CENNIK PZJ - CZĘŚĆ I
dotycząca opłat na rzecz PZJ i wynagrodzeń w roku 2018
Koszty przesyłek dokumentów dotyczących licencji i rejestracji, wznowienia ważności paszportu krajowego, zmiany właściciela konia, paszportu FEI
konia, zmiany nazwy konia, certyfikacji ośrodków jeździeckich, odznak jeździeckich, osób oficjalnych, szkoleniowców, wystawianych zaświadczeń i
innych dokumentów w przypadku wysyłania pocztą kurierską na wniosek osoby zainteresowanej obciążają stronę wnioskującą, a w przypadku
wysyłania pocztą tradycyjną obciążają PZJ. W przypadku wysyłania wyżej wymienionych dokumentów pocztą tradycyjną powtórnie i nie z
winy Biura PZJ przesyłka obciążona jest dodatkowo opłatą manipulacyjną w wysokości – 50 zł.
Usługa związana z przygotowaniem przez Biuro PZJ dokumentów niewymienionych powyżej oraz ich wysyłką: pocztą kurierską na wniosek osoby
zainteresowanej lub pocztą tradycyjną na wniosek osoby zainteresowanej obciążona jest dodatkowo opłatą manipulacyjną w wysokości – 50 zł.
Usługa związana z przygotowaniem przez Biuro PZJ skanów dokumentów i wysłaniem tych dokumentów pocztą mailową na wniosek osoby
zainteresowanej obciążona jest dodatkowo opłatą manipulacyjną w wysokości – 50 zł.

Lp.

Rodzaj opłaty/ dokumentu

Kwota ( PLN)
do zapłacenia

1.

Wpisowe dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego; (zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego
klubu).

900,-

2

Opłaty roczne członka
zwyczajnego PZJ

600,-

Składka roczna członka zwyczajnego PZJ, tj.: klubu,
Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego: 300,Opłata rejestracyjna, roczna klubu, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla
centralnego: 300,-

3
4

Opłata dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego wznawiającego członkostwo w PZJ

"
450,-

Wpisowe i składka roczna członka wspierającego, nie mniej niż:
4000,-

5.

6.

7.

8.

9.

Opłata rejestracyjna zawodnika - seniora,
młodego jeźdźca (również po wygaśnięciu
rejestracji terminowej w tym samym klubie);
nie zawiera opłaty za licencję. *

Bez Przynależności Klubowej

Opłata rejestracyjna zawodnika – juniora (do
18 lat włącznie) -również po wygaśnięciu
rejestracji terminowej w tym samym klubie); nie
zawiera opłaty za licencję. *

Bez Przynależności Klubowej

Licencja roczna zawodnika - seniora,
młodego jeźdźca, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

800,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

150,-

Licencja roczna zawodnika -juniora (do 18 lat
włącznie), uprawniająca do startu w zawodach
szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

550,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

100,-

Licencja roczna zawodnika – do 15 lat
włącznie uprawniająca do startu w zawodach
szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

400,Członka klubu zrzeszonego w PZJ **
150,300,Członka klubu zrzeszonego w PZJ **
100,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

300,50,-

* - nie dotyczy Parajeździectwa
** - nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika zgłaszanego do rejestracji w nowym klubie w przypadku likwidacji poprzedniego klubu, do
którego zawodnik należał lub zmiany nazwy klubu, do którego zawodnik należał.

10.

Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera opłaty za licencję).

150,-

11.

Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach szczebla krajowego.

150,-

12.

Zmiana właściciela konia.

200,-

13.

Autoryzacja paszportu urzędowego. Wznowienie ważności
urzędowego paszportu krajowego konia (co 4 lata).

14.

Zmiana nazwy konia w stosunku do paszportu urzędowego/sportowego krajowego.

1000,-

15.

Wykonanie pomiaru wzrostu kuca/ małego konia i wystawienie Oficjalnego
Certyfikatu Pomiaru -opłata wnoszona u lekarza weterynarii dokonującego pomiaru.

50,-

16.

Opłata za odznakę brązową i specjalistyczną brązową

40,-

17.

Opłata za odznakę srebrną i specjalistyczną srebrną

40,-

18.

Opłata za odznakę złotą i specjalistyczną złotą

80,-

19.

Opłata za odznakę Jeżdżę Konno

30,-

20.

Licencja Szkoleniowca – na 3 lata

300,-

21.

Opłata abolicyjna dla szkoleniowca uzyskującego uprawnienia do licencji na podstawie Abolicji
zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich PZJ

300,-

22.

Opłata za nadanie stopnia szkoleniowca w wyniku skróconej Ścieżki II i Ścieżki III zgodnie z
Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich PZJ

400,-

23.

Opłata za organizację przez inne podmioty niż PZJ i WZJ, Specjalistycznych Szkoleń Licencyjnych Od każdego uczestnika 8% kwoty
opłaty za uczestnictwo + podatek VAT
kursów na stopnie szkoleniowe prowadzonych pod patronatem PZJ.
w należnej wysokości

24.

Licencja sędziego - na 2 lata

200,-

25.

Licencja gospodarza toru na 2 lata

400,-

26.

Licencja delegata technicznego na 2 lata

400,-

27.

Pierwsza Licencja lekarza weterynarii PZJ - na rok

200,-

28.

Licencja lekarza weterynarii PZJ - na 3 lata

400,-

29.

Certyfikat dla
ośrodka
jeździeckiego

Nowy/Nadanie lub
przedłużenie po upływie
3 mieś. od daty
wygaśnięcia ważności

Przedłużenie w
terminie 3 m-cy od
daty wygaśnięcia

120,
(Duplikat 200,-)

Niezrzeszonego

1200,-

Członka PZJ

600,-

Niezrzeszonego

800,-

Członka PZJ

400,-

Zarząd PZJ wprowadza od 1 stycznia 2018 r możliwość zakupienia licencji w
trybie EKSPRES oraz w trybie SUPEREXPRES.
Tryb EKSPRES będzie umożliwiał wykupienie w biurze PZJ dowolnej licencji poza kolejnością po
uprzednim dostarczeniu niezbędnych dokumentów.
Sprzedaż licencji w trybie EKSPRES byłaby realizowana pod warunkiem wpłynięcia wniosku oraz
kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów WYŁĄCZNIE na skrzynkę mailową
licencjaekspres@pzj.pl .
Przesłanie wniosku na inną skrzynkę mailową PZJ spowoduje brak realizacji sprzedaży licencji w
trybie EXPRES. Koszt licencji sprzedawanej w trybie EKSPRES jest równy dwukrotnemu kosztowi
zakupywanej licencji (według aktualnego Cennika PZJ).

Sprzedaż licencji w trybie SUPEREKSPRES mogłaby mieć miejsce wyłącznie podczas zawodów u
organizatora. Organizator może dokonać sprzedaży licencji w trybie SUPEREKSPRES wyłącznie za
zgodą Delegata Sędziowskiego PZJ, który decyzję swoją opierałby na wiedzy dotyczącej klasy licencji
( uprawnień ) posiadanej przez zawodnika
zgłaszającego chęć zakupu licencji w trybie
SUPEREKSPRES.
Koszt licencji SUPEREKSPRES równy jest czterokrotnemu kosztowi
zakupywanej licencji. Organizator otrzymuje 25% wartości licencji sprzedanej w trybie
SUPEREKSPRES, 75% jej wartości wraz z dokumentami obowiązującymi przy zakupie licencji
przekazuje do PZJ. PZJ wystawi organizatorowi fakturę za licencje sprzedane w trybie
SUPEREKSPRES na podstawie informacji o ilości sprzedanych licencji w trybie SUPEREKSPRES w
Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego PZJ.
Kara za wycofanie się po terminie zgłoszeń ostatecznych.
Karę nalicza się w wysokości 500 zł dla zawodnika, który wycofa się z zawodów międzynarodowych
po terminie zgłoszeń ostatecznych, do których został zgłoszony przez PZJ ( FEI Entry System) w
sytuacji kiedy to wycofanie rodzi roszczenie organizatora zawodów wobec PZJ.

WYNAGRODZENIA ZA USŁUGI NA RZECZ PZJ

Wynagrodzenie dla Egzaminatora za egzamin na na odznaki brązową, srebrną i złotą : Stawka
Sędziego PZJ plus koszty dojazdu (0,8358 za 1 km)
Wynagrodzenie dla Egzaminatora za egzamin na stopnie instruktorskie i trenerskie: 150 PLN za 1
godzinę, nie więcej niż 600 PLN za dzień + koszty dojazdu (0,8358 za 1 km)
Wynagrodzenie dla Lekarza Weterynarii PZJ Testującego za pobieranie prób antydopingowych
podczas zawodów: 600zł + koszty dojazdu (0,8358 za 1 km) + udokumentowane fakturą koszty
noclegu ( nie większe niż 300 zł)

