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 Sprawozdanie z działalności PTHip w 2015 r. 
 

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2015 liczyło 349 członków,  

w tym 53 było przyjętych tego roku. W Oddziale Warszawskim zrzeszonych jest 167 

członków, w Małopolskim 61, w Kujawsko-Pomorskim 29, w Lubelskim 8, a 84 członków 

pozostaje nie związanych z żadnym z Oddziałów PTHip. 

Zarząd Główny w 2015 roku zebrał się 28 marca (Warszawa) i 18 października 

(Stężyca na Kaszubach). 

Biuro ZG mieściło się w udostępnianym nieodpłatnie ośrodku hipoterapii Fundacji 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. ZG PTHip od 

stycznia 2015 zatrudnia asystentkę prowadzącą biuro. Jest nią mgr inż. Anna Pycak 

absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, instruktor hipoterapii i jeździectwa. 

Członkowie ZG pracowali społecznie, a księgowość Towarzystwa prowadziło biuro 

rachunkowe LIBRA.  

PTHip dysponuje zorganizowanymi w oddziały środowiskami hipoterapeutycznymi: 

warszawskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim, które prowadzą szkolenie 

hipoterapeutów. Od marca 2005 roku istniał jeszcze Oddział Lubelski, ale pod koniec roku 

2015 v-ce prezes Oddziału dr Michał Pluta wnioskował o jego zawieszenie. 

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), a od 2005 współpracuje z Międzynarodową Grupą Studiów nad 

Terapią z Koniem – Groupe International d’Etudes en Therapie Avec le Cheval 

(GIETAC). PTHip współpracuje też od 2006 r. z Fédération Internationale de Thérapie et 

de Relation d'Aide par la Médiation – FITRAM. 

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 

Erazmus+, 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). 

 Głównymi celami projektu HORSE “Horse Riding in Special Education for autistic 

children") są: 
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- poszerzanie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców kształcenia specjalnego dzieci 

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

szkoły, 

- wdrożenie zasobów edukacyjnych ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) 

do narzędzi edukacyjnych dla dzieci z autyzmem, 

- wspieranie równości i integracji w edukacji dzieci z autyzmem, aby umożliwić im 

rozwijanie umiejętności społecznych, behawioralnych, poznawczych i 

emocjonalnych, 

- promowanie wysokiej jakości kształcenia z wykorzystaniem terapeutycznej jazdy 

konnej. 

Działania, które zostaną podjęte w czasie trwania projektu to: 

- wymiana wiedzy i doświadczeń w angażowaniu terapeutycznej jazdy konnej i 

hipoterapii do zajęć szkolnych dla dzieci z autyzmem, poprzez zorganizowanie 

szkoleń i warsztatów oraz wzajemnego nauczania dla nauczycieli i wychowawców w 

szkołach specjalnych w trakcie wizyt studyjnych, 

- stworzenie materiałów edukacyjnych w formie animacji (gry komputerowej lub 

aplikacji ogólnodostępnej on-line) dla dzieci autystycznych biorących udział w 

zajęciach hipoterapii, aby wesprzeć je w budowaniu rutynowych nawyków 

dotyczących zajęć z udziałem konia, 

- rozwijanie struktur do monitorowania i oceny postępów dzieci biorących udział w 

zajęciach hipoterapii. 

Projekt HORSE będzie realizowany w latach 2015-2017. Rok 2015 jest rokiem 

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

2016 roku. Organizatorem jest pomysłodawca i główny koordynator Projektu, EEEEK 

Serres (Pracownia Specjalistycznego Zawodowego Szkolenie i Dokształcania w Serres) z 

Grecji. Kolejne szkolenia odbędą się we wrześniu w Polsce i na Słowenii w marcu 2017 

(organizator DRUSTVO HIPPOS). Organizatorem polskiego szkolenia będzie Polskie 

Towarzystwo Hipoterapeutyczne we współpracy ze szkołami specjalnymi i ośrodkami 

hipoterapii, których reprezentanci wezmą udział w Projekcie HORSE. Będą to Społeczna 

Szkoła Specjalna „Dać szansę” i Fundacja SYNAPSIS z Warszawy, Centrum Rehabilitacji 

TPD „Helenów” z Międzylesia oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem. 

 

W roku 2015 zakończyła się druga i ostatnia kadencja Joanny Dzwonkowskiej członka 

naszego Towarzystwa w Zarządzie HETI.  

 

 Ośrodki praktyk i patronackie  

Towarzystwo dysponowało w 2015 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-1, 

Bydgoszcz/Jaksice-1, Katowice-1).  

W 2015 roku patronat PTHip posiadało w sumie 41 ośrodków, w tym 8 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 baza ośrodków patronackich hipoterapii. W bazie 

znajdują się tylko dane hipoterapeutów, którzy wyrazili na to zgodę na piśmie (ustawa o 

http://www.pthip.org.pl/


 

 

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 

3 

ochronie danych osobowych). Baza ta zawiera również dane hipoterapeutów posiadających 

uprawnienia w wyniku ukończenia kursów innych niż kursy PTHip (w bazie zawarta jest 

informacja kto organizował kurs). Dotyczy to tylko osób, które ukończyły szkolenie przed 

2010 rokiem i posiadają legitymacje Ministerstwa Sportu. Utrata regulacji prawnej zawodu 

„instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii” i brak zgody MPiPS na 

uregulowanie prawne nowego zawodu „instruktor hipoterapii” spowodowało, że w tej chwili 

szkolić hipoterapeutów może praktycznie każdy. W tej sytuacji PTHip bierze 

odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie do zawodu tylko absolwentów swoich 

szkoleń zawodowych i tylko takich umieszcza w 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.   

 Konkurs na najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej w 2015 r. przyniósł 

wyróżnienie pracy magisterskiej Karolin Wójcickiej – Hipoterapia jako metoda 

usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa, WUM, 

II Wydział Lekarski, kierunek Fizjoterapia, Warszawa, 2015. 

 Świetną promocją hipoterapii w południowym regionie Polski były  Dni Hipoterapii w 

Zbylitowskiej Górze objęte patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego, Małopolskiego 

Kuratora Oświaty, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz 

Oddziału Małopolskiego PTHip. Gośćmi konferencji byli Jerzy Miller Wojewoda 

Małopolski, Jacek Hudyma członek Zarządu Powiatu oraz Anna Strumińska Prezes PTHip i 

Barbara Gąsiorowska i dr Alicja Paszkiewicz członkinie ZG PTHip. W trakcie konferencji 

miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych działaczy i 

założycieli polskiego ruchu hipoterapeutycznego. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali z rąk 

Wojewody Małopolskiego Aleksandra Włodarczyk oraz Jan Krupiński. Serdeczne 

gratulacje dla nestorów polskiej hipoterapii! 

 

Szkolenie hipoterapeutów  
W 2015 r. zorganizowano 5 kursów dla instruktorów hipoterapii PTHip (dwa 

Oddział Warszawski, dwa Oddział Małopolski, jeden Oddział Kujawsko Pomorski). 

Uczestniczyło w nich 51 osób. W roku 2016 upływa termin ważności licencji instruktora 

hipoterapii PTHip nadanych pierwszym absolwentom kursu hipoterapii w 2011 r. Mamy 

nadzieję, że dzięki udziałowi  w kształceniu ustawicznym oferowanym przez PTHip w 

postaci warsztatów, seminariów i konferencji wszyscy oni uzyskają przedłużenie licencji na 

kolejne 5 lat! 

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 
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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. Omawiano możliwości współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie (wizyta prof. Z. Jaworskiego w biurze ZG PTHip 9.02.2015). ZG 

PTHip stoi na stanowisku, że wskazane jest wprowadzenie przedmiotów związanych z 

hipoterapią na kierunkach jeździectwo i hodowla koni i PTHip może włączyć się w ich 

przygotowanie i prowadzenie. Nie widzi natomiast możliwości kończenia w ramach tych 

zajęć kursu instruktora hipoterapii PTHip. 

W roku 2105 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” prezentowała mgr Anna Strumińska. 

 
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 

2015 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 2015 odbyły się 

następujące warsztaty: 

1. Zasady postępowania i korekcja wad postawy oraz skolioz  w trakcie zajęć 

hipoterapii – mgr Anna Sikorska, Warszawa 01.02.2015, 08.03.2015 i 

12.04.2015  

2. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z 

zajęć hipoterapii (cz.I), mgr Iwona Jeziorska, mgr Barbara Gąsiorowska, 

Warszawa 01.03.2015 

3. W kontakcie z autyzmem -  mgr Karolina Sobierska, Kraków 15.03.2015 

4. Model neurofizjologiczny w hipoterapii – nie taki straszny. Teoretyczne 

podstawy oraz praktyczne możliwości zastosowania – mgr Joanna Kozik, 

Opole 21.03.2015 

oraz kolejne warsztaty dofinansowane z dotacji PFRON: 

1. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć 

hipoterapii (cz. II) - mgr Iwona Jeziorska, mgr Barbara Gąsiorowska, Warszawa 

(17.05.2015) i Myślęcinek (19.09.2015). 

2. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć 

hipoterapii (cz.I), mgr Iwona Jeziorska, mgr Barbara Gąsiorowska, Myślęcinek (23.05.2015) 

3. Terapeutyczna jazda konna młodzieży niedostosowanej społecznie, mgr Fiejdasz 

Magdalena, Skrzeszew (31.05.2015). 

4. Aspekty jeździectwa osób niewidomych i słabowidzących, mgr inż. Małgorzata 

Pyrka, Laski (13.06.2015). 

5. Trudne zachowania w autyzmie-wyzwanie dla terapeuty, mgr Andrzej Golonka 

Rzeszotary, 20.06.2015. 

6. Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne z dziećmi z autyzmem i zespołem 

Aspergera?, mgr Renata Werpachowska, Warszawa,18.07.2015 i 26.09.2015. 
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7. Zastosowanie teorii taśm anatomicznych wg Meyers’a w trakcie zajęć hipoterapii, 

mgr Anna Sikorska, mgr Monika Polańska, Warszawa, 24.10.2015. 

8. Metoda AAC - rodzaje systemów komunikacyjnych, umiejętności komunikacyjne 

dziecka i ich zaburzenia. Podstawowe strategie komunikacyjne w pracy terapeutycznej - mgr 

Anna Żygadło, mgr Iwona Kociołek (część I), Warszawa, 08.11.2015. Część druga tych 

warsztatów odbędzie się w 2016. 

Oferta warsztatowa dofinansowana ze środków PFRON dotacją wysokości 33 600 zł, została 

przygotowana dla 150 uczestników, skorzystało z niej 91 osób (niektórzy uczestnicy brali 

udział w więcej niż jednym warsztacie). 

Ponadto w trakcie konferencji PTHip w Stężycy odbyły się następujące warsztaty: 

1. Magdalena Fiejdasz „Terapeutyczna jazda konna dla wychowanków placówki 

resocjalizacyjnej przykłady ćwiczeń wspomagających zajęcia, rozwiązywanie sytuacji 

trudnych” 

2. Katarzyna Styp-Rekowska  „Co robić, by dziecko mówiło chętnie, pięknie i wyraźnie? 

Wykorzystanie ćwiczeń logopedycznych podczas zajęć hipoterapii” 

3. Marta Sznajder – „Hipoterapia w lesie” 

Wzięło w nich udział 55 uczestników. 

W sumie z oferty warsztatów doskonalących PTHip skorzystało w 2015 roku 

ponad 300 osób.  
 

Konferencje 

Najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem hipoterapeutycznym w tym roku 

był XV Kongres HETI odbywający się na Taiwanie w dniach 22-25 czerwca. Polskich 

hipoterapeutów reprezentowała na nim hipoterapeutka/logopeda Joanna Dzwonkowska, 

będąca jednocześnie członkiem ustępującego zarządu HETI.  Zachęcamy do zapoznania się 

ze szczegółowym programem konferencji na stronie http://heti2015.org/program/scientific-

program/. 

Pierwszą tegoroczną polską konferencją hipoterapeutyczną była Ogólnopolska 

Konferencja Dni Hipoterapii w Zbylitowskiej Górze „Hipoterapia dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną”, która odbyła się w dniach 12 i 13 czerwca 2015 r.   

W programie znalazły się referaty i warsztaty dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą z 

niepełnosprawnością intelektualną.   

Wykłady 

Michał Stach „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze” 

Inez Szczepańska „Zaburzenia psychiczne u osób z upośledzeniem umysłowym w kontekście 

terapii” 

Ewa Polańska „Hipoterapia a świat zmysłów - integracja sensoryczna w kontekście zajęć z 

koniem”  

Beata Leśniak „Wpływ hipoterapii na zachowanie dziecka – z perspektywy matki” 

Maciej Witek „Hipoterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną- studium 

przypadku”  

Joanna Stach-Andreasik „Integracyjna funkcja hipoterapii na przykładzie zajęć 

prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze”  

Magdalena Pikul „Aktywności hippiczne we wspieraniu funkcjonowania osób z 

upośledzeniem umysłowym” 

Chrobak „Potęga nagrody - terapia behawioralna z udziałem psa (zajęcia terapeutyczne z 

udziałem psa dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania trudne)” 

http://heti2015.org/program/scientific-program/
http://heti2015.org/program/scientific-program/
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Małgorzata Bajak „Jedźmy konno przez Dolinę Słońca o hipoterapii prowadzonej w 

Fundacji Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO” 

Maciej Witek, Joanna Stach-Andreasik, Magdalena Pikul „Terapia przy koniu oraz terapia 

poprzez zaangażowanie w pracę stajni"  

oraz warsztaty 

Jan Krupiński „Wspomaganie rozwoju ruchowego i korygowanie wad postawy u osób z 

upośledzeniem umysłowym podczas zajęć hipoterapii” 

Ewa Polańska „Hipoterapia a świat zmysłów- integracja sensoryczna w kontekście zajęć z 

koniem”  

Maciej Witek, Joanna Stach Andreasik „Terapia ruchem konia i elementy nauki jazdy 

konnej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 

znacznym, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i poznawczego”.  

Magdalena Pikul „Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną - trening jeździecki 

zawodników Olimpiad Specjalnych”. 

 

Doroczna konferencja hipoterapeutyczna „Zdrowie na końskim grzbiecie” pod 

patronatem PTHip odbyła się w dniach 17-18 października 2015 r. w Stężycy na Kaszubach. 

Organizatorem Konferencji była Marta Sznajder prezes Fundacji „Zdrowie na końskim 

grzbiecie” z Uniradza.  

Program konferencji przedstawiał się następująco: 

17.10.2015 Sobota 
9.15  Powitanie uczestników konferencji: Marta Sznajder - Prezes Fundacji Zdrowie na 

Końskim Grzbiecie, Anna Strumińska- Prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego 

Tomasz Brzoskowski -wójt Gminy Stężyca  

9.30 „Hipoterapia w lesie” Marta Sznajder (film)  

10.00 „Włączenie hipoterapii do planu zajęć edukacyjno - terapeutycznych i rewalidacyjno – 

wychowawczych na przykładzie Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Szklanej” 

Sebastian Formela.       

10.30 ”Logopedia w praktyce” Katarzyna Styp-Rekowska.  

11.00 „ Integracyjne obozy jeździeckie w Supraślu” Katarzyna Bronc , Ewa Kwiecień. 

11.30 „ PECSująca hipoterapia -jako przykład alternatywnej komunikacji z dzieckiem z 

autyzmem-studium przypadku” Aneta Puchalska, Dagmara Karowska. 

12.00 „ Wpływ hipoterapii na wychowanków placówki resocjalizacyjnej o wysokim 

poziomie agresji ” Magdalena Fiejdasz. 

12.30 „ Prezentacja ośrodka hipoterapii Hucułek” Anna Narloch. 

14.30 „Polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim -idealny terapeuta.” Elżbieta 

Szwichtenberg. 

15.00 „ Rekreacyjna jazda konna jako terapia w rozpoznawaniu Zespołu Mieszkańca 

Wielkiego Miasta” Witold Śmigielski. 

15.30 „ Hipoterapia w rodzinie zastępczej – studium przypadku” Arkadiusz Stępień. 

16.00 „Terapia wspomagająca przy udziale osłów” Sara Valentini, Arkadiusz Pstrong 

16.30 „ Stres u konia pracującego w hipoterapii” Natalia Przybyłowicz. 

17.00 „ Postrzeganie hipoterapii wśród studentów fizjoterapii” Witold Śmigielski. 

17.30 „ Aktywności hipiczne we wspieraniu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną” Magdalena Pikul. 

18.10.2015  Niedziela - dzień warsztatowy (9.00-13.00) 
1.Warszt logopedyczny - Wykorzystanie ćwiczeń logopedycznych podczas zajęć hipoterapii.  

Prowadząca – Katarzyna Styp-Rekowska pedagog, logopeda.  
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2. Warsztat „Terapeutyczna jazda konna dla wychowanków placówki resocjalizacyjnej 

przykłady ćwiczeń wspomagających zajęcia, rozwiązywanie sytuacji trudnych”. Prowadząca 

Magdalena Fiejdasz- psycholog, pedagog specjalny ze specjalnością pedagogiki 

resocjalizacyjnej, psycholog i hipoterapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

 3. Warsztat „ Hipoterapia w lesie” prowadząca - Marta Sznajder. Warsztat poświęcony 

omówieniu specyfiki i możliwości pracy terapeutycznej z wykorzystaniem naturalnego 

środowiska.  

 Doroczna konferencja hipoterapeutyczna w roku 2016 odbędzie się w Warszawie 

w dniach 12-13 listopada, organizatorem jej będzie Fundacja Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA i Oddział Warszawski PTHip i przewidywany jest w 

niej udział licznych gości zagranicznych. 

 

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” (słowo 

komplementarne zostało dodane do nazwy grupy w wyniku interwencji PTHip). 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. W skład 

zespołu eksperckiego weszły Magdalena Łuczyńska z Uniwersytety Warmińsko–Mazurski 

w Olsztynie, Adriana Pawelec z Ośrodka Jeździeckiego w Olsztynie, Anna Narloch z  

Ośrodka Hipoterapii „Hucułek” w Szczerbięcinie oraz  Mirosława Lewandowska z Zespołu 

Szkół nr 41 w Warszawie. Ewaluatorami metodologiczni i merytoryczni były mgr D. Ustjan, 

mgr I. Jeziorska, recenzentami metodologiczni i merytoryczni mgr B. Gąsiorowska, dr A. 

Paszkiewicz.  W skład Komisji Branżowej weszli dr M. Należyty, mgr M. Jaroszewski a 

przewodniczącą Komisji Branżowej została dr Irena Solecka-Szpejda. 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. Ostateczna  wersja standardów została umieszczona na stronie PTHip 

w 2015 roku.  

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 2015/1(16) Przeglądu Hipoterapeutycznego zawierał będzie materiały z 

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

roku 2016. 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 
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Szymańskiej psychologa/hipoterapeuty. Książka ta przeznaczona jest dla dzieci 

korzystających z hipoterapii, ich terapeutów i rodziców i służy przybliżeniu dziecku 

niepełnosprawnemu sytuacji zajęć hipoterapeutycznych.  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 już 

wyczerpany, dlatego podjęto starania o pozyskanie dotacji PFRON na wydanie pozycji 

„Koń i ja” w wersji książkowej. 

Druga książka wydana przez PTHip ukazała się w 2012 r. i jest to „Śpiewnik z 

koniem w tle”, czyli zbiór piosenek o tematyce związanej z koniem i jego środowiskiem. 

Części z niech towarzyszą zabawy ruchowe możliwe do wykonania na lub przy koniu.  

Każda z piosenek oprócz tekstu zapisana jest również w formie nutowej, oraz opatrzona 

chwytami gitarowymi. Dodatkowo wszystkie piosenki umieszczone w śpiewniku nagrane są 

na płycie CD stanowiącej integralną część publikacji. Autorem śpiewnika jest Michał 

Stogniew śląski hipoterapeuta i muzykoterapeuta. 

 

Kontakty zagraniczne 

Kongres i Walne Zgromadzenie HETI na Tajwanie 

W dniach 22–25 czerwca 2015 roku w Taipei na Tajwanie odbył XV Międzynarodowy 

Kongres Federation of Horses in Education and Therapy International - HETI. Celem 

Kongresu było zaprezentowanie badań w dziedzinie hipoterapii, dzięki którym wymierne 

korzyści płynące ze stosowania tej formy terapii można będzie przedstawić stosownym 

władzom, firmom ubezpieczeniowym czy darczyńcom. Kongres jak zawsze zgromadził 

hipoterapeutów z całego świata. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne reprezentowała 

Joanna Dzwonkowska logopeda/hipoterapeutka będąca jednocześnie członkiem zarządu 

HETI w latach 2009-2015. Podczas Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie HETI, 

podczas którego zaprezentowano doroczne sprawozdania z działalności organizacji oraz 

przedstawiono nowe władze. Nowym prezesem HETI wybrana została Finka Sanna Matilla-

Rautiainen rehabilitantka/hipoterapeutka dobrze znana polskim hipoterapeutom. Sanna 

Matilla-Rautiainen odwiedzała nasz kraj wielokrotnie i mamy nadzieję, że będzie naszym 

gościem również na kolejnej konferencji PTHip w 2016 roku w Warszawie! 

 Pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach projektu "HORSE - Riding in Special 

Education for Autistic Children" w ramach Programu Erasmus+ odbyło się w Czechach, 

w dniach 17-18 grudnia 2015. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu, w tym 

również jego koordynator ze strony PTHip, mgr Michał Kaczor, psycholog/hipoterapeuta 

mieszkający obecnie w Grecji.   

  

 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, 



 

 

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 

9 

 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). 

 

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 przyszłym roku czeka nas walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze 

PTHip, dlatego już dziś apeluję do wszystkich członków PTHip o zarezerwowani sobie 

czasu w dniu 11 listopada 2016 roku. Zebranie odbędzie się w Warszawie i poprzedzi 

Międzynarodową Konferencję Hipoterapeutyczną „Stępem przez życie” (12-13.11.2016). 

 

Anna Strumińska – Prezes ZG PTHip 

 

Warszawa, 31 grudnia 2015 r.  

 


