
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Obsługa i karmienie koni

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
3

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do zajmowania się końmi w stadninach i
innych ośrodkach hodowlanych lub jeździeckich. Pomaga przygotować zbilansowaną paszę i
zadaje ją zgodnie z wytycznymi. Sprawdza ogólny stan zdrowia koni oraz zapewnia im
odpowiednią opiekę. W swojej codziennej pracy posługuje się sprzętem, narzędziami i
urządzeniami stajennymi. Potrafi zabezpieczyć i przechowywać dostarczoną paszę. Jest gotowy
do prowadzenia ewidencji paszowej. Sprawdza i przegląda funkcjonowanie urządzeń, jak również
zgłasza konieczne naprawy. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do pomocy w
transporcie koni, ich odbioru i lokowania. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła ubiegać
się o zatrudnienie na stanowisku stajennego w państwowych stadach, stadninach i zakładach
treningowych, a także w innych prywatnych ośrodkach hodowlanych i jeździeckich. Osoba
posiadająca kwalifikację może rozszerzyć zakres swoich kompetencji o kolejne kwalifikacje z
zakresu obsługi koni np. pracy pod siodłem, zarządzania ośrodkami związanymi z hodowlą koni i
jeździectwem lub dalszego szkolenia koni lub szkolenia jeździeckiego. Orientacyjny koszt
uzyskania kwalifikacji wynosi 1400 zł

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
180

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacją mogą być szczególnie zainteresowane osoby, które w sposób nieformalny
zdobywały doświadczenie w zakresie opisanych efektów uczenia się i chciałyby je potwierdzić,
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zwłaszcza dotychczasowi pracownicy stajni i ośrodków hodowlanych lub jeździeckich.
Kwalifikacją mogą być również zainteresowane osoby, które wkraczają na rynek pracy, osoby
zainteresowane pracą przy koniach. Kwalifikacja mogą być również zainteresowani uczniowie
szkół zasadniczych oraz techników hodowli koni, którzy chcą uzyskać dodatkowe umiejętności
zawodowe.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT) - Technik turystyki na
obszarach wiejskich (515205) od 1 września 2019r.
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) - Jeździec (516408) od 1 września 2019r.
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) - Rolnik (613003) od 1 września 2019r.
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) - Technik agrobiznesu (331402) od 1 września 2019r.
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) - Technik hodowca koni (314203) od 1 września 2019r.
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) - Technik rolnik (314207) od 1 września 2019r.
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) - Technik weterynarii (324002) od 1 września 2019r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Wykształcenie podstawowe

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Do walidacji mogą przystąpić osoby, które: - posiadające wykształcenie podstawowe - mają
ukończone 16 lat, - dostarczyły oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy ze
zwierzętami.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
W tzw. przemyśle konnym w Polsce zatrudnionych jest około 50 tys. ludzi. Osoby te pracują przy
hodowli, produkcji pasz, świadczą usługi związane z branżą. Przemysł konny jest w naszym kraju
zlokalizowany głównie na terenach wiejskich, ze względu na niższe koszty utrzymania koni.
Według Polskiego Związku Hodowców Koni w Polsce jest obecnie zarejestrowanych ok. 315 tys.
koni, z czego ok. 60 tys. poza rolnictwem, czyli w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych [1]. Dane statystyczne CBDK dotyczące liczby koniowatych uwzględniają jedynie
konie zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni. Licząc pogłowie koni w Polsce, należy
również uwzględnić konie z rejestrów konia czystej krwi arabskiej i konia pełnej krwi angielskiej, a
także konie zarejestrowane w Polskim Związku Konia Trakeńskiego i konie pochodzące z
zagranicy nieprzerejestrowane do związków polskich. W naszej ocenie liczba koni przekracza 350
tyś. W Polskim Związku Jeździeckim zarejestrowanych jest ponad 7800 koni sportowych. Konie
sportowe są również rejestrowane w okręgowych związkach zrzeszonych w Polskim Związku
Jeździeckim. Obserwowalny jest stały rozwój przemysłu konnego, co oznacza, że zwiększy się
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zapotrzebowanie na pracowników do bezpośredniej obsługi koni. Obecnie ceny koni są bardzo
zróżnicowane. W środowisku konia użytkowego i pokazowego można zauważyć tendencję
wzrostową cen zakupu, a z tym związane są większe wymagania kwalifikacyjne względem osób
obsługujących zwierzęta. Kwalifikacja będzie dawała gwarancję zatrudnienia w przemyśle
konnym. Osoby z taką kwalifikacją są również poszukiwane na rynkach pracy w innych krajach.
Włączenie proponowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpłynie
pozytywnie na jakość kształcenia kadr w przemyśle konnym w Polsce. Zwiększy gwarancję
pracodawców w pozyskiwaniu na tego typu stanowiska wykwalifikowanego pracownika.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Zaproponowana kwalifikacja wykazuje podobieństwo w zakresie umiejętności PKZ(R.k),
PKZ(R.p) oraz R.19, R.20 i R.27 przypisanych do kwalifikacji Technik hodowca koni. Jednakże
technik hodowca koni ma poszerzone jednostki efektów kształcenia m.in. o wiedzę z zakresu
anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni, jazdy konnej lub lonżowania.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dodatkowe umiejętności zawodowe

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie m.in. w: - stajniach; - zakładach
treningowych; - ośrodkach hodowlanych; - ośrodkach jeździeckich; - gospodarstwach
agroturystycznych, np. jako stajenny.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Weryfikacja 1.1 Metody W czasie procesu weryfikacji dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
następujących metod: - test teoretyczny; - rozmowa z komisją; - obserwacja w warunkach
symulowanych; - analiza dowodów i deklaracji. Cały proces weryfikacji może być połączony z
rozmową z komisją. Część lub całość weryfikacji może być przeprowadzona za pomocą metody
analizy dowodów i deklaracji. Metoda analizy dowodów i deklaracji każdorazowo musi być
połączona z rozmową z komisją. Dowody, w zależności od ich zakresu przedmiotowego, mogą
pozwolić Komisji na potwierdzenie części efektów uczenia się. 1.2 Zasoby kadrowe Weryfikację
przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja Walidacyjna składa się z minimum 3 osób.
Przewodniczący Komisji będzie wybierany spośród członków komisji. Przewodniczący Komisji
musi spełniać następujące warunki: - posiada minimum wykształcenie wyższe magisterskie;
Dodatkowo powinien posiadać: - uprawnienia trenerskie II klasy w jeździectwie PZJ lub -
funkcjonującą kwalifikację z zakresu jeździectwa z minimum 5 poziomem PRK lub - posiada co
najmniej dziesięcioletnie udokumentowane, praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie
hodowli i użytkowania koni lub szkolenia jeździeckiego. Każdy z pozostałych Członków Komisji
musi spełniać następujące warunki: - posiada minimum wykształcenie wyższe - posiada co
najmniej pięcioletnie udokumentowane, praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie hodowli
lub użytkowania koni. Przynajmniej jeden z członków komisji musi mieć doświadczenie w
egzaminowaniu lub tworzeniu narzędzi walidacji. 1.3 Sposób organizacji walidacji oraz warunki
organizacyjne i materialne Metodą obserwacji w warunkach symulowanych sprawdzane są efekty
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uczenia się z zestawu 01. “Karmienie koni” z wyłączeniem “Charakteryzuje zasady karmienia i
pojenia koni” i “Prowadzi ewidencję ilościową paszy”; zestawu 02. “Opieka nad końmi” z
wyłączeniem “Charakteryzuje zasady udzielania pierwszej pomocy koniom w nagłych
wypadkach”; zestawu 03. “Przygotowanie sprzętu i urządzeń” z wyłączeniem “Charakteryzuje
infrastrukturę stajenną” i “Omawia zasady użytkowania pastwisk i padoków” . Pozostałe kryteria
sprawdzane są za pomocą testu teoretycznego, który może być uzupełniony rozmową z komisją.
Warunki materialne: Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać strój roboczy, w tym pełne
buty i długie spodnie . Instytucja certyfikująca zapewnia: - stajnię; - boks przygotowany do
przeprowadzenia walidacji; - konie (minimum 1 na 3 osoby przystępujące do walidacji); - pasze:
objętościowe (słoma, siano), treściwe (owies, żyto, jęczmień), okopowe (buraki, marchew); -
materiały poglądowe przedstawiające rośliny trujące i pasze, których nie powinno się stosować; -
sprzęt do przygotowania mieszanki paszowej; - termometr do pomiaru temperatury siana; -
termometr do pomiaru wilgotności owsa; - formularz miesięcznej ewidencji paszowej; - narzędzia
stosowane do utrzymania czystości (w tym: widły, miotły, grabie, taczka, łopata); - materiały do
ścielenia boksów (słoma, trociny lub inne materiały stosowane w stajniach); - narzędzia i
materiały do pielęgnacji koni i kończyn (w tym: szczotki włosiane, szczotki plastikowe, kopystka,
grzebień, zgrzebło metalowe, gumki do zaplatania grzywy, smary do kopyt, pędzel); - minimum
trzy rodzaje derek; - ochraniacze na kończyny, ochraniacze transportowe, kantar, uwiąz; -
chronomierz; - środek transportu koni (przyczepa lub samochód do transportu koni); - ogłowie z
nachrapnikiem kombinowanym. 2. Identyfikowanie i dokumentowanie Instytucja certyfikująca
może zapewnić wsparcie doradcy walidacyjnego.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
nie dotyczy

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do zajmowania się końmi w stadninach i
innych ośrodkach hodowlanych lub jeździeckich. Pomaga przygotować zbilansowaną paszę i
zadaje ją zgodnie z wytycznymi. Sprawdza ogólny stan zdrowia koni oraz zapewnia im
odpowiednią opiekę. W swojej codziennej pracy posługuje się sprzętem, narzędziami i
urządzeniami stajennymi. Potrafi zabezpieczyć i przechowywać dostarczoną paszę. Jest gotowy
do prowadzenia miesięcznej ewidencji paszowej. Sprawdza i przegląda funkcjonowanie urządzeń,
jak również zgłasza konieczne naprawy. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do
pomocy w transporcie koni, ich odbioru i lokowaniu.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Karmienie koni

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu

Zestawy efektów uczenia się



obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Charakteryzuje zasady karmienia i pojenia koni

Kryteria weryfikacji*
a.1 omawia zasady karmienia i pojenia koni (np. dzienne racje pokarmowe, jakość wody,
kolejność zadawania i pojenia); a.2 rozróżnia rodzaje pasz stosowanych w żywieniu koni; a.3
rozpoznaje dodatki paszowe; a.4 rozpoznaje rośliny trujące i pasze, których nie powinno się
stosować w żywieniu koni.

Efekt uczenia się
B. Przygotowuje paszę dla koni

Kryteria weryfikacji*
b.1 sporządza mieszankę paszową dla koni zgodnie z instrukcją; b.2 określa jakość pasz.

Efekt uczenia się
C. Przechowuje pasze zgodnie z zasadami

Kryteria weryfikacji*
c.1 omawia wpływ czynników tj. temperatura i wilgotność na przechowywanie pasz; c.2
omawia zasady przechowywania w tym zabezpieczania pasz; c.3 mierzy temperaturę i
wilgotności siana; c.4 mierzy wilgotność owsa; c.5 sprawdza czystość pasz okopowych; c.6
stwierdza zgodność przechowywania i zabezpieczania pasz z zasadami.

Efekt uczenia się
D. Prowadzi ewidencję ilościową paszy.

Kryteria weryfikacji*
d.1 omawia różnice pomiędzy porami roku w kontekście zużycia pasz; d.2 sporządza
miesięczną ewidencje paszową.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Opieka nad końmi

Poziom PRK*
3



Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
138

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Obsługuje stajnię

Kryteria weryfikacji*
a.1 omawia zasady obsługi i BHP w stajni; a.2 rozróżnia narzędzia stosowane do utrzymania
czystości; a.3 rozróżnia materiały stosowane do ścielenia boksów; a.4 sprawdza stan
techniczny stajni, w tym boksów; a.5 czyści boks konia; a.6 omawia zasady przechowywania
sprzętu końskiego.

Efekt uczenia się
B. Pielęgnuje konie

Kryteria weryfikacji*
b.1 omawia zasady bezpiecznej obsługi koni; b.2 omawia zasady codziennej pielęgnacji koni;
b.3 demonstruje zabiegi pielęgnacyjne koni, w tym czyszczenie konia, pielęgnacja kończyn;
b.4 omawia rodzaje derek i ich zastosowanie; b.5 demonstruje zakładanie i zdejmowanie
derki; b.6 demonstruje zakładanie ochraniaczy na kończyny.

Efekt uczenia się
C. Rozpoznaje zachowania i stan zdrowia koni

Kryteria weryfikacji*
c.1 omawia parametry fizjologiczne koni, w tym tętno, liczba oddechów, temperatura; c.2
potrafi dostrzec nieprawidłowości w zachowaniu konia wskazujące na objaw chorobowy; c.3
wymienia objawy chorób i schorzeń koni; c.4 ocenia zachowania i wygląd koni, w tym
kondycję i mimikę; c.5 ocenia pomieszczenie, w którym przebywa koń pod kątem objawów
chorobowych; c.6 omawia zasady profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni.

Efekt uczenia się
D. Charakteryzuje zasady udzielania pierwszej pomocy koniom w nagłych wypadkach

Kryteria weryfikacji*
d.1 podaje przykład postępowania w nagłym wypadku; d.2 omawia technikę zakładania
opatrunków; d.3 omawia rolę zabezpieczenia konia do czasu przyjazdu lekarza weterynarii

Efekt uczenia się



E. Pomaga w organizacji transportu koni.

Kryteria weryfikacji*
e.1 omawia organizację transportu koni; e.2 przygotowuje konia do transportu; e.3
wprowadza konia do środka transportu; e.4 zabezpiecza konia w środku transportu; e.5
wyprowadza konia z środka transportu; e.6 odbiera konia i umieszcza go we wskazanym
miejscu.

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Przygotowanie sprzętu i urządzeń

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
12

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Charakteryzuje infrastrukturę stajenną,

Kryteria weryfikacji*
a.1 omawia sposób użytkowania karuzeli; a.2 omawia sposób użytkowania myjki; a.3 omawia
sposób użytkowania solarium.

Efekt uczenia się
B. Omawia zasady użytkowania pastwisk i padoków

Kryteria weryfikacji*
b.1 omawia sposoby użytkowania padoków i pastwisk; b.2 omawia zasady bezpiecznego
przebywania koni na padokach i pastwiskach; b.3 omawia sposoby wygradzania pastwisk i
padoków.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*



Fundacja Polska Akademia Jeździecka

Minister właściwy*
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Bezterminowo

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Brak

Kod dziedziny kształcenia*
6 - Rolnictwo

Kod PKD*
Kod Nazwa
01.43 Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Potwierdzenie wpłaty
2 ZRK_FKU_Stajenny
3 ZRK_FKU_Stajenny
4 ZRK_FKU_Stajenny

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Fundacja Polska Akademia Jeździecka
Siedziba i adres: Dąbrowskiego, 1/7, 02-558 Warszawa
NIP: 5213783170
Numer KRS: 0000680064
Reprezentacja: Daniel Zawadzki, Jerzy Ożga, Karol Krajewski

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: daniel.zawadzki@paj.com.pl




