarządu PZJ, a jego ważność kończy się w
ostatnim dniu danego miesiąca,
- Ośrodki nauki jazdy konnej są upoważnione również do prowadzenia działalności na polu turystyki
i rekreacji konnej,
- każdy Ośrodek – za wyjątkiem Stajni turystyki i rekreacji konnej PZJ – zobowiązany jest do
przeprowadzenia w okresie ważności certyfikatu minimum 4 akcji szkoleniowych
zaakceptowanych i ogłoszonych przez PZJ na stronie internetowej (np. egzaminy na odznaki, kursy
i szkolenia instruktorsko-trenerskie, kursy i seminaria sędziowskie, itp.). Niespełnienie tego
warunku uniemożliwia wydanie zgody na przedłużenie ważności certyfikatu.
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ważność certyfikatu może być przedłużana na kolejne okresy po złożeniu wniosku przez
zainteresowany Ośrodek i ponownej kontroli warunków w ośrodku. Wniosek złożony później niż
90 dni po dacie upływu ważności certyfikatu skutkuje utratą prawa do jego przedłużenia. W takim
przypadku procedurę nadania certyfikatu należy wszcząć od nowa.
- Ośrodek otrzymuje tablicę PZJ z podaną klasą certyfikatu. Tablica pozostaje własnością PZJ. Po
upływie daty ważności certyfikatu i braku przedłużenia lub utraceniu certyfikatu musi być
zwrócona do PZJ. O dacie ważności certyfikatu informuje dokument, który powinien być
umieszczony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie ośrodka.
- informacja o nadaniu, przedłużeniu lub cofnięciu certyfikatu zamieszczana jest na stronie
internetowej PZJ i WZJ,
- wszelkie zmiany dotyczące szkoleniowców, infrastruktury lub w działalności ośrodka mogące mieć
wpływ na stopień przyznanego certyfikatu muszą być zgłaszane w PZJ i WZJ,
- sprawdzenie Ośrodka, minimum raz w roku, przez komisję PZJ. Wyniki kontroli w formie protokołu
przekazywane są do Zarządu PZJ, który podejmuje decyzję o zmianie kategorii lub cofnięcie
certyfikatu. Kontrola jest przeprowadzana na koszt jednostki przeprowadzającej (PZJ),
- na terenie Ośrodka w widocznym miejscu musi być wywieszony „Regulamin działalności Ośrodka” z
podkreśleniem zasad bezpieczeństwa związanych z postępowaniem z końmi oraz wymogiem
bezpieczeństwa w czasie użytkowania koni (np. obligatoryjne używanie kasku ochronnego),
- cofnięcie certyfikatu może nastąpić wskutek prowadzenia zajęć jeździeckich przez osoby bez
wymaganych prawem kwalifikacji, naruszania zasad bezpieczeństwa lub, gdy działalność Ośrodka
szkodzi dobremu wizerunkowi jeździectwa. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić również na skutek
naruszenia „Ustawy o ochronie zwierząt” oraz, gdy nastąpiły niezgłoszone przez Ośrodek zmiany
dotyczące zatrudnionych szkoleniowców, infrastruktury lub w działalności Ośrodka.
- otrzymanie certyfikatu oraz przedłużenie jego ważności jest płatne. Aktualna wysokość opłat
związanych z certyfikacją publikowana jest w bieżącym Cenniku PZJ.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT
Ośrodek ubiegający się o certyfikat składa w WZJ wypełniony oficjalny wniosek-formularz, który
zawiera:
- dane wnioskodawcy: właściciel, siedziba, kontakt, NIP/ Regon,
- dane ośrodka: nazwa, siedziba, kontakt, NIP/Regon,
- informacje o ośrodku: kwalifikacje osób prowadzących zajęcia (numer legitymacji lub dyplomu, datę
i przez kogo wydane, numer licencji trenera),
- dokładny harmonogram zajęć prowadzonych przez szkoleniowców wymienionych we wniosku,
- regulamin działalności ośrodka
- opis warunków stajennych i terenów do prowadzenia zajęć
- opinię lekarza weterynarii dotyczącą liczby objętych opieką koni, ich kondycji, pielęgnacji i
utrzymania,
- 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 potwierdzającą zgodność podanych
informacji ze stanem rzeczywistym.
Załącznikami do wniosku są:
- kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób prowadzących zajęcia,
- oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie osób prowadzących zajęcia (umowa o
pracę, o dzieło, społecznie lub inne) wraz z dokładnym harmonogramem prowadzonych przez nich
zajęć zdjęcia ośrodka,
- fotografie Ośrodka,
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- kopie aktualnych polis ubezpieczeniowych OC Ośrodka i OC szkoleniowców,
- dowód wniesienia opłaty na rzecz PZJ,
- we wniosku o przedłużenie certyfikatu powinien znaleźć się wykaz akcji szkoleniowych zgłoszonych
do PZJ i przeprowadzonych w poprzedzającym okresie jego ważności.

Niekompletne wnioski będą zwracane bez rozpatrywania.
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