OPŁATY NA RZECZ PZJ W ROKU 2016 - CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ I DOTYCZĄCA OPŁAT NA RZECZ PZJ W ROKU 2016
(stawki przyjęte przez Zarząd PZJ dnia 29.12.2015 r.)

W celu dokonania rejestracji bądź wykupienia licencji nalezy skorzystać z serwisu
opłat pod adresem http://oplaty.pzj.pl.
Lp.

Rodzaj opłaty/ dokumentu

1.

Wpisowe dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego; (zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego
klubu).
Opłaty roczne członka Składka roczna członka zwyczajnego PZJ, tj.: klubu,
zwyczajnego PZJ
Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego: 300,-

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Opłata rejestracyjna, roczna klubu, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla
centralnego: 300,Opłata dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego wznawiającego członkostwo w PZJ
Opłata rejestracyjna, roczna klubu niezrzeszonego w PZJ, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla centralnego.
Wpisowe i składka roczna członka wspierającego, nie mniej niż:

Kwota PLN do
zapłacenia
900,-

600,-

450,1.200,6000,-

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

Bez Przynależności Klubowej

360,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ **

120,-

Bez Przynależności Klubowej

270,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ **

90,-

Opłata rejestracyjna zawodnika
lonżującego w woltyżerce (również po
wygaśnięciu rejestracji terminowej w tym
samym klubie); nie zawiera opłaty za
licencję.
Opłata za zmianę barw klubowych
zawodnika
Licencja roczna zawodnika - seniora,
młodego jeźdźca, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

110,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ **

40,-

-----------------------------------------------------

150,-

Bez Przynależności Klubowej

720,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

130,- ***

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

Bez Przynależności Klubowej

540,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

100,- ***

Licencja roczna zawodnika - młodzika i
juniora młodszego, uprawniająca do startu
w zawodach szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

270,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

55,- ***

Licencja roczna zawodnika - lonżującego w
woltyżerce, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.

Bez Przynależności Klubowej

120,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

50,- ***
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14.

Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera opłaty za licencję).

120,-

15.

Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach szczebla krajowego.

120,- ***

16.

Zmiana właściciela konia.

120,-

17.

Sportowy paszport krajowy konia. Autoryzacja paszportu
urzędowego./ Wznowienie ważności sportowego paszportu
krajowego konia. Potwierdzenie autoryzacji paszportu
urzędowego (co 4 lata).
Zmiana nazwy konia w stosunku do paszportu urzędowego/sportowego krajowego.

120,(Duplikat-120,-)

50,-

20.

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

20a.

Opłata za odznakę specjalistyczną - brązową

30,-

20b.

Opłata za odznakę specjalistyczną - srebrną

30,-

20c.

Opłata za odznakę specjalistyczną - złotą

30,-

20d.

Opłata za odznakę Jeżdżę Konno wraz z legitymacją

30,-

18.
19.

1000,-

Opłaty za licencje szkoleniowców i osób oficjalnych

21.

Licencja szkoleniowca - na 3 lata

300,-

21.

Licencja instruktora szkolenia podstawowego na 3 lata

300,-

23.

Licencja sędziego - na 2 lata

200,-

24.

Licencja gospodarza toru na 2 lata

200,-

25.

Licencja delegata technicznego na 2 lata

200,-

26.

Pierwsza Licencja lekarza weterynarii PZJ - na rok

100,-

27.

Licencja lekarza weterynarii PZJ - na 3 lata

300,-

28.

Certyfikat dla
ośrodka
jeździeckiego

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

Przedłużenie w
terminie 3 m-cy od
daty wygaśnięcia

1000,-

Członka PZJ

500,-

Niezrzeszonego

950,-

Członka PZJ

450,-

UBEZPIECZENIA W ROKU 2016

Z licencją PZJ/WZJ
Ubezpieczenie NNW

Stawka
66 zł

145 zł

270 zł

SU 50 tys.+20 tys.zł

SU 100 tys.+30 tys.zł
54 zł
(SU 75 tys. zł)
100 zł
(100 tys zł.)

SU 150 tys.+40 tys.zł

Poziom
kwalifikacji

Suma Ubezpieczenia
50 tys. + 20 tys. zł

Suma Ubezpieczenia
100 tys. + 30 tys. zł

Suma Ubezpieczenia
150 tys. + 40 tys. zł

Odznaka Złota

76 zł

168 zł

315 zł

Odznaka Srebrna

86 zł

190 zł

356 zł

Odznaka Brązowa

99 zł

219 zł

410 zł

Jeżdżę konno

110 zł

244 zł

456 zł

Bez odznaki

150 zł

310 zł

580 zł

OC właściciela konia
OC os. oficjalnej,
trenera, instruktora

Zakup samodzielny
(WWW, PZJ)

Ubezpieczenie NNW

Rozszerzenie 1 (KL i
Rehabilitacja - 10 tys zł)
Rozszerzenie 2 (NNW
życie prywatne + sporty
amatorskie)
Rozszerzenie 3 (NNW
życie prywatne + sporty
wyczynowe)
Rozszerzenie 4 (Utrata
zdolności do pracy - 100
tys zł)
Rozszerzenie 5
(Operacje plastyczne 10 tys zł)

Zakres terytorialny

Europa
Cały świat
Cały świat

35 zł

tylko z NNW

34 zł

70 zł

130 zł

69 zł

145 zł

270 zł

100 zł
50 zł

* Nie dotyczy Parajeździectwa
** Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika zgłaszanego do rejestracji w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego
zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu
*** Opłata za wydanie plastikowej karty licencyjnej wynosi 20 zł
****Opłata za wydanie duplikatu wynosi 30 PLN, duplikatu legitymacji wynosi 15 PLN, duplikatu odznaki wynosi 15 PLN

KONTO BANKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Bank
Millennium S. A. Nr: 37 1160 2202 0000 0000 4078 8638
Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem bezpłatnego
kanału płatności elektronicznych Biuro Związku wpłat gotówkowych
nie przyjmuje.

