
 

 

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne 

02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100. tel./fax  022 59 31 900 

www.pthip.org.pl      e-mail: biuro@pthip.org.pl 

NIP  677-20-77-023          nr konta:  76 2130 0004 2001 0379 3817 0001 

1 

  

  

  

  

  

 Sprawozdanie z działalności PTHip w 2016 r. 
 

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2016 liczyło 369 członków,  

w tym 18 było przyjętych tego roku. W Oddziale Warszawskim zrzeszonych jest 178 

członków, w Małopolskim 64, w Kujawsko-Pomorskim 34, a 93 członków pozostaje nie 

związanych z żadnym z Oddziałów PTHip. 

Zarząd Główny w 2016 roku zebrał się 9 kwietnia i 11 listopada w Warszawie. 

Biuro ZG mieściło się w udostępnianym nieodpłatnie ośrodku hipoterapii Fundacji 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. Biuro ZG PTHip 

prowadziła mgr inż. Anna Pycak. Członkowie ZG pracowali społecznie, a księgowość 

Towarzystwa prowadziło biuro rachunkowe LIBRA. 

W dniu 11 listopada odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 

PTHip. Ustępujący ZG PTHip przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2012-2016 i 

zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej PTHip otrzymał absolutorium. Odbyły się 

wybory nowych władz. W skład Zarządu Głównego PTHip kadencji 2016-2020 weszli: 

Anna Strumińska – prezes 

Joanna Kozik – vice prezes 

Michał Stogniew – vice prezes 

Andrzej Wojciechowski – sekretarz 

Marta Woińska – skarbnik 

Małgorzata Górniewicz 

Ewa Polańska 

Alicja Paszkiewicz 

Barbara Gąsiorowska 

Marian Jaroszewski 

Michał Pluta 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Monika Mokrzyszczak 

Andrzej Brzeziński 

Katarzyna Kwiecińska - Olszewska 

 

PTHip dysponuje zorganizowanymi w oddziały środowiskami hipoterapeutycznymi: 

warszawskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. Oddziały te prowadzą szkolenie 

hipoterapeutów.  

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne od 1999 r. jest członkiem 

Międzynarodowej Federacji Konie w Edukacji i Terapii - Federation of Horses in 

Education and Therapy International HETI (dawniej Federation of Riding for the Disabled 

International FRDI). 
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Projekty międzynarodowe 

W latach 2010-2012 PTHip z Equine College Ypaja (Hevosopisto Oy) (Finlandia) i 

Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding (ACPTR) (Wielka 

Brytania) realizowało projekt „Hipoterapia możliwości wspólnego uczenia się” w ramach 

Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. W trakcie realizacji projektu 

odbyło się VI warsztatów w tym cztery zagraniczne oraz miało miejsce 24 tzw. 

„mobilności”, czyli wyjazdów zagranicznych polskich hipoterapeutów. Zakończenie 

projektu miało miejsce w maju 2012 r. na międzynarodowej konferencji 

hipoterapeutycznej w Warszawie, która uświetniła obchody XX-lecia Polskiego 

Towarzystwa Hipoterapeutycznego. 

 W roku 2015 rozpoczął się kolejny projekt, tym razem w ramach Programu 

Erasmus+, dotyczący roli terapeutycznej jazdy konnej w terapii i edukacji dzieci z 

autyzmem. Liderem  projektu jest grecka organizacja EEEEK Serres (Pracownia 

Specjalistycznego Zawodowego Szkolenie i Dokształcania w Serres) a PTHip jest jednym z 

6 partnerów. Pozostali partnerzy to KETHIS (Grecja), CIRCES (Włochy), DRUSTVO 

HIPPOS (Słowenia) oraz EQUI PARK i HIPODROM (Czechy). 

 Głównym celem projektu HORSE “Horse Riding in Special Education for autistic 

children") jest poszerzanie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców kształcenia specjalnego 

dzieci z autyzmem, tak aby potrafili wykorzystać terapeutyczna jazdę konną w programie 

szkoły. Projekt HO.R.S.E. jest realizowany w latach 2015-2017. Rok 2015 był rokiem 

przygotowawczym. Pierwsze szkolenie w ramach Projektu odbyło się na początku marca 

2016 roku. Organizatorem był koordynator Projektu, EEEEK Serres (Pracownia 

Specjalistycznego Zawodowego Szkolenie i Dokształcania w Serres) z Grecji. Kolejne 

szkolenie odbyło się w Polsce w dniach 26-30 września. W ramach programu 

przygotowanego przez PTHip uczestnicy projektu zapoznali się z działalnością PTHip (A. 

Strumińska) oraz odwiedzili ośrodki szkolno-rehabilitacyjno-wychowawcze, które włączyły 

hipoterapię do swoich programów terapeutycznych. Były to Centrum Rehabilitacji TPD 

„Helenów” w Międzylesiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej 

Górze pod Tarnowem oraz Społeczną Szkołę Specjalną „Dać szansę” z Warszawy, której 

uczniowie korzystają z hipoterapii w ośrodku terapeutycznym Fundacji Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA na Ursynowie. Polscy specjaliści podzielili się swoją 

wiedzą z uczestnikami projektu w trakcie trzech warsztatów: mgr Joanna Dzwonkowska 

„Workshop about AAC”, mgr Paulina Zawadzka – “Sensory processing disorders in children 

with autism”, mgr Magdalena Pikul “Methodology of research on the effects of Equine 

Assisted Interventions (EAI) for people with autism”. Kolejne spotkanie i wymiana 

doświadczeń w ramach projektu HO.R.S.E. odbędzie się w marcu 2017 r. na Słowenii.  

 

Projekty PFRON 

Polskie Towarzystwo Hipoterapetyczne uzyskało dofinansowanie z PFRON na realizację 

projektu „Dobra hipoterapia – materiały informacyjne i pomocnicze dla rodzin z dziećmi 

niepełnoprawnymi”. W ramach tego projektu została wydana książka „Koń i ja” autorstwa 

Anny Strumińskiej z ilustracjami Aleksandry Szymańskiej oraz folder informacyjny 

„Hipoterapia jaka i dla kogo”. Materiały te będą dystrybuowane przez Oddziały 

Towarzystwa i ośródki patronackie PTHip. Dotacja projektu „Dobra hipoterapia” wyniosła 

26 550 zł. 
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Drugi projekt współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w roku 2016 to 

"Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów". W ramach projektu zrealizowanych zostało   

10 warsztatów doskonalących. W projekcie wzięło udział 72 osoby, z czego 26 osób 

uczestniczyło w jednym warsztacie, a 46 w dwóch warsztatach. Dotacja PFRON do 

warsztatów wyniosła 28.950 zł.  

 Ośrodki praktyk i patronackie  

Towarzystwo dysponowało w 2016 roku sześcioma ośrodkami, w których odbywało się 

szkolenie praktyczne uczestników kursów hipoterapii PTHip. Praktyki prowadzone były w 

ośrodkach rozmieszczonych w całej Polsce (Warszawa-2, Kraków-1, Bydgoszcz-2, 

Bydgoszcz/Jaksice-1) 

W 2016 roku patronat PTHip posiadało w sumie 41 ośrodków, w tym 5 patronat 

warunkowy.  

 

Promocja i informacja. Działa strona internetowa Towarzystwa www.pthip.org.pl, 

e-mail biuro@pthip.org.pl. Na stronie tej umieszczona jest baza danych hipoterapeutów 

(będących członkami PTHip) oraz ośrodków patronackich hipoterapii. W bazie znajdują się 

tylko dane hipoterapeutów, którzy wyrazili na to zgodę na piśmie (ustawa o ochronie danych 

osobowych). Baza ta zawiera również dane hipoterapeutów posiadających uprawnienia 

Ministerstwa Sportu w wyniku ukończenia kursów innych niż kursy PTHip do 2010 r. (w 

bazie zawarta jest informacja kto organizował kurs). Od 2011 roku po utracie regulacji 

prawnej zawodów związanych z hipoterapią PTHip bierze odpowiedzialność za prawidłowe 

przygotowanie do zawodu tylko absolwentów swoich szkoleń zawodowych i tylko takich 

umieszcza w swojej bazie.     

ZG PTHip dysponuje pełną bazą wszystkich absolwentów kursów hipoterapii 

organizowanych przez Towarzystwo od 1994 r. oraz bazą członków PTHip. 

Wszyscy nowi członkowie Towarzystwa otrzymują folder Towarzystwa, statut, 

Kanony Polskiej Hipoterapii. Dostępna jest zredagowana przez Annę Strumińską broszura  

HIPOTERAPIA. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (autorzy: Izdebski, Królik, 

Paszkiewicz, Woińska) zawierająca podstawowe informacje o hipoterapii, jako metodzie 

wspierającej wieloprofilową rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

Został zrealizowany krótki film promujący działalność Polskiego Towarzystwa 

Hipoterapeutycznego. Opracowano znaczki i odznaki PTHip (złotą, srebrną i brązową), 

które przyznawane są za wybitne zasługi dla polskiej hipoterapii. Odznaki takie w 2008 roku 

otrzymało 21 zasłużonych członków Towarzystwa, a w 2012 kolejnych 8 członków, a w 

2016 -15 członków.   

 Dyplom za najlepszą pracę poświęconą hipoterapii w roku 2016 przyznano  mgr 

Marcie Zientek za jej pracę magisterską "Wpływ hipoterapii na wybrane parametry 

motoryczne i sensoryczne u dziecka z zespołem Downa" uznając jej wkład w rozwój badań 

nad skutecznością hipoterapii. 

  

Szkolenie hipoterapeutów  

W 2016 r. zorganizowano jeden kurs dla instruktorów hipoterapii PTHip  

(Oddział Warszawski). Uczestniczyło w nim 18 osób. W roku 2016 upływa termin ważności 

licencji instruktora hipoterapii PTHip nadanych pierwszym absolwentom kursu hipoterapii 

w 2011 r. Do końca roku 2016 przedłużenie licencji na kolejne 5 lat uzyskało 8 spośród 23 

osób.  

http://www.pthip.org.pl/
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PTHip współpracuje z uczelniami wyższymi szkolącymi potencjalnych przyszłych 

hipoterapeutów. W 2008 r. została podpisana umowa w sprawie szkolenia w dziedzinie 

hipoterapii z Akademią Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie.  

Od 2008 r. studenci Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego mają włączone zajęcia hipoterapii do programu studiów. Zajęcia 

te prowadzone są od 2010 roku w ośrodku patronackim PTHip Fundacji Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie, przez dr Alicję Paszkiewicz 

(rehabilitant) i mgr Barbarę Gąsiorowską (pedagog) doświadczonych hipoterapeutów, 

członków ZG PTHip.  

W roku 2015 na Uniwersytecie Otwartym SGGW zostały uruchomione wykłady 

poświecone zooterapii. Hipoterapię w ramach bloku tematycznego „Przedstawienie 

różnych form terapii z udziałem zwierząt i ich pozytywnego wpływu na rozwój rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych” przedstawia na nim mgr A. Strumińska. 

W dniu 08.12.2016 została zawarta umowa z Wyższą Szkoła Informatyki i 

Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie  w sprawie patronatu i współpracy przy realizacji 

studiów podyplomowych "Behawiorystyka zwierząt" 

Szkolenia dla lekarzy. PTHip ma ofertę szkolenia dla lekarzy informującego  

o możliwościach i zaletach hipoterapii. Szkolenia te mają certyfikat Naczelnej Izby 

Lekarskiej, co pozwala lekarzom na otrzymanie 9 punktów za ich ukończenie. Niestety w 

2016 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie odbyło się żadne szkolenie dla lekarzy, co 

było wynikiem nikłego zainteresowania lekarzy tematyką hipoterapii. 

 

Warsztaty hipoterapeutyczne. Niezwykle istotnym elementem kształcenia 

ustawicznego hipoterapeutów są warsztaty doskonalące. W roku 2016 odbyły się 

następujące warsztaty: 

 

1. 19.06.2016 Katowice "Zabawa w hipoterapii - kontakt z koniem z ziemi" 

prowadzący Monika Kromolan 

2. 24.09.2016 Bydgoszcz "Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci z 

autyzmem i zespołem Aspergera" prowadzący Renata Werpachowska 

3. 03.09.2016 Bydgoszcz "Jakich ćwiczeń na koniu unikać i dlaczego?" prowadzący 

Anna Sikorska 

4. 4.11.09.2016 Warszawa " Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci 

korzystających z zajęć hipoterapii" prowadzący Barbara Gąsiorowska i Iwona 

Jeziorska 

5. 09.10.2016 Warszawa "Metoda AAC cz II" - dla osób które już uczestniczyły w 

części I. Prowadzący Anna Żygadło i Iwona Kociołek 

6. 05.11.2016 Warszawa "Metoda AAC cz I" prowadzący Anna Żygadło i Iwona 

Kociołek 

7. 06.11.2016 Warszawa "Metoda AAC cz II" - dla osób które już uczestniczyły w 

części I. Prowadzący Anna Żygadło i Iwona Kociołek 
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8. 26.11.2016 Warszawa "Budowanie relacji z pacjentem podczas zajęć hipoterapii" 

Prowadzący Barbara Gąsiorowska i Joanna Salbert 

9. 22.10.2016 Kraków prowadzący Karolina Sobierska "W kontakcie z autyzmem" 

10. 05.11.2016 Kraków prowadzący Joanna Kozik, Ewa Polańska - "Model 

neurofizjologiczny w hipoterapii. 

Ta oferta warsztatowa dofinansowana ze środków PFRON dotacją wysokości 28 950 zł, 

została przygotowana dla 120 uczestników, skorzystało z niej 72 osoby (niektórzy 

uczestnicy brali udział w więcej niż jednym warsztacie). 

 

Oprócz powyższych warsztatów dofinansowanych przez PFRON odbyły się jeszcze 

następujące  warsztaty:  

- 15.05.2016 Bydgoszcz „Elementy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum 

autyzmu” prowadzący – Dagmara Karowska 

- 04.06.2016 Warszawa „Zastosowanie teorii taśm anatomicznych wg Thomasa Myersa 

podczas zajęć hipoterapii” prowadzący Anna Sikorska 

- 10.12.2016 Opole „Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii 

na funkcje całego organizmu. Praktyczne możliwości poprawy funkcji miednicy podczas 

zajęć hipoterapii” prowadzący Anna Sikorska. 

Ponadto PTHip poleca swoim członkom interesujące warsztaty prowadzone przez 

współpracujące z nami firmy. W roku 2016 były to:  

 *Agnieszka Kaźmierczak – Systemowe Wspieranie Rozwoju KROPLA 

- „Hipoterapeutyczny niezbędnik – szkolenie dla poczatkujących” 07.05.2016 

- „Dla hipoterapeutów – jak mówić i jak słuchać, by wspierać relację pomagania” 

22.05.2016 

- „Komunikacja wspierająca – inspirowana NVC, zwana językiem serca, żyrafy 10.07.2016 

*Monika Damec w Helenowie „Zrozumieć konie” 19-20.03.2016 

*ABC Osła Toskania Kociewska – wrzesień 2016.  

W sumie z oferty warsztatów doskonalących PTHip skorzystało w 2016 roku  

150 osób. PTHip zorganizował w 2016 roku 13 warsztatów, z czego 10 było 

dofinansowanych przez PFRON i uczestnicy pokrywali tylko symboliczna kwotę 36 zł . 
 
Konferencje 

Doroczna konferencja hipoterapeutyczna pod patronatem PTHip odbyła się w dniach 

12-13 listopada w Warszawie. Organizatorem Konferencji była Fundacja Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, a patronatem objęli to wydarzenie prof. dr hab. 
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Wiesław Bielawski Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Sanna 

Mattila-Rautiainen Prezes HETI (Międzynarodowej Federacji Konie w Edukacji i Terapii).  

Program konferencji przedstawiał się następująco: 

SOBOTA 12.11.16  

 9.00 – 10.00  Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji Rektor SGGW, Prezydent HETI, Prezes PTHip i 

wręczenie honorowych odznak PTHip  

10.30 – 11.00 Wykład inauguracyjny Sanna Mattila-Rautiainen „HETI – organizacja łącząca 

świat hipoterapeutyczny”                     

SESJA I   

11.00 - 11.30 mgr Iwona Jeziorska, mgr Dominika Ustjan „Wybrane zagadnienia z dialogu 

motywującego i ich wykorzystanie w hipoterapii”             

11.30 - 11.50 dr Jacek Łojek, inż. Joanna Soborska „Wpływ masażu klasycznego na 

parametry pracy serca koni pracujących w hipoterapii. Studium przypadku” 

11.50 - 12.10 lek.wet. Kamil Górski  „Profilaktyka weterynaryjna dla koni użytkowanych w 

hipoterapii” 

SESJA II 

12.40 – 13.00 dr Jacek Łojek, inż. Magdalena Guz, dr Anna Łojek „Analiza populacji koni 

wykorzystywanych w hipoterapii w obrębie regionu warszawskiego”  

13.00 – 13.20  dr Katarzyna Kwiecińska-Olszewska ”Hucuły konie połonin… i hipoterapii” 

13.20-13.40 dr Jacek Łojek, inż. Karolina Barbasiewicz, dr Anna Łojek „Warunki 

użytkowania koni w ośrodkach hipoterapeutycznych w okolicy Warszawy” 

13.40-14.00 mgr Katarzyna Karpiłowska-Sadowska, Izabela Pawłowska „Zasady żywienia 

koni użytkowanych w hipoterapii” 

14.00-14.30 Dyskusja 

SESJA III 

15.30-16.00 mgr Sanna Mattila-Rautiainen „Dobre praktyki kliniczne w hipoterapii”  

16.00-16.20 mgr Anna Sikorska „Zastosowanie teorii taśm anatomicznych wg Meyers’a w 

hipoterapii”    

16.20-16.40 dr Alicja Paszkiewicz „Doskonalenie motoryki małej w trakcie zajęć 

hipoterapii”   

16.40-17.00 mgr Anna Sikorska „Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki 

hipoterapii na funkcje całego organizmu” 

17.00-17.30 Dyskusja 

 

NIEDZIELA 13.11.2013 

SESJA IV 

10.00 – 10.20  mgr Magdalena Pikul - Projekt HO.R.S.E. Programu Erasmus+ 

10.20 - 10.40 mgr Agnes de Groot-Biegaj „Zastosowanie metody CREF (Circle Reprint 

Emotional Foundation w terapii osób po traumatycznych przejściach” 

10.40 - 11.00 mgr Barbara Gąsiorowska, mgr Joanna Salbert „Budowanie relacji z 

pacjentami  w terapii  z udziałem konia” 

11.00 - 11.20 mgr Katarzyna Bronc „Rola muzyki i tańca w usprawnianiu psychofizycznym 

i społecznym jeźdźców niepełnosprawnych intelektualnie” 

SESJA V 

12.00-12.20 mgr Barbara Gąsiorowska „Check-list w hipoterapii dzieci z zaburzeniami 

integracji sensorycznej” 
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12.20-12.40 mgr Anna Strumińska „Rola terapeutycznej jazdy konnej w kształceniu 

ustawicznym i wychowaniu młodzieży niepełnoprawnej intelektualnie” 

12.40-13.00 mgr Renata Werpachowska „Znaczenie zajęć z udziałem konia w terapii 

dorosłych osób z autyzmem” 

13.00-13.20 mgr Patrycja Mroczkowska „Zastosowanie hipotearpii w aktywizacji osób 

starszych” 

13.20- 13.40 mgr Karolina Wójcicka „Hipoterapia dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym – przegląd badań”  

13.40-14.00 Dyskusja 

14.00-14.30 Sesja posterowa 

14.30-14.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

W konferencji wzięło udział 118  uczestników w tym 3 zagranicznych (z Finlandii i 

Holandii). 

 

Zawód hipoterapeuty. W roku 2009 ZG PTHip podjął się wprowadzenia do 

Klasyfikacji zawodów i specjalności dwóch zawodów związanych z hipoterapią: instruktora 

hipoterapii i specjalisty hipoterapii. Oba te zawody miały być umieszczone w grupie 

zwodów medycznych - pierwszy na poziomie średniego personelu, drugi na poziomie 

specjalistów medycznych. W 2010 r. zawód instruktor hipoterapii z numerem 32306 

znalazł się w grupie większej 32 „średni personel do spraw zdrowia”, w podgrupie 3230 

„Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii”. PTHip  

kontynuuje starania o uznanie zawodu specjalisty hipoterapii i umieszczenie go w grupie 

specjalistów do spraw zdrowia oraz nadanie obu zawodom rangi zawodów regulowanych 

prawnie.  

W 2014 r. specjaliści Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego wzięli udział w 

opracowaniu standardów dla zawodu instruktora hipoterapii w ramach projektu 

„Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez 

pracodawców” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Standardy zawodu zostały dobrze przygotowane przez zespół ekspertów i dzięki 

ewaluatorom i recenzentom PTHip i przy wsparciu członków Komisji Branżowej zawód 

instruktora hipoterapii został prawidłowo opisany. Standardy dla zawodu instruktor 

hipoterapii znajduja się na stronie MPiPS oraz na stronie PTHip. 

PTHip prowadzi szkolenie zawodowe dla instruktorów hipoterapii według własnego 

autorskiego programu. Uprawnienia nadawanie są na 5 lat i wygasają jeżeli absolwent 

naszych kursów nie pracuje w zawodzie i nie bierze udziału w kształceniu ustawicznym 

oferowanym mu przez Towarzystwo.  

 

Wydawnictwa. Od 2006 roku ukazuje się Przegląd Hipoterapeutyczny, który jest 

organem Towarzystwa. Przegląd  służy publikacji prac prezentujących osiągnięcia polskiej 

hipoterapii i informacji o hipoterapii na świecie. 

Numer 2016/1(17) Przeglądu Hipoterapeutycznego zawierał będzie materiały z 

tegorocznej konferencji hipoterapeutycznej w Warszawie. Numer ten ukaże się na początku 

roku 2017. PTHip kontynuuje starania się aby Przegląd Hipoterapeutyczny znalazł się na 

liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

W roku 2009 ukazała się pierwsza książka wydana przez PTHip. Jest nią  

„Horse and I” autorstwa Anny Strumińskiej  w tłumaczeniu i z ilustracjami Aleksandry 

Szymańskiej psychologa/hipoterapeuty. Książka „Horse and I” cieszy się dużym 

powodzeniem wśród zagranicznych hipoterapeutów i znalazła się na liście literatury polecanej 
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przez HETI. Rosyjskiego tłumaczenia książki dokonała Lena Pruszyńska i jest ono 

rozpowszechniane przez Rosyjską Federację Jeździectwa Terapeutycznego. Po polsku 

pozycja ta ukazała się w 2007 roku jako jeden z numerów Przeglądu Hipoterapeutycznego 

2007/3(6). Nakład tego numeru został wyczerpany, dlatego w ramach projektu 

dofinansowanego przez PFRON w roku 2016 ukazała się wersja książkowa tej pozycji. 

Została ona nieodpłatnie udostępniona Oddziałom PTHip i wszystkim ośrodkom 

patronackim PTHip. Jest to trzecia pozycja książkowa wydana przez PTHip.  

Drugą książką wydaną przez PTHip był „Śpiewnik z koniem w tle”, czyli zbiór 

piosenek o tematyce związanej z koniem i jego środowiskiem. Wszystkie piosenki 

umieszczone w śpiewniku nagrane są na płycie CD stanowiącej integralną część publikacji. 

Autorem śpiewnika jest Michał Stogniew śląski hipoterapeuta i muzykoterapeuta, od 2016 

roku v-ce przez ZG PTHip. 

 

Kontakty zagraniczne 

W tym roku nie wyjeżdżaliśmy za granicę ale za to gościliśmy zagranicznych 

hipoterapeutów w Polsce. W konferencji „Stępem przez życie” wzięła udział Sanna 

Mattila-Rautianen z Finlandii i dwie holenderskie terapeutki. Na warsztatach  

Projektu HO.R.S.E. odbywających się w Polsce było 12 Greków, 6  Słowenów i 11 

Czechów. W marcu 2017 roku uczestnicy projektu HO.R.S.E wezmą udział w 

spotkaniu na Słowenii. 

W dniach 25-29 czerwcu 2018 roku odbędzie się XVI Międzynarodowy Kongres 

Jeździectwa Terapeutycznego organizowany przez HETI w Dublinie (Irlandia). Już 

dziś zachęcamy polskich hipotearpeutów do aktywnego udziału w tym światowym 

spotkaniu hipoterapeutycznym. 

      

 Plany na przyszłość. Przyszłe plany PTHip od lat nie ulegają zmianie. Dalszy 

rozwój hipoterapii w Polsce wymaga kontynuowania dotychczas prowadzonych działań, w 

tym przede wszystkim: 

 prowadzenia szkolenia zawodowego hipoterapeutów, 

 zwiększenia oferty szkolenia praktycznego hipoterapeutów poprzez 

stwarzanie nowych ośrodków praktyk, 

 prowadzenia szkolenia ustawicznego hipoterapeutów (warsztaty, konferencje)  

 wydawania Przeglądu Hipoterapeutycznego, 

 promowania profesjonalnej i odpowiedzialnej hipoterapii, poprzez nadawanie 

patronatów wyróżniającym się ośrodkom, 

 promowania hipoterapii w środowisku medycznym (szkolenia lekarzy) i 

innych specjalistów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, 

 współpracy z ośrodkami akademickimi szkolącymi potencjalnych 

hipoterapeutów,  

 współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

rehabilitacji metodą hipoterapii osób niepełnosprawnych, 

 poszukiwania sponsorów na realizację misji Towarzystwa, 

 zacieśnienie współpracy z zagranicznymi hipoterapeutami w celu wymiany 

doświadczeń w szkoleniu hipoterapeutów i unifikacji ich wiedzy,  

 współpracy z zagranicznymi organizacjami hipoterapeutycznymi, w tym 

przede wszystkim branie udziału w odbywających się co trzy lata 

konferencjach HETI (dawniej FRDI). 
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Wszystkie te cele będą możliwe do zrealizowania przy aktywnym udziale członków 

Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Szczególnie liczymy na zaangażowanie 

młodych, wykształconych hipoterapeutów, bo to oni będą tworzyć przyszłość polskiej 

hipoterapii.  

Pamiętajmy, że w 2018 roku czeka nas XVI Międzynarodowy Kongres Terapeutycznej 

Jazdy Konnej organizowany przez HETI w dniach 25-29 czerwca w Dublinie (Irlandia). 

Mamy nadzieję, że weźmie w nim udział liczna delegacja polskich hipoterapeutów, która 

zaprezentuje polska szkołę hipoterapii. 

 

Anna Strumińska – Prezes ZG PTHip 

 

Warszawa, 31 styczeń 2017 r.  


