
Sprawozdanie z działalności PTHip w 2012 r.

Polskie  Towarzystwo  Hipoterapeutyczne w  roku  2012  liczyło  259 członków,  
w tym 44 było przyjętych tego roku. Jednocześnie podczas weryfikacji  członków PTHip 
jaka miała miejsce przed Walnym Zgromadzeniem skreśleniu uległo 49 członków PTHip.

Zarząd  Główny w 2012  roku zebrał  się  24  marca  i  23  maja  oraz  27  maja  i  10 
listopada już w nowym składzie. Wszystkie posiedzenia Zarządu odbyły się w Warszawie.

Biuro ZG mieściło się w udostępnianym nieodpłatnie ośrodku hipoterapii Fundacji 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. Biuro prowadziła do 
czerwca  2012r.  asystentka  ZG,  a  członkowie  ZG  pracowali  społecznie.  Księgowość 
Towarzystwa prowadziło biuro rachunkowe LIBRA.

PTHip  dysponuje  obecnie  czterema  zorganizowanymi  w  oddziały  środowiskami 
hipoterapeutycznymi: warszawskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim, przy 
czym  szkolenie  hipoterapeutów  prowadzone  jest  przez  trzy  Oddziały  Warszawski,
Kujawsko-Pomorski i Małopolski. 

Polskie  Towarzystwo  Hipoterapeutyczne  jest  członkiem  Międzynarodowej 
Federacji  Jeździectwa  Osób Niepełnosprawnych –  Federation of Riding for the Disabled 
International (FRDI)1 od 1999 r.,  a od 2005 bierze udział  w pracach Międzynarodowej 
Grupy 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 roku 2009 PTHip nawiązało współpracę z Equine College Ypaja (Hevosopisto 
Oy)  (Finlandia)  i  Association  of  Chartered  Physiotherapists  in  Therapeutic  Riding 
(ACPTR)  (Wielka  Brytania)  celem  realizacji  wspólnego  projektu  „Hipoterapia  
możliwości wspólnego uczenia się” w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się 
przez całe życie”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w 2010 r. i w trakcie jego realizacji 
odbyło się VI warsztatów w tym 4 zagraniczne. W trakcie projektu miało miejsce 24 tzw. 
„mobilności”,  czyli  wyjazdów  zagranicznych  polskich  hipoterapeutow.  Zakończenie 
projektu miało miejsce w maju 2012 r. na konferencji hipoterapeutycznej w Warszawie.

Członek PTHip Joanna Dzwonkowska od 2009 roku pełniąca funkcję członka Zarządu 
FRDI/HETI została w roku 2012 wybrana na kolejną kadencję 2012-2015.

Walne Zgromadzenie PTHip i obchody XX-lecia PTHip
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie PTHip odbyło się 26 maja 2012 roku w 
Warszawie i towarzyszyły mu obchody XX-lecia Towarzystwa.

1 W 2012 r. FRDI zmieniło nazwę na HETI,  zmiana nazwy podyktowana została zmieniającymi się tendencjami w 
nomenklaturze naukowej oraz faktem,  że z terapii z udziałem konia korzysta coraz więcej osób z różnego rodzaju 
deficytami i problemami, a nie tylko osoby niepełnosprawne. Nowa nazwa przyjęta w wyniku dyskusji wszystkich 
członków  organizacji brzmi  Federation  of  Horses  in  Education  and  Therapy  International  (HETI)  – 
Międzynarodowa Federacja Konie w Edukacji i Terapii.
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Zebrani  członkowie  PTHip  wysłuchali  sprawozdań  prezesa  Anny  Strumińskiej  oraz 
prezesów  i  przedstawicieli  Oddziałów  Towarzystwa.  Na  wniosek  Komisji  Rewizyjne 
Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie Prezes Anna Strumińska przedstawiła prezentację,  którą przygotowała z okazji 
XX-lecia PTHip poświęconą dr Wincentemu Smolakowi pierwszemu prezesowi i prezesowi 
honorowemu Towarzystwa. 
Kolejnym punktem programu było przyznanie przez Walne Zgromadzenie odznak PTHip. 
Odznaki  honorowe  PTHip  otrzymali  uchwałą  1/2012  Walnego  Zgromadzenia:
Anna  Strumińska,  Marian  Jaroszewski  -  złote  odznaki,  Joanna  Dzwonkowska,  Barbara 
Gąsiorowska, Iwona Jeziorska, dr Alicja Paszkiewicz, Michał Stogniew, dr Iwona Szymkuć, 
Dominika  Ustjan  –  srebrne  odznaki,  Anna  Żygadło  –  brązowa  odznaka.
Ostatnim  punktem  Walnego  Zgromadzenia  był  wybór  nowych  władz  Towarzystwa.
W wyniku głosowania prezesem PTHip została wybrana jednogłośnie po raz kolejny Anna 
Strumińska,  w  skład  Zarządu  Głównego  weszli:  Barbara  Gąsiorowska,  Małgorzata 
Górniewicz, Marian Jaroszewski, Magdalena Kajewska, Jagoda Maciaszek, Maria Należyty, 
Alicja  Paszkiewicz,  Michał  Stogniew, Marzena Szydłowska-Grajcar,  Marta Woińska.  Do 
Komisji  Rewizyjnej  zostali  wybrani  Monika  Mokrzyszczak,  Piotr  Brzeziński  i  Andrzej 
Wojciechowski.
Obrady  zakończyły  się  wystąpieniem  Anny  Strumińskiej  nowego  prezesa  PTHip,  która 
podziękowała zgromadzonym za zaufanie jakim została obdarzona i obiecała kontynuować 
dotychczasową politykę Towarzystwa mająca na celu podniesienie rangi i profesjonalizmu 
polskiej hipoterapii.
Z  okazji  obchodów  XX-lecia  Polskiego  Towarzystwa  Hipoterapeutycznego  Prezydent 
Rzeczypospolitej  Polskiej  Bronisław Komorowski  nadał  odznaczenia  państwowe osobom 
zasłużonym w działalności  na rzecz  rozwoju  polskiej  hipoterapii.  W imieniu  Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  aktu  dekoracji  w  trakcie  uroczystego  otwarcia  konferencji 
„Hipoterapia  możliwości  wspólnego  kształcenia”  dokonał  Doradca  Prezydenta  RP  Pan 
Profesor Tomasz Borecki. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi 
w  działalności  na  rzecz  popularyzowania  hipoterapii  oraz  niesienia  pomocy  osobom 
potrzebującym wsparcia Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali wieloletni działacze 
Towarzystwa Marian Jaroszewski i Anna Strumińska.

Ośrodki praktyk i patronackie 
Towarzystwo dysponowało w 2012 roku dziewięcioma ośrodkami, w których odbywało się 
szkolenie praktyczne uczestników kursów hipoterapii. Nowy ośrodek został powołany przez 
Oddział  Kujawsko-Pomorski  i  prowadzony  jest  przez  mgr  M.  Górniewicz.  Praktyki 
prowadzone były w ośrodkach rozmieszczonych w całej  Polsce (Warszawa-4, Kraków-1, 
Bydgoszcz-2, Jaksice k/Inowrocławia-1, Wrocław-1). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest 
to o jeden ośrodek więcej. Zwiększyła się też o 6 osób liczba terapeutów upoważnionych do 
prowadzenia szkolenia praktycznego. 

W 2012 roku patronat PTHip posiadało  w sumie 41 ośrodków, w tym sześć nowych, 
które uzyskały patronat po raz pierwszy. Jeden z dotychczasowych ośrodków utracił patronat 
z powodu nie dopełnienia formalności i nie nadesłania sprawozdania za 2011 r. 

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 
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(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  
w wyniku ukończenia kursów innych niż kursy PTHip (w bazie zawarta jest informacja kto 
organizował kurs).  

ZG  PTHip  dysponuje  pełną  bazą  wszystkich  absolwentów  kursów  hipoterapii 
organizowanych przez Towarzystwo oraz bazą członków PTHip.

Wszyscy  nowi  członkowie  Towarzystwa  otrzymują  folder  Towarzystwa  (nowy 
folder został opracowany i wydrukowany w 2011 r.), 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 2012 r. przyniósł nagrodę 
mgr Joannie Tłuczkiewicz za pracę magisterska zatytułowaną  „Możliwości wykorzystania  
wybranych  elementów  metody  NDT-Bobath  w  hipoterapii” oraz  wyróżnienie  mgr 
Magdalenie Szczęsnej za pracę magisterską ”Ocena zmian psychospołecznych i ruchowych  
osób uprawiających para ujeżdżenie”.

Szkolenie hipoterapeutów. W związku z wejściem w życie ustawy o sporcie i utratą 
przez zawód instruktora rekreacji  ruchowej tytułu zawodu regulowanego prawnie,  PTHip 
przygotował  nowy  system  kształcenia  na  miejsce  tego  opracowanego  w  1994  r.  
i działającego do roku 2010. 

Są  to  kursy  hipoterapii  organizowane  dla  osób  ze  średnim wykształceniem  i  po 
studiach  wyższych,  ale  niekoniecznie  związanych  z  kierunkami  terapeutycznymi. 
Absolwenci  tych  kursów uzyskują certyfikat  i  legitymację  instruktora hipoterapii  PTHip. 
Licencja  instruktora  hipoterapii  PTHip  licencja  ważna  jest  przez  5  lat.  Warunkiem 
przedłużenia licencji na kolejne lata jest udział w kształceniu ustawicznym prowadzonym 
przez PTHip.

W roku 2012 ZG PTHip  podjął  decyzję  o  wycofaniu  swojej  oferty  prowadzenia 
studiów  podyplomowych  we  współpracy  z  wyższymi  uczelniami  głównie  Akademiami 
Wychowania Fizycznego i Akademiami Medycznymi. Było kilka powodów takiej decyzji, w 
tym  m.in.  małe  zainteresowanie  tą  oferta  i  brak  tytułu  zawodowego,  który  powinni 
uzyskiwać absolwenci tych studiów. Zawodu „specjalisty hipoterapii” pomimo starań PTHip 
nie udało się umieścić w Klasyfikacji zawodów i specjalności.

W 2012 r. zorganizowane zostały 4 kursy dla instruktorów hipoterapii PTHip 
(dwa przez Oddział Warszawski, jeden Kujawsko-Pomorski i jeden przez Małopolski). W 
roku 2012 kurs ukończyło i  uzyskało tytuł  instruktora hipoterapii  40 osób. Decyzją ZG 
PTHip tytuł instruktora hipoterapii PTHip uzyskało także 5 instruktorów rekreacji ruchowej 
ze  specjalnością  hipoterapii,  którzy  ukończyli  kursy  PTHip  w  latach  poprzednich  i 
przedstawili  stosowną  dokumentacje  dotycząca  aktywności  zawodowej  i  udziału  w 
kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip. 

PTHip współpracuje z uczelniami wyższymi szkolącymi potencjalnych przyszłych 
hipoterapeutów.  W 2008 r.  została  podpisana  umowa w sprawie  szkolenia  w dziedzinie 
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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.

Szkolenia  dla  lekarzy. Organizowane  są  szkolenia  dla  lekarzy informujące  
o zaletach hipoterapii. Szkolenia te mają certyfikat Naczelnej Izby Lekarskiej, co pozwala 
lekarzom na otrzymanie 9 punktów za ich ukończenie. Niestety w 2012 r. 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 2012 odbyły się następujące warsztaty:
14 kwietnia M. Szczęsna, A. Sikorska „Jakich ćwiczeń należy unikać na koniu i dlaczego?” 
organizator Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie” , Uniradze
21-25  sierpnia  J.  Krupiński  „Neurofizjologiczne  podstawy  hipoterapii” organizator 
Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Bydgoszcz,
7-11.11.2012  prowadzący  J.  Kubisa,  M.  Szczęsna,  A.  Sikorska,  N.  Smagacz,  warsztaty 
Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, Przylep
17 listopada i 1 grudnia R. Werpachowska „Jak prowadzić zajęcia hipoterapii dla dzieci z  
autyzmem i zespołem  Aspergera”, organizator Fundacja HIPOTERAPIA, Warszawa
24 listopada B. Gąsiorowska, J. Salbert „Budowanie kontaktu z małym dzieckiem w trakcie 
zajęć hipoterapii”  organizator Fundacja HIPOTERAPIA, Warszawa

Dużym  sukcesem  okazał  się  warsztat  „Jakich  ćwiczeń  należy  na  koniu  unikać 
i  dlaczego?” przygotowany przez Magdalenę Szczęsną i  Annę Sikorską hipoterapeutki  z 
Fundacji  HIPOTERAPIA w Warszawie.  Warsztat  ten doczekał  się  trzech edycji  w 2011 
roku i dwóch edycji w 2012 r.

W sumie z oferty warsztatów doskonalących PTHip skorzystało w 2012 roku 
106 hipoterapeutów. 

Konferencje 
 Doroczna konferencja  hipoterapeutyczna „Hipoterapia – możliwości  wspólnego 

kształcenia”  pod  patronatem  PTHip  odbyła  się  w  dniach  26-27  maja  2012r.  w 
Warszawie i była ona jednocześnie konferencją kończącą projekt Programu Leonardo da 
Vinci  i  jubileuszową  konferencją  z  okazji  XX-lecia  Polskiego  Towarzystwa 
Hipoterapeutycznego.  Patronat  nad  nią  objęła  Pani  Anna  Komorowska  Małżonka 
Prezydenta RP, a w skład Komitetu Honorowego weszło wiele znakomitych osób w tym 
m.in.  Ambasador  Wielkiej  Brytanii  w  Polsce,  Burmistrz  Ursynowa  i  Rektor  SGGW. 
Referaty dotyczące różnych aspektów terapii z udziałem konia przygotowali hipoterapeuci 

polscy i zagraniczni z Finlandii, Anglii, Holandii i oraz pracownicy naukowi  SGGW. 
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Program konferencji
 I sesja
11.00 – 11.20 – Anne Rokka – Hipoterapia możliwości wspólnego kształcenia – prezentacja 
projektu Programu Leonardo da Vinci
11.20-11.40 – Lynne Munro – Zastosowanie Checklist w hipoterapii – podejście systemowe
11.40-12.00 – Joanna Dzwonkowska – Słownik hipoterapeutyczny AAC  angielsko-fińsko-
polski 
12.00- 12.20 – Ulrike von Thiel – Potrzeba opracowania międzynarodowych standardów ja-
kości terapii z udziałem konia.
II sesja
13.00 – 13.20 – Satu Halonen – Interakcja pomiędzy koniem a człowiekiem jako kluczowy 
element terapii z udziałem konia
13.20 – 13.40 – Sanna Mattila-Rautiainen – Badania naukowe analizujące znaczenia ruchu 
konia w hipoterapii
13.40 – 14.00 Claire Creasey – Dynamika grupy w trakcie zajęć z woltyżerki terapeutycznej
14.00 – 14.20 Wendy Turner - Wpływ hipoterapii na sprawność dzieci z mózgowym poraże-
niem dziecięcym
III sesja
15.40 – 16.00 – Jacek Łojek, Michał Pluta, Angelika Cieśla, Anna Domachowska – Zastoso-
wanie Checklist w badaniu koni do hipoterapii w polskich ośrodkach hipoterapeutycznych
16.00 – 16.20 - Iwona Piechowska - Wpływ pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych na 
dobrostan i funkcjonowanie koni w trakcie zajęć hipoterapii
16.20 – 16.40 - Anna Mazur-Rylska – Równowaga ciała u osób upośledzonych umysłowo w 
stopniu lekkim uczestniczących w zajęciach hipoterapeutycznych
17.30 – 19.30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip
20.00 - 22.00 Uroczyste podsumowanie projektu Programu Leonarda da Vinci oraz ob-
chody XX-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i XX-lecia Fundacji Pomocy  
Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA (Centrum Wodne SGGW)
27 maja niedziela
IV sesja
10.00 – 10.20 – Barbara Gąsiorowska - Rozwój funkcji ręki i jego stymulacja w trakcie zajęć 
hipoterapii
10.20 – 10.40 – Alicja Paszkiewicz – Możliwości zastosowania elementów metody NDT 
Bobath na zajęciach hipoterapeutycznych
10.40 – 11.00 – Anna Strumińska, Karolina Zaruska - Zastosowanie hipoterapii w walce o 
poprawę funkcji motorycznych dzieci z zespołem Aspergera
11.00 – 11.20 – Michał Kaczor - Rysunek jako metoda diagnostyczna oraz sposób oceny od-
bioru hipoterapii przez dziecko
V sesja
12.20 – 12.40 - Aleksandra Szymańska – Psychoterapia z koniem dla osób z depresją. Stu-
dium przypadku.
12.40 – 13.00 – Magdalena Fiejdasz – Wpływ hipoterapii na reakcje emocjonalne i zacho-
wanie młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej
13.00 – 13.20 - Natalia Smagacz - Zastosowanie skali wyszkolenia jeźdźca w parajeździec-
twie
13.20 – 13.40 - Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan – Higiena pracy hipoterapeuty
15.00 – 16.00 sesja posterowa oraz prezentacje ośrodków hipoterapeutycznych
16.00 - 16.30 uroczyste zakończenie konferencji 
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Majowa  konferencja  w  Warszawie  była  najważniejszym  wydarzeniem 
hipoterapeutycznym w Polsce, ale dla światowej hipoterapii najistotniejszy był odbywający 
się w dniach 26-28 kwietnia  XIV Kongres FRDI (obecnie HETI) w Atenach. Wzięła w 
nim udział  10-osobowa delegacja  polskich hipoterapeutów i przedstawili  oni  następujące 
referaty:
1. Application of the training scale of the rider in paradressage - Natalia Smagacz
2. Equine facilitated psychotherapy for women overcoming depression -
Szymańska Aleksandra
3. The hygiene of the hippotherapist work - Jeziorska Iwona, Ustjan Dominika
4. Hand Development of functions and stimulation during hippotherapy - 
Barbara Gąsiorowska
5. Hippotherapeutic Dictionary of AAC English-Finnish-Polish - Joanna Dzwonkowska 
6. Scientific or non-scientific approach to hippotherapy - Which one to choose and why? – dr 
Jerzy Krężel
7. The Application of therapeutic horse-riding In the struggle for improvement of motor 
function of children with Asperger Syndrome – Anna Strumińska
8. Drawing as a diagnostics method and way to evaluate child’s attitude to hippotherapy – 
Michał Kaczor
9. Possibilities of application of NDT-Bobath method during Hippotheraputic session - dr 
Alicja Paszkiewicz
10. The influence of hippotherapy on emotional response and behaviour of under-age in 
Youth Borstal – Magdalena Fiejdasz

Referaty polskiej delegacji,  jak zawsze, spotkały się z żywym zainteresowaniem 
słuchaczy, ale niewątpliwie największe emocje wzbudziło wystąpienie dr J. Krężla i jego 
polemika  z  dr  Karolem  Hornackiem  ze  Słowacji.  Artykuł  dr  J.  Krężla  jest  obecnie 
przygotowywany do druku w  Scientific  and Educational  Journal  of  Therapeutic  Riding  
czasopiśmie wydawanym przez HETI. 

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. w wyniku ożywionej dyskusji pomiędzy ZG PTHip,
a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia zawód instruktor 
hipoterapii  z  numerem 32306 znalazł  się  w grupie  większej  32 „średni personel  do 
spraw  zdrowia”,  w  podgrupie  3230  „Praktykujący  niekonwencjonalne  i 
komplementarne metody terapii” (słowo komplementarne zostało dodane do nazwy grupy 
w wyniku interwencji  PTHip).  W dalszych planach  PTHip jest  kontynuowanie  starań  o 
uznanie zawodu specjalisty hipoterapii i umieszczenie go w grupie specjalistów do spraw 
zdrowia,  nadanie  obu  zawodom rangi  zawodów  regulowanych  prawnie  oraz  przyznanie 
hipoterapii  należnego  jej  miejsca  wśród  innych  metod  terapeutycznych  wspierających 
działania  medyczne.  Eksperci  Polskiego  Towarzystwa  Hipoterapeutycznego  wezmą   też 
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.
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Projekt Programu Leonardo da Vinci. Polskie  Towarzystwo Hipoterapeutyczne 
we  współpracy  z  Equine  College  Ypaja  (Hevosopisto  Oy)  (Finlandia)  i  Association  
of  Chartered  Physiotherapists  in  Therapeutic  Riding  (ACPTR)  (Wielka  Brytania) 
opracowało projekt partnerski „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia” w ramach 
europejskiego  edukacyjnego  Programu  Leonardo  da  Vinci.  Projekt  
„Hipoterapia - możliwości wspólnego uczenia się” realizowany był w latach 2010-2012 
i  miał  na celu wymianę doświadczeń pomiędzy naszymi krajami  w dziedzinie  szkolenia 
hipoterapeutów  oraz  wypracowania  wspólnych  standardów  tego  szkolenia.  Przy  okazji 
przygotowywania  tego  projektu  została  nawiązana  współpraca  z  International  Group  for 
Equestarian Qualification reprezentowanego w Polsce przez pana Wacława Pruchniewicza, 
członka zarządu tej organizacji odpowiadającego za poziom szkoleń jeździeckich w regionie 
środkowej  Europy.  Współpracę  przy  realizacji  projektu  potwierdzili  też  Rektor  SGGW  
i  dziekan  Wydziału  Rehabilitacji  AWF  w  Warszawie.  Realizacja  projektu  polegała  na 
organizacji  wspólnych  warsztatów,  konferencji  i  seminariów.  Pierwszy  taki  warsztat 
poświęcony doborowi konia  do hipoterapii  odbył  się  w dniach  12-14 listopada 2010 r.  
w  Equine College Ypaja  (Finlandia). Wzięła w nim udział 9 osobowa delegacja polskich 
szkoleniowców  (wykładowców  i  szkoleniowców  pracujących  w  ośrodkach  praktyk). 
Kolejne  międzynarodowe  spotkanie  odbyło  się  w Polsce  w Warszawie  (15-17  kwiecień 
2011)  w  ośrodku  hipoterapii  Fundacji  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym 
HIPOTERAPIA i  zostało  przygotowane przez  zespół  terapeutyczny  Fundacji  w składzie 
Joanna Dzwonkowska, Barbara Gąsiorowska, Joanna Piłat, Joanna Salbert, Natalia Smagacz, 
Grażyna Sawicka i  Aleksandra Szymańska. W warsztatach „Psychopedagogiczne aspekty 
hipoterapii”  wzięli  udział,  oprócz  gości  zagranicznych  (7  Finek,  3  Angielki)  polscy 
pedagodzy/psycholodzy prowadzący szkolenie praktyczne w ośrodkach praktyk (9 osób).

W lipcu 2011 roku odbyła się w Anglii konferencja poświęcona ocenie hipoterapii w 
teorii  i  praktyce.  Wzięła  w  niej  udział  8  osobowa  delegacja  polskich 
rehabilitantów/hipoterapeutów wykładowców i szkoleniowców ośrodków praktyk. Ostatnim 
w 2011 r. był warsztat zorganizowany w Ypaja (Finlandia). Poświęcony był podsumowaniu 
dotychczasowej pracy i przygotowaniu prezentacji projektu na konferencję FRDI w Atenach 
(4 osoby). W 2012 odbyły się kolejne warsztaty w dniach 3-5 lutego br. w Clwyd Special 
Riding Centre (Anglia). Uczestnicy mieli okazję poznać pracę jednego z dziesięciu dużych 
ośrodków  terapeutycznej  jazdy  konnej  posiadających  patronat  Riding  for  the  Disabled 
Association (RDA). Wzięły w nich udział ze strony polskiej 3 osoby. Ostatni warsztat został 
zorganizowany w dniu 24 maja przez Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej TABUN w 
Krakowie.  Końcowe  seminarium  Projektu  odbyło  się  w  Warszawie  w  dniach  
26-27 maja 2012 roku i było połączone z jego uroczystym podsumowaniem. 

PTHip  otrzymał  też  propozycję  współpracy  przy  kolejnym  projekcie  Programu 
Leonardo  da  Vinci  od  Ulrike  Thiel  z  Holandii  a  sam  zaproponował  współpracę 
hipoterapeutom z Węgier i Austrii.

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.

W latach 2006 i 2007 ukazywały się po 3 numery Przeglądu rocznie, w 2008 i 2009 
roku wychodziły dwa numery rocznie, a od 2010 roku ukazuje się jeden numer Przeglądu w 
ciągu roku.  Decyzja ograniczenia liczby numerów wydawanych rocznie podyktowana jest 
głównie względami finansowymi, ale także niechęcią do pisania  polskich hipoterapeutów i 
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brakiem wystarczającej  liczby  materiałów do  publikacji.  Numer  2012  1  (13)  Przeglądu 
zawierał materiały z tegorocznej majowej konferencji hipoterapeutycznej.

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  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).

Druga książka wydana przez PTHip ukazała się w 2012 r. i jest nią „Śpiewnik z 
koniem w tle”. Jest to 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. 

Publikacje zagraniczne
W  tym  roku  polscy  hipoterapeuci  będący  członkami  PTHip  nie  mieli  żadnych 

publikacji zagranicznych. Te z wcześniejszych lat przedstawiają się następująco:

J.  Dzwonkowska  Scientific  and Educational  Journal  of  Therapeutic  Riding 2008  artykuł 
„The  Development  of  Communicative  Skills  in  Children  with  Delayed  Speech  
Developtment during Hippotherapy Sessions”

A. Strumińska Therapeutisches Reiten nr 5/2007 artykuł „Wanderritt – Begegnung mit 
Nature und Kunst“ 

A. Strumińska Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2008 artykuł 
„Therapeutic Horse Riding a Natural Therapy for Disabled People”

A. Szymańska Therapeutisches Reiten  nr 3/2004 artykuł „Various Aspects of Parents’ 
Presence at the Hippotherapeutic Sessions”

M. Kaczor Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2009 artykuł 
„Behavioural Therapies in Riding Therapy Practice”

Przygotowywany jest do druku w Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding  
czasopiśmie  wydawanym  przez HETI  artykuł  dr  J.  Krężla  Scientific  or  non-scientific  
approach to hippotherapy - Which one to choose and why? 

Oferta  ubezpieczeniowa.  W  latach 2006-2012  działała  oferta  ubezpieczeniowa 
opracowana  przez  ZG  PTHip  we  współpracy  z  towarzystwami  ubezpieczeniowymi. 
Oferta  przeznaczona  była  dla  członków  PTHip  będących  czynnymi  hipoterapeutami  
i  opłacających  regularnie  składki  członkowskie  Towarzystwa.  Oferta  obejmowała 
zarówno  OC (odpowiedzialność  cywilna)  zawodu  jak  i  NNW (następstwa 
nieszczęśliwych  wypadków).  OC  uwzględniało  charakter  pracy  hipoterapeuty  tzn. 
świadczenie  usług  rehabilitacyjnych  osobom niepełnosprawnym,  a  NNW dotyczyło  II 
klasy ryzyka.  W 2012 roku skorzystało z niej 87 hipoterapeutów. Z końcem 2012 roku 
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ZG PTHip musiał jednak zrezygnować z prowadzenia ubezpieczeń swoich członków ze 
względu na brak pracownika biurowego, który mógłby je obsługiwać.  

Plany na przyszłość. Dalszy rozwój hipoterapii w Polsce wymaga kontynuowania 
działań prowadzonych przez Zarządy poprzednich kadencji w tym przede wszystkim:

• prowadzenia szkolenia zawodowego hipoterapeutów oraz tworzenia nowych 
ośrodków szkolenia w oparciu o oddziały terenowe Towarzystwa,

• poprawy  szkolenia  praktycznego  hipoterapeutów  poprzez  doskonalenie 
starych i 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 3 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.

Anna Strumińska – Prezes ZG PTHip
Warszawa, 31 grudnia 2012 r. 
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