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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Instruktor jazdy konnej 342303

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Instruktor jeździectwa.
Instruktor.
Trener.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3423 Fitness and Recreation Instructors and Programme Leaders.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja P – Edukacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:




analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Agata Kacprzak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II, Radom.
Adriana Pawelec – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Agata Bączkowska – Zespół Szkół Rolniczych, Piaseczno.
Sylwia Trojecka – „Sylwia Trojecka – Hipoterapia”, Stajnia Krzewień, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Zbigniew Kaczorowski – Polski Związek Jeździecki, Warszawa.
Jakub Ciemnoczołowski – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślania wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Instruktor jazdy konnej prowadzi zajęcia, podczas których uczy podstaw obsługi konia, jazdy konnej
oraz zajmuje się aktywizacją i rekreacją ruchową klientów.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Instruktor jazdy konnej jest zawodem o charakterze usługowym. Instruktor jazdy konnej, stosując
odpowiednie metody dydaktyczne, prowadzi zajęcia mające na celu opanowanie i doskonalenie
umiejętności jeździeckich, z wykorzystaniem odpowiednich ćwiczeń i zadań. Podczas prowadzenia
zajęć udziela instrukcji z zakresu postępowania z końmi i korzystania ze sprzętu jeździeckiego.
Ponadto pomaga oraz naucza siodłania31 i rozsiodływania, stosowania zabiegów pielęgnacyjnych41
u koni, oraz uczy podstaw budowy ciała konia, jego zachowań i opieki nad nim, a także rozwija
świadomość psychofizyczną jeźdźców. Wyjaśnia i egzekwuje przestrzeganie zasad obowiązujących
podczas jazdy konnej, przepisów jeździeckich i procedur bezpieczeństwa. Jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo jeźdźców i koni, a w razie potrzeby udziela pomocy przedmedycznej jeźdźcom
i koniom.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy instruktora jazdy konnej stosuje metody, techniki i procedury polegające na:
 prowadzeniu nauki jazdy konnej z uwzględnieniem odpowiednich ćwiczeń: na lonży12,
w lonżowniku, indywidualnie, grupowo, podczas wyjazdów w teren40,
 prowadzeniu kursów nauki jazdy konnej adresowanych do dzieci i dorosłych podczas obozów,
kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku zbiorowego,
 udzielaniu instruktażu i pomocy klientom w zakresie postępowania z końmi i korzystania
ze sprzętu jeździeckiego,
 udzielaniu instruktażu i nadzorowaniu przestrzegania zasad i przepisów jeździeckich
oraz procedur bezpieczeństwa jeździeckiego;
 nadzorowaniu zajęć i weryfikowaniu umiejętności jeździeckich, ocenianiu postępów jeźdźca oraz
w razie potrzeby, udzielaniu pomocy przedmedycznej,
 kontrolowaniu i dbaniu o stan techniczny sprzętu jeździeckiego32 pod względem bezpieczeństwa
jeźdźców i koni,
 organizowaniu prac i pomocy w czynnościach związanych z opieką nad końmi takich jak: zabiegi
pielęgnacyjne, obsługa weterynaryjna15, rozczyszczanie29 i podkuwanie kopyt19, żywienie koni,
 ocenianiu i dbaniu o stan psychofizyczny jeźdźców i koni,
 prowadzeniu dokumentacji usług,
 planowaniu i organizowaniu pracy własnej oraz zespołu,
 przygotowywaniu harmonogramu zajęć jazdy konnej,
 przygotowywaniu miejsca do prowadzenia zajęć jazdy konnej.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca instruktora jazdy konnej jest wykonywana na wolnym powietrzu lub pod dachem, np.:
 na ogrodzonej, krytej lub odkrytej ujeżdżalni37,
 na przeznaczonym do prowadzenia zajęć placu,
 w zadaszonym lub niezadaszonym lonżowniku13,
 w otwartym terenie.
Miejscem pracy instruktora jazdy konnej są:
 ośrodki jeździeckie,
 stadniny koni,
 stada ogierów34,
 gospodarstwa agroturystyczne,
 stajnie prywatne,
 placówki oświatowe.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Instruktor jazdy konnej stosuje podczas zajęć różnorodne pomoce dydaktyczne. W zakresie nauki
jazdy konnej może wykorzystywać:
- lonże,
39
- wodze pomocnicze ,
- liny treningowe (3,5 m, 6 m, 7 m, 10 m),
- kantar sznurkowy (halter).
Ponadto w trakcie zajęć może korzystać z:
 cavaletti (koziołków)2,
 drągów4,
 stojaków35,
 przeszkód28,
 piłek,
 przeszkód terenowych (naturalnych).
Organizacja pracy
W organizacji pracy instruktora jazdy konnej ważne jest uwzględnienie warunków atmosferycznych.
Część ośrodków nie dysponuje krytą ujeżdżalnią lub choćby krytym lonżownikiem, gdzie można
szkolić jeźdźców i konie niezależnie od warunków pogodowych.
Praca instruktora jazdy konnej jest pracą o zmiennej intensywności, może być pracą sezonową,
charakteryzującą się znacznie mniejszym natężeniem w okresie jesienno-zimowym.
Z uwagi na rekreacyjny charakter jazdy konnej, zajęcia najczęściej odbywają się popołudniami
lub w dni wolne od pracy. Instruktor jazdy konnej nie posiada stałych godzin pracy.
Instruktor jazdy konnej pracuje z jedną osobą lub z grupą osób.

5

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor jazdy konnej 342303
Pracę charakteryzuje stałość i powtarzalność określonych czynności, natomiast jej różnorodność
może wynikać ze zróżnicowania poziomu zaawansowania umiejętności jeździeckich, wieku
i sprawności fizycznej klientów oraz wyszkolenia i sprawności koni.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Instruktor jazdy konnej narażony jest w miejscu pracy na zagrożenia:
 wynikające z nieprzewidywalnych zachowań koni (kopnięcie, ugryzienie, instynkt
samozachowawczy),
 spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. zapyleniem, zbyt dużym nasłonecznieniem
lub mrozem,
 związane z zarażeniem chorobami odzwierzęcymi.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:
 reakcje alergiczne,
 choroby odzwierzęce,
 stłuczenia i złamania.
WAŻNE:
Ze względu na wymienione wyżej zagrożenia bardzo ważne są planowanie i organizacja pracy instruktora jazdy
konnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa jeźdźca i konia.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód instruktor jazdy konnej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku i słuchu,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność przekonywania,
 łatwość wypowiadania się,
 donośny głos;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokonytola,
 radzenie sobie ze stresem,

6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor jazdy konnej 342303








empatia,
kontrolowanie własnych emocji,
odpowiedzialność,
komunikatywność,
kreatywność,
cierpliwość,
gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie instruktor jazdy konnej wymaga wysokiej sprawności fizycznej, dobrego wzroku,
słuchu i sprawności zmysłu dotyku.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu instruktor jazdy konnej zalecane jest wykształcenie średnie o dowolnym
kierunku. Pomocne jest ukończenie kształcenia w zawodzie technik hodowca koni.
WAŻNE:
Instruktor jazdy konnej powinien stale pogłębiać wiedzę, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach
oraz treningach jeździeckich z profesjonalistami.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy
w zawodzie
Obecnie (2018 r.) brak prawnych regulacji związanych z wykonywaniem zawodu instruktor jazdy
konnej. Może być nim każdy, kto ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Kwalifikacje
weryfikuje pracodawca.
Kwalifikacje instruktorskie można nabyć w toku edukacji pozaformalnej (kursy i szkolenia) lub uczenia
się nieformalnego (doświadczenie zawodowe).
Kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktor jazdy konnej potwierdzają:
 legitymacja instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna,
 legitymacja Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ,
 legitymacja Przodownika Turystyki Jeździeckiej24 wydana przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze,
 tytuł technika hodowcy koni, uprawniający do organizowania rekreacji konnej i turystyki
jeździeckiej.
Dodatkowym atutem instruktora jazdy konnej może być posiadanie klasy sportowej11 lub/i odznaki
jeździeckiej17. Ponadto instruktor jazdy konnej powinien mieć ukończony kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej.
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WAŻNE:
Organizacją zajmującą się ujednoliceniem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji kadr szkoleniowych jest Polski
Związek Jeździectwa. Osoby z uprawnieniami innymi, niż rozpoznawalne przez PZJ, nie mają możliwości
uzyskania uznawalności swoich uprawnień poza Polską.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Instruktor jazdy konnej ma szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w tym:
 uzyskanie tytułu Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ6,
 uzyskanie tytułu Instruktora Sportu PZJ (wymagania dodatkowe: ukończony 21 rok życia i złota
odznaka jeździecka42 lub I klasa sportowa8),
 zdobycie kolejno tytułu trenera II klasy w jeździectwie (wymagania dodatkowe: minimum
trzyletni staż w charakterze instruktora sportu jeździeckiego), następnie tytułu trenera I klasy
w jeździectwie (wymagania dodatkowe: minimum trzyletni staż w charakterze trenera II klasy
w jeździectwie i udokumentowany dorobek pracy szkoleniowej).
Ponadto instruktor jazdy konnej może:
 dalej kształcić się na studiach wyższych na kierunkach związanych z jeździectwem i hodowlą koni,
 doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach tematycznych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Za standardy szkolenia i zdobywania tytułu instruktor jazdy konnej odpowiada w Polsce Polski
Związek Jeździecki20. Osoba ubiegająca się o stopień „Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ5
musi spełnić następujące warunki:
 ukończyć 18 rok życia,
 posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej,
 złożyć oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy
o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz.715),
 przedstawić ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu na instruktora jazdy konnej organizowanego przez
uprawnione stowarzyszenia/organizacje/przedsiębiorstwa lub organizacje branżowe (aby
przystąpić do kursu, niezbędne są umiejętności jeździeckie na poziomie co najmniej brązowej
odznaki jeździeckiej1 lub zdanie egzaminu wstępnego – zależnie od organizatora kursu),
 zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną38 Polskiego
Związku Jeździeckiego.
Szkolenia dla instruktorów jazdy konnej oferowane są też przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uprawnienia Przodownika Turystyki Jeździeckiej uzyskuje się po spełnieniu
następujących warunków:
 ukończone 18 lat,
 odbycie kursu zakończonego egzaminami teoretycznym i praktycznym,
25
 zaliczeniu miesięcznego stażu w jednym z ośrodków stażowych PTTK .
Do kursu na Instruktora Turystyki Konnej7 mogą przystąpić osoby z wykształceniem średnim,
posiadające już uprawnienia Przodownika Turystyki Jeździeckiej, jednak nie prędzej niż dwa lata po
uzyskaniu uprawnień Przodownika. Instruktor PZJ może rozszerzyć swoje kompetencje o uprawnienia
Przodownika i dalej Instruktora Turystyki Konnej, zdając eksternistycznie na egzaminach tylko
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tematykę związaną z turystyka konną, organizacją rajdów i wycieczek, topografią i krajoznawstwem.
Kursy instruktorów jady konnej są oferowane również na zasadach wolnorynkowych przez kluby,
związki sportowe, centra szkoleniowe, placówki kształcenia ustawicznego i inne instytucje
szkoleniowe realizujące szkolenia niepodlegające standardom określonym przez Polski Związek
Jeździecki. O przydatności wydawanych przez nie dokumentów, potwierdzających nabyte
kompetencje, decyduje prestiż realizatora szkoleń w środowisku branżowym.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie instruktor jazdy konnej może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Instruktor hipoterapii
Instruktor sportu
Instruktor rekreacji ruchowej
Trener sportu

Kod zawodu
323006
342201
342305
342207

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie instruktor jazdy konnej wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowywanie harmonogramu zajęć jazdy konnej i prowadzenie dokumentacji usług
instruktorskich.
Z2 Przygotowywanie miejsca i sprzętu do prowadzenia zajęć jazdy konnej.
Z3 Przygotowywanie koni do jazdy i opiekowanie się nimi oraz szkolenie w tym zakresie jeźdźców.
Z4 Planowanie zajęć z jazdy konnej oraz dobieranie koni na podstawie oceny umiejętności
i postępów jeźdźca.
Z5 Prowadzenie zajęć z jazdy konnej i w razie potrzeby udzielanie pomocy przedmedycznej.
Z6 Organizowanie wycieczek i rajdów konnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie zajęć jeździeckich oraz nauczanie
jazdy konnej zgodnie z psychofizycznymi uwarunkowaniami jeźdźca i konia
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie zajęć jeździeckich oraz nauczanie jazdy konnej
zgodnie z psychofizycznymi uwarunkowaniami jeźdźca i konia obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie harmonogramu zajęć jazdy konnej i prowadzenie dokumentacji usług
instruktorskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady przygotowywania harmonogramu zajęć
jazdy konnej;
Zasady prowadzenia dokumentacji usług
instruktorskich.
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Przygotowywać harmonogram zajęć jazdy
konnej;
Prowadzić dokumentację usług instruktorskich.
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Z2 Przygotowywanie miejsca i sprzętu do prowadzenia zajęć jazdy konnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska w zakresie organizacji zajęć
jazdy konnej;
Rolę elementów otoczenia mających wpływ
na bezpieczeństwo jeźdźca i konia podczas zajęć
jazdy konnej;
Rodzaje i budowę pomocy dydaktycznych
do zajęć jazdy konnej (np. cavaletti, drągi,
przeszkody);
Zasady ustawiania pomocy dydaktycznych
podczas zajęć jazdy konnej;
Rodzaje sprzętu jeździeckiego;
30
Budowę rzędu jeździeckiego .







Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
organizacji zajęć jazdy konnej;
Oceniać miejsce prowadzenia zajęć jazdy konnej
w zakresie bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
Przygotowywać pomoce dydaktyczne do zajęć
jazdy konnej (np. cavaletti, drągi, przeszkody).
Rozróżniać rodzaje sprzętu jeździeckiego;
Rozróżniać poszczególne elementy budowy
rzędu jeździeckiego;
Oceniać stan techniczny sprzętu jeździeckiego.

Z3 Przygotowywanie koni do jazdy i opiekowanie się nimi oraz szkolenie w tym zakresie
jeźdźców
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






















Zasady i przepisy BHP w zakresie opieki
nad końmi;
Zasady obchodzenia się z końmi;
21
Podstawy budowy ciała i pokroju konia ;
14
16
Maści i odmiany koni ;
Zasady pielęgnacji koni;
Potrzeby koni w celu zapewnienia im
3
dobrostanu ;
Podstawy żywienia koni;
Zasady przygotowania koni do jazdy;
Zastosowanie poszczególnych rodzajów sprzętu
jeździeckiego;
Zasady zakładania, dopasowania i regulacji
sprzętu jeździeckiego;
Zasady przyuczania młodego konia do pracy
26
wierzchowej ;
Możliwości korekcji niewłaściwych zachowań
konia podczas jazdy;
Objawy najczęściej występujących schorzeń
i urazów koni;
Zasady postępowania przy najczęściej
występujących schorzeniach i urazach koni;
Zachowania koni;
27
Problemy behawioralne koni i przyczyny ich
występowania;
Zasady postępowania przy problemach
behawioralnych koni.
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Stosować zasady i przepisy BHP w zakresie
opieki nad końmi;
Stosować zasady obchodzenia się z końmi;
Rozróżniać części ciała i wady postawy konia;
Rozróżniać maści i odmiany koni;
Rozróżniać pasze i karmić konie;
Stosować zabiegi pielęgnacyjne koni;
Oceniać stan kopyt konia;
Dobierać sprzęt jeździecki do potrzeb/wymagań
konia i jeźdźca;
Zakładać i dopasowywać sprzęt jeździecki;
Szkolić jeźdźców w zakresie zakładania
i zdejmowania rzędu jeździeckiego oraz
pielęgnacji koni;
Szkolić konia na poziomie podstawowym;
Korygować niewłaściwe zachowania konia
podczas jazdy;
Rozpoznawać objawy najczęściej występujących
schorzeń i urazów koni;
Stosować odpowiednie postępowanie przy
najczęściej występujących schorzeniach
i urazach koni;
Rozróżniać zachowania koni;
Rozpoznawać problemy behawioralne koni;
Stosować odpowiednie postępowania przy
problemach behawioralnych koni.
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Z4

Planowanie zajęć z jazdy konnej oraz dobieranie koni na podstawie oceny umiejętności
i postępów jeźdźca

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Z5

Podstawy budowy i funkcjonowania ciała
ludzkiego;
Podstawy psychologii;
Zasady oceny umiejętności i postępów jeźdźca;
Zasady oceny konia w zakresie jego przydatności
do nauki jazdy konnej;
Zasady doboru konia do jeźdźca;
36
Teorię jazdy konnej ;
Podstawy szkolenia koni.







Rozróżniać części ciała człowieka, wady postawy
i oceniać kondycję fizyczną jeźdźca;
Rozpoznawać uwarunkowania psychiczne
jeźdźca;
Oceniać umiejętności i postępy jeźdźca;
Oceniać przydatność konia do nauki jazdy
konnej;
Dobierać konia do jeźdźca;
Planować zajęcia jazdy konnej
dla poszczególnych jeźdźców.

Prowadzenie zajęć z jazdy konnej i w razie potrzeby udzielanie pomocy przedmedycznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP w zakresie nauczania jazdy
konnej;
Zasady zachowania podczas jazdy na ujeżdżalni
i w terenie;
Zasady nauczania technik jazdy konnej na
ujeżdżalni, w terenie i na lonży;
Zasady wykorzystania pomocy dydaktycznych
(np. cavaletti, drągi, przeszkody) w szkoleniu
jeźdźców;
Zasady użytkowania konia w jeździectwie
z zachowaniem jego dobrostanu;
Zasady i procedury udzielania pomocy
przedmedycznej.









Z6

Stosować zasady i przepisy BHP w zakresie
nauczania jazdy konnej;
Jeździć konno co najmniej na poziomie klasy L
9
10
w ujeżdżeniu i LL w skokach przez przeszkody ;
Stosować zasady zachowania podczas jazdy
na ujeżdżalni i w terenie;
Nauczać jeźdźców zasad zachowania podczas
jazdy na ujeżdżalni i w terenie;
Nauczać jeźdźców technik jazdy konnej na
ujeżdżalni, w terenie i na lonży;
Stosować pomoce dydaktyczne (np. cavaletti,
drągi, przeszkody) w szkoleniu jeźdźców;
Użytkować konia z zachowaniem jego
dobrostanu;
Udzielać pomocy przedmedycznej.

Organizowanie wycieczek i rajdów konnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady korzystania z map;
Działanie kompasu i busoli oraz zasady ich
używania;
Zasady prowadzenia zastępu konnego;
23
22
Zasady organizowania postoju , popasu ,
noclegu;
Zagrożenia wynikające z jazdy w terenie;
Rodzaje sprzętu niezbędnego przy organizacji
rajdów oraz jego dobór dla ludzi i koni.
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Czytać mapy;
Używać kompas, busolę w celu wyznaczenia tras
przejazdu;
Formować zastęp w zależności od umiejętności
uczestników i wyszkolenia koni;
Organizować postój, popas, nocleg;
Wyznaczać bezpieczną trasę przejazdu
w zależności od umiejętności uczestników
i wyszkolenia koni;
Dobierać sprzęt jeździecki oraz odzież
i niezbędne akcesoria dla uczestników.
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3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie instruktor jazdy konnej powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań podczas nauczania jazdy konnej,
w tym za bezpieczeństwo i zdrowie klientów.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności,
poufności.
Wykazywania empatii i asertywności pozwalającej na wspieranie rozwoju kompetencji
jeździeckich klienta.
Podejmowania współpracy z innymi osobami.
Dostosowywania zachowania własnego i uczestników zajęć do nieprzewidzianych zmian
w miejscu prowadzenia zajęć z jeździectwa.
Oceniania i weryfikowania działania własnego oraz klientów.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
instruktor jazdy konnej.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu instruktor jazdy konnej

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie instruktor jazdy konnej nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Instruktor jazdy konnej może znaleźć pracę w:
 ośrodkach jeździeckich,
 stadninach koni,
 stadach ogierów,
 gospodarstwach agroturystycznych,
 prywatnych stajniach,
 placówkach oświatowych oferujących naukę jazdy konnej,
 stajniach afiliowanych przez PTTK i ośrodkach stażowych PTTK.
Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i renomy w branży instruktor jazdy konnej może udzielać
lekcji prywatnie, w ramach indywidualnych treningów. Zapotrzebowanie na instruktorów jazdy
konnej wzrasta w okresie wakacji i ferii, między innymi w związku z organizacją szkółek i kursów
jeździeckich podczas różnych form wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży (obozów,
kolonii).
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz kompetencji menadżerskich instruktor jazdy konnej
może zajmować stanowiska kierownicze związane z nadzorowaniem zespołu pracowników, np.
kierownika ośrodka jeździeckiego/stajni.
Miejscem zatrudnienia instruktora jazdy konnej mogą być również:
 związki jeździeckie,
 związki sportowe,
 ośrodki sportu i rekreacji,
 ośrodki kultury,
 kluby sportowe i rekreacyjne.
Instruktorzy jazdy konnej mogą pracować w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu,
prowadząc zajęcia praktyczne i teoretyczne z jazdy konnej dla dzieci i dorosłych (kształcących się
w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego).
Istnieje też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po zdobyciu odpowiedniego
doświadczenia i renomy w branży można założyć stadninę33, otworzyć ośrodek jeździecki18
lub stajnię, prowadzić opiekę nad końmi i/lub szkolenie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
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Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany
zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się pracowników
w zawodzie instruktor jazdy konnej w formach szkolnych. Możliwe jest uzyskanie kwalifikacji:
„Szkolenie i użytkowanie koni” w ramach kształcenia w zawodzie technik hodowca koni, oraz
„Jeździectwo i trening koni” w zawodzie jeździec.
Instruktor jazdy konnej ma możliwość podejmowania studiów rozszerzających jego kompetencje
zawodowe. Może podejmować naukę na takich kierunkach studiów jak np.:
 zootechnika,
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii,
 hodowla i użytkowanie koni,
 usługi rekreacyjno-sportowe,
 rekreacja ruchowa,
 turystyka i rekreacja,
 hipologia i jeździectwo.
Osoby z wykształceniem wyższym mogą dokształcać się na studiach podyplomowych.
Szkolenie
Szkolenie na instruktora jazdy konnej może być oferowane na wolnym rynku usług szkoleniowych,
przez:
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ośrodki,
kluby,
związki sportowe,
centra szkoleniowe,
placówki kształcenia ustawicznego i inne instytucje szkoleniowe.

Wskazane jest korzystanie z oferty jednostek upoważnionych do organizacji kursów i egzaminów
na stopnie Instruktora Jeździectwa Powszechnego oraz Instruktora Szkolenia Podstawowego
Polskiego Związku Jeździeckiego lub zdobywanie uprawnień wydawanych przez Komisję Turystyki
Jeździeckiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Przodownik Turystyki Jeździeckiej.
Kursy oparte na programach opracowanych przez PZJ są uznawane przez tę organizację.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie instruktora jazdy konnej jest zróżnicowane i waha się w granicach od 2100 zł do
3000 zł brutto za miesiąc, lub od 14 zł do 20 zł brutto za godzinę (2018 r.). W specyficznych
warunkach wynagrodzenie może sięgać nawet 40 zł brutto za godzinę.
Najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa zlecenie. W zależności od specyfiki ośrodka jeździeckiego
praca instruktora jazdy konnej może mieć charakter pracy sezonowej (ośrodki zlokalizowane
w miejscowościach turystycznych, agroturystyka itp.) lub też stałej – możliwe zatrudnienie na umowę
o pracę (ośrodki zlokalizowane w miastach lub blisko miast). Popularnym sposobem określania
poziomu wynagrodzenia jest uzależnianie go w całości lub w części od wielkości utargu (np. 30%
z utargu lub stałe wynagrodzenie + 10% z utargu).
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
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https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie instruktor jazdy konnej możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 choroby słuchu (03-L), z uwagi na konieczność podejmowania kontaktów z klientami
ograniczeniem jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana
aparatem słuchowym. Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące pod warunkiem
zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych – aparatów słuchowych, jeśli dysfunkcja
po skorygowaniu nie ogranicza komunikacji werbalnej ze współpracownikami i klientami.
WAŻNE:
Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb
i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne
Stan prawny na dzień 30.06.2018 r.







Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej
Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. poz. 1268).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa
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Akademia Jeździecka, 2008.
Heuschmann G.: Nos do przodu! Wydawnictwo Akademia Jeździecka, Warszawa 2012.
Klimke I. R.: Cavaletti praca na koziołkach w ujeżdżaniu i skokach. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź
2011.
Morciniec E.: Zasady jazdy konnej. Cz.I Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia. Wydawnictwo
Polskiego Związku Jeździeckiego, Warszawa 2003.
Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Wydawnictwo Akademia Jeździecka, Warszawa 2007.
Strasser H.: Rumak piękny i zdrowy – pielęgnacja i leczenie kopyt. Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego, Poznań 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]










Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Funkcje instruktora, trenera:
http://prawosportowe.pl/funkcja-trenera-i-instruktora-sportu-a-deregulacja-niektorychzawodow.html
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze:
Komisja Turystyki Jeździeckiej PTTK: http://ktj.pttk.pl
Górska Turystyka Jeździecka PTTK: http://gtj.pttk.pl
Polski Związek Jeździecki: www.pzj.pl
Polski Związek Jeździecki – Prawne uwarunkowania szkoleń PZJ:
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/Prawne%20uwarunkowania.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Portal opisujący proces deregulacji zawodów: http://deregulacjazawodow.pl/instruktor-sportu
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS): http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-ramakwalifikacji-w-sporcie-srks
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Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
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Kompetencja
zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
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Zadanie zawodowe

Zawód

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Brązowa odznaka
jeździecka

Certyfikat potwierdzający najniższy poziom (w skali
3-stopniowej) podstawowego wyszkolenia
jeździeckiego .
Drągi umieszczone od 5–25 cm ponad ziemią,
wykorzystywanie w treningu koni i jeźdźców.

2

Cavaletti (koziołki)

3

Dobrostan

Stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego,
gdy zwierzę jest w harmonii ze swoim środowiskiem.

4

Drągi

5

Instruktor Jeździectwa
Powszechnego PZJ

6

Instruktor Szkolenia
Podstawowego PZJ

Drewniane lub wykonane z tworzywa elementy
wykorzystywane w szkoleniu koni. Powinny mieć
około 10 cm średnicy, 3–4 m długości i gładką
powierzchnię.
Tytuł potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia
jazd rekreacyjnych i uprawniający do wydawania
odznaki „jeżdżę konno", otrzymywania certyfikatu
PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec
z takimi uprawnieniami.
Pierwszy stopień zawodowych uprawnień
w jeździectwie wg PZJ.

7

Instruktor Turystyki
Konnej

8

I Klasa sportowa

Członek kadry programowej PTTK, członek PTTK,
posiadający uprawnienia Przodownika Turystyki
Jeździeckiej PTTK, ukończył kurs na Instruktora
Turystyki Konnej i z wynikiem pozytywnym zdał
egzaminy końcowe, odbył staż po kursie oraz
dokonał audytu wybranego szlaku konnego.
Klasa sportowa nadawana jeźdźcowi, który uzyskał
odpowiednie wyniki startując w zawodach w danej
dyscyplinie jeździeckiej. Potwierdza wysoki poziom
wyszkolenia jeździeckiego.
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Źródło
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[dostęp: 10.07.2018]
Klimke I. R.: Cavaletti praca
na koziołkach w ujeżdzniu
i skokach. wyd. Galaktyka,
2011
Jezierski T., Górecka A.:
Dobrostan koni sportowych
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[dostęp: 10.07.2018]
Klimke I. R.: Cavaletti praca na
koziołkach w ujeżdżeniu
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2011
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Definicja opracowana przez
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9

Klasa L w ujeżdżeniu

Najniższa klasa konkursów w dyscyplinie ujeżdżenia,
wymagająca opanowania podstawowych
umiejętności jeździeckich.
Najniższa klasa konkursów w skokach przez
przeszkody. Para koń–jeździec ma do pokonania tor
przeszkód o wysokości do 80 cm.
Uprawnienia zdobywane przez zawodników różnych
dyscyplin jeździeckich w celu możliwości startowania
w zawodach jeździeckich o różnym stopniu
trudności.
Długa, 5–8-metrowa lina, na której prowadzony jest
koń podczas pierwszych lekcji jazdy.

10

Klasa LL w skokach
przez przeszkody

11

Klasa sportowa

12

Lonża

13

Lonżownik

14

Maści koni

15

Obsługa weterynaryjna

16

Odmiany koni

17

Odznaki jeździeckie

18

Ośrodek jeździecki

19

Podkuwanie kopyt

20
21

Polski Związek
Jeździecki (PZJ)
Pokrój konia

Organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów,
sędziów i działaczy polskiego jeździectwa.
Budowa zewnętrzna konia.

22

Popas

23

Postój

Dłuższy, np. południowy postój na minimum 2
godziny podczas rajdu konnego.
Krótki postój do 30 minut podczas rajdu konnego.

24

Przodownik Turystyki
Jeździeckiej

25

PTTK

Członek kadry programowej PTTK, który posiada
minimum brązową Jeździecką Odznakę Turystyki
Górskiej/Nizinnej PTTK, zdał egzaminy na kursie
Przodownika Turystyki Jeździeckiej i zaliczył
miesięczny staż po kursie.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

26

Praca wierzchowa

Praca z koniem dosiadanym przez jeźdźca.

27
28

Problemy
behawioralne koni
Przeszkody

29

Rozczyszczanie kopyt

Zaburzenia zachowania koni, które m.in. mogą
utrudniać ich bezpieczne użytkowanie.
Konstrukcje ruchome (z możliwością zrzutki górnego
elementu) bądź stałe, które koń pokonuje skokiem.
Przycinanie i korygowanie kształtu kopyt końskich
wykonywane przez podkuwaczy lub strugaczy.

30

Rząd jeździecki

31

Siodłanie

Ogrodzone miejsce w kształcie koła przeznaczone
do lonżowania koni. Lonżownik może być zadaszony
lub odkryty.
Kolor sierści, grzywy i ogona koni.
Okresowe badania kontrolne, szczepienia,
odrobaczania.
Białe plamy na głowie i nogach koni.
Wprowadzony przez PZJ system trzystopniowej
odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej,
określający poziom podstawowego wyszkolenia
jeździeckiego. Jego celem jest podniesienie jakości
szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich.
Miejsce, w którym przebywają konie, dostosowany
do potrzeb użytkowania wierzchowego.
Przybijanie podkowy do kopyta w celu zapobiegania
ścieraniu się kopyt.

Siodło i ogłowie, które są wykorzystywane jako
podstawowy sprzęt w jeździe konnej.
Czynność polegająca na zakładaniu na konia
elementów wyposażenia niezbędnego do jazdy.
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32

Sprzęt jeździecki

33

Stadnina

34

Stado ogierów

35

Stojaki

36

Teoria jazdy konnej

37

Ujeżdżalnia

38

Wojewódzka Komisja
Egzaminacyjna
Polskiego Związku
Jeździeckiego

39

Wodza pomocnicza

40

Wyjazd w teren

41

Zabiegi pielęgnacyjne

42

Złota odznaka
jeździecka

Sprzęt wykorzystywany w wierzchowym
użytkowaniu koni.
Ośrodek zajmujący się hodowlą lub reprodukcją
koni, który jest wyposażony w stajnie i odpowiednie
zaplecze gospodarcze.
Jednostka hodowli koni grupująca ogiery zarodowe
różnych ras.
Elementy, na których zawiesza się drągi w celu
budowy przeszkody dla konia.
Zbiór zasad obowiązujących w wierzchowym
użytkowaniu koni, które określają m.in. dosiad
jeźdźca i sposób powodowania koniem.
Plac, zwykle ogrodzony, z podłożem
przystosowanym do jazdy konnej, zawierającym
elementy potrzebne do treningu koni i jeźdźców.
Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna Polskiego
Związku Jeździeckiego – regionalny organ weryfikacji
umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz
potwierdzania spełnienia kryteriów koniecznych dla
uzyskania uprawnień Instruktora Jeździectwa
Powszechnego PZJ i Instruktora Szkolenia
Podstawowego PZJ oraz Odznak Jeździeckich PZJ.
Elementy rzędu jeździeckiego przeznaczone do
wspomagania kontroli nad koniem lub korygowania
błędów.
Jazda polegająca na wyjechaniu poza teren ośrodka
jeździeckiego. Konie poruszają się w zastępie za
instruktorem nadającym tempo.
Zabiegi mające na celu utrzymanie koni w czystości
i dobrostanie.
Certyfikat potwierdzający najwyższy poziom (w skali
3-stopniowej) podstawowego wyszkolenia
jeździeckiego .
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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