CENNIK PZJ - CZĘŚĆ I
dotycząca opłat na rzecz PZJ i wynagrodzeń w roku 2022
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.

WSZYSTKIE WNIOSKI SĄ REALIZOWANE W KOLEJNOŚCI WPŁYNIĘCIA LUB DOSTARCZENIA DO BIURA PZJ
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).

1300,-
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Opłaty roczne członka
zwyczajnego PZJ

1000,-

Składka roczna członka zwyczajnego PZJ, tj.: klubu,
Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego: 500,Opłata licencyjna, roczna klubu, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla
centralnego: 500,-
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Opłata dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego wznawiającego członkostwo w PZJ

4

"
700,-

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

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

Bez Przynależności Klubowej

600,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

120,-

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

Bez Przynależności Klubowej

400,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

60,-

600,Członka klubu zrzeszonego w PZJ **
200,400,Członka klubu zrzeszonego w PZJ **
120,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

1100,200,-

* - nie dotyczy Parajeździectwa oraz 50% - opłata dla zawodników konkurencji Woltyżerka
** - 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.
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10.

Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera opłaty za licencję).

200,-

11.

Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach szczebla krajowego.
Licencja roczna konia powyżej 20 lat (wiek jest liczony od następnego roku w stosunku

200,-

do roku, w którym koń ukończył 20 lat)

0,-

12.

Zmiana właściciela konia.

13.

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

14.

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

1500,-

15.

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

60,-

16.

Opłata za odznakę brązową i specjalistyczną brązową

50,-

17.

Opłata za odznakę srebrną i specjalistyczną srebrną

50,-

18.

Opłata za odznakę złotą i specjalistyczną złotą

100,-

19.

Opłata za odznakę Jeżdżę Konno

40,-

20

Opłata za Paszport IGEQ

350,_

21.

Licencja Szkoleniowca – na 3 lata

300,-

22.

Opłata licencyjna za Trenera Konia w Sportowych Rajdach Konnych (opłata naliczana od dnia
publikacji Protokołu Zarządu nr 10.)

150,-

23.

Opłata rejestracyjna dla szkoleniowców. Osoby wstępujące w po raz pierwszy poczet szkoleniowców PZJ
będą zobowiązani do opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna będzie również obowiązywać po przerwie
w posiadaniu licencji szkoleniowca PZJ wynoszącej co najmniej 3 lata. W przypadku ukończenia przez
szkoleniowca kursu organizowanego przez PZJ – będzie on zwolniony opłaty rejestracyjnej.

200,-

24.

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

25.

Licencja sędziego - na 2 lata

200,-

26.

Licencja gospodarza toru na 2 lata

400,-

27.

Licencja delegata technicznego na 2 lata

400,-

28.

Licencja ZOOFIZJOTERAPEUTY PZJ – na 4 lata od daty uzyskania wykupienia licencji
(wystawienie Faktury przez PZJ)

29.

Licencja lekarza weterynarii PZJ - na 2 lata

30.

KOSZTY
CERTYFIKACJI
WG.
KATEGORII
OŚRODKA:

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

Przedłużenie
w terminie 3
m-cy od daty
wygaśnięcia

300,150,
(Duplikat 300,-)

400,400,-

III

700 ,-

II

700 ,-

I

700 ,-

PREMIUM

1000,-

III

600,-

II

600,-

I

600,-

PREMIUM

900,-

2

Zarząd PZJ wprowadził od 1 stycznia 2018 r możliwość zakupienia licencji w trybie EKSPRES
oraz w trybie SUPEREXPRES.
Istnieje możliwość dokonania poprzez biuro PZJ wszystkich czynności rejestracyjno-licencyjnych poza kolejnością w tzw. trybie
EKSPRES.
Tryb EKSPRES umożliwia wykupienie w biurze PZJ dowolnej licencji poza kolejnością po uprzednim dostarczeniu niezbędnych
dokumentów.
Sprzedaż licencji w trybie EKSPRES będzie realizowana pod warunkiem wpłynięcia wniosku z wyraźnym wyartykułowaniem
dyspozycji zakupu licencji w trybie EKSPRES oraz kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów przesłanego na skrzynkę
mailową licencjaekspres@pzj.pl lub na PODSTAWIE FORMALNEJ DYSPOZYCJI dokonanej na piśmie w biurze PZJ.
Przesłanie wniosku na skrzynkę mailową licencjaekspres@pzj.pl BEZ WYRAŹNEGO WYARTYKUŁOWANIA DYSPOZYCJI
ZAKUPU LICENCJI W TRYBIE EKSPRES oraz 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).
Istnieje również możliwość wykupienia licencji w trybie Superekspres
Sprzedaż licencji w trybie superekspres może być realizowana tylko podczas zawodów. W trybie superekspres Organizator
zawodów może dokonać sprzedaży licencji wyłącznie za zgodą Delegata Sędziowskiego PZJ lub Sędziego Głównego zawodów.
Czyni to w trybie uchwały Zarządu PZJ U/1524/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r. po otrzymaniu kompletu wymaganych przepisami
PZJ dokumentów licencyjnych i po weryfikacji stopnia uprawnień sportowych zawodnika, na przykład na podstawie pisemnego
zezwolenia macierzystej narodowej federacji, w którym stopień uprawnień sportowych jest odnotowany. Organizator zawodów
jest zobowiązany do weryfikacji poprawności i archiwizowania dokumentów niezbędnych do dopuszczenia zawodnika do udziału
w zawodach przeprowadzonych zgodnie z przepisami o współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek
Jeździecki. Aby zawodnik został wpisany do zestawienia aktualnych licencji na stronie PZJ Organizator musi przesłać do biura
PZJ komplet dokumentów uprawniających do wydania licencji PZJ. Sprzedaż licencji SUPEREKSPRES może nastąpić wyłącznie
po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora sprawy uregulowania przez macierzysty klub zawodnika składki członkowskiej i
opłaty licencyjnej wobec PZJ i WZJ. 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 po dostarczeniu do biura PZJ kompletu dokumentów oraz na podstawie informacji o sprzedanej licencji
w trybie SUPEREKSPRES z zaznaczeniem imienia i nazwiska zawodnika lub imienia konia w Sprawozdaniu Delegata
Sędziowskiego PZJ oraz po weryfikacji statusu DŁUŻNIKA PZJ.
Kara za wycofanie się po terminie zgłoszeń ostatecznych. (Uchwała nr U/1485/18/Z/2017 z dnia 29.09.2017r.)
Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o naliczeniu kary 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.
Opłata za wycofanie się po terminie zgłoszeń ostatecznych lub nieprzyjechanie na zawody mimo zgłoszenia na zawody
Kalendarza PZJ. (Uchwała nr U/2085/12/Z/2018 z dnia 16.08.2018 r.)
Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o wprowadzeniu opłaty za wycofanie się po terminie zgłoszeń ostatecznych lub nieprzyjechanie
na zawody Kalendarza PZJ mimo zgłoszenia.
W opisanym przypadku po wysłaniu przez organizatora zawodów do zawodnika, którego zgłoszenie dotyczyło wezwania do
zapłaty i braku odpowiedzi po 2 tygodniach lub negatywnej odpowiedzi na wezwanie do zapłaty organizator ma prawo do
wystąpienia do PZJ z wnioskiem o nałożenie opłaty na zawodnika.
W wyniku takiego wniosku, którego załącznikiem musi być kopia wysłanego przez organizatora do zawodnika wezwania do
zapłaty PZJ wystawi fakturę na zawodnika za opłatę w wysokości 150 % ceny za boks podanej w propozycjach zawodów. Po
dokonaniu opłaty za notę PZJ kwotę równoważną cenie za boks podaną w propozycjach przekaże do organizatora.
WYNAGRODZENIA ZA USŁUGI NA RZECZ PZJ
Wynagrodzenie dla Egzaminatora za egzamin 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)
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Status DŁUŻNIKA PZJ.
I. Reasumpcja Uchwały nr U/2325/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r.
Uchwała nr U/2466/9/Z/2019 z dnia 17.07.2019 r.
Zarząd PZJ zmienia następującą treść nr U/2325/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. na treść:

Zarząd przyjmuje uchwałę o następującym brzmieniu: Płatnik faktury wystawionej przez Polski Związek Jeździecki z chwilą
przekroczenia terminu jej płatności przenosi status dłużnika na podmioty, których poszczególne pozycje faktury dotyczą tj. między
innymi na:
-

organizatora zawodów kalendarza PZJ,
organizatora egzaminu na odznaki jeździeckie,
klub,
osobę rejestrującą się i/lub wykupującą licencje PZJ/ FEI,
właściciela konia, dla którego zlecona jest autoryzacja, przedłużenie lub wznowienie ważności jego paszportu PZJ /FEI,
oraz dla którego dokonywana jest rejestracja i/lub wykupowana licencja,
osobę, na którą dokonywana jest zmiana właściciela konia,
osobę, której koń ma mieć zmienione imię
osobę, której dotyczy zmiana barw klubowych,
osobę czasowo przebywającą za granicą, której dotyczy pozwolenie roczne uprawniające do startów w zawodach
krajowych za granicą,
osobę, wobec której wymagane jest przez narodową federację wykupienie pozwolenia uprawniającego do wykupu
licencji gościnnej na starty na zawodach krajowych za granicą,
osobę – cudzoziemca czasowo przebywająca w Polsce, której dotyczy licencja roczna gościnna uprawniająca do
startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce,
osobę – cudzoziemca, której dotyczy licencja roczna gościnna jednorazowa uprawniająca do startów w zawodach
szczebla centralnego w Polsce,
osobę, której dotyczy licencja gościnna jednorazowa lub licencja ogólnopolska jednorazowa w przypadku wykupywania
tych licencji w biurze PZJ.

W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia to status dłużnika jest przeniesiony na osobę sprawująca władzę rodzicielską lub
opiekuna prawnego.
Dane płatnika do faktury i adres mailowy do korespondencji w celu przesłania faktury musi być podany do biura PZJ przez podmiot
wnioskujący w sposób formalny (wypełnione odnośne rubryki w formularzu wniosku lub drogą mailową) i za prawidłowość danych
płatnika oraz adresu mailowego, na który ma być przesłana faktura odpowiada podmiot wnioskujący.

Status dłużnika oznacza:
-

wstrzymanie zatwierdzania przez biuro PZJ propozycji zawodów kalendarza PZJ,
wstrzymanie dokonywania zmian w Kalendarzu PZJ po jego zatwierdzeniu,
wstrzymanie wydawania przez biuro PZJ licencji klubom,
wstrzymanie wydawania przez biuro PZJ wydawania licencji zawodnikom i koniom, wstrzymanie zgłaszania przez biuro
PZJ zawodników na zawody międzynarodowe, wstrzymanie zgłaszania przez biuro PZJ koni na zawody
międzynarodowe, których właściciele mają status dłużnika PZJ,
wstrzymanie zatwierdzania następnych egzaminów na odznaki jeździeckie i kursów na stopnie szkoleniowe,
zablokowanie do tej pory aktywowanych pozycji wynikających z nieopłaconej faktury.

Zablokowanie poprzedzone jest mailem na adres wcześniej wskazany jako adres mailowy do przesłania faktury.
Mail informuje o braku płatności za fakturę i wskazuje trzydniowy termin na jej ostateczne uregulowanie.
W przypadku nieuregulowania płatności w tym okresie wszystkie aktywowane pozycje wynikające z nieopłaconej faktury
zostają usunięte, a osoba lub podmiot, której te pozycje dotyczyły staje się z tego powodu dłużnikiem PZJ. Status
Dłużnika PZJ utrzymuje się do okresu uregulowania przedmiotowej zaległości, co nie powoduje przywrócenia
usuniętych aktywności wynikających z nieopłaconej faktury.
Przywrócenie usunięcie aktywności wynikających z nieopłaconej faktury następuje po ich ponownym wykupieniu.
Aktywności wynikające z nieopłaconych faktur to między innymi:
-

wpisy do kalendarza PZJ,
zgłoszenie egzaminu na odznaki jeździeckie,
rejestracja i licencja klubu, zmiana barw klubowych
rejestracja i/lub licencja zawodnika oraz konia PZJ/ FEI,
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-

zmiana właściciela oraz imienia konia, autoryzacja, przedłużenie lub wznowienie ważności paszportu PZJ /FEI,
licencja osoby czasowo przebywającą za granicą, której dotyczy pozwolenie roczne uprawniające do startów w
zawodach krajowych za granicą,
licencja osoby, wobec której wymagane jest przez narodową federację wykupienie pozwolenia uprawniającego do
wykupu licencji gościnnej na starty na zawodach krajowych za granicą,
licencja osoby – cudzoziemca czasowo przebywająca w Polsce, której dotyczy licencja roczna gościnna uprawniająca
do startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce,
licencja osoby – cudzoziemca, której dotyczy licencja roczna gościnna jednorazowa uprawniająca do startów w
zawodach szczebla centralnego w Polsce,
licencja osoby, której dotyczy licencja gościnna jednorazowa lub licencja ogólnopolska jednorazowa w przypadku
wykupywania tych licencji w biurze PZJ.
Licencje szkoleniowca oraz osób oficjalnych

W przypadku nieuregulowania po upomnieniu płatności za licencje FEI zawodnika i/lub konia PZJ zawiesza zastępczo
odpowiednie licencje PZJ zawodnika i/lub konia oraz następnie zwraca się do FEI o usunięcie danych licencji zawodnika i konia
z systemu FEI DATABASE. Po usunięciu przez FEI odpowiednich licencji zawodnika i/lub konia z FEI DATABASE zostaną
przywrócone uprzednio zastępczo usunięte przez PZJ odpowiednie licencje zawodnika i/lub konia.
W przypadku nieuregulowania po upomnieniu płatności za zmianę właściciela konia lub imienia konia w paszporcie PZJ/FEI,
autoryzacji paszportu PZJ/FEI, przedłużenia i wznowienia ważności paszportu PZJ/FEI dłużnik jest zobowiązany do
niezwłocznego przesłania paszportu PZJ/FEI do biura PZJ w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zdjęciu zastępczo licencji
PZJ zawodnika i/lub konia. Biuro dokona stosownych zmian w zapisach zawartych paszportach PZJ/FEI. W przypadku paszportu
PZJ będzie on odesłany do dłużnika na jego koszt w przypadku dyspozycji przesłania pocztą kurierską. W przypadku paszportu
FEI zostanie on przesłany przez PZJ do FEI.
W przypadku nieuregulowania po upomnieniu płatności za rejestrację i/lub licencje klubu, zawiesza zastępczo odpowiednie
licencje PZJ zawodników danego klubu.
W przypadku nieuregulowania po upomnieniu płatności za zmianę barw klubowych PZJ zawiesza zastępczo odpowiednią licencje
PZJ zawodnika.
W przypadku nieuregulowania po upomnieniu płatności za takie licencje jak: licencja osoby czasowo przebywającą za granicą,
licencja osoby, wobec której wymagane jest przez narodową federację wykupienie pozwolenia uprawniającego do wykupu licencji
gościnnej na starty na zawodach krajowych za granicą, licencja osoby – cudzoziemca czasowo przebywająca w Polsce, której
dotyczy licencja roczna gościnna uprawniająca do startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce, osobę – cudzoziemca,
której dotyczy licencja roczna gościnna jednorazowa uprawniająca do startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce,
licencja osoby, której dotyczy licencja gościnna jednorazowa lub licencja ogólnopolska jednorazowa w przypadku wykupywania
tych licencji w biurze PZJ Biuro PZJ wycofa te licencje ze swojego systemu informatycznego i powiadomi odpowiednie narodowe
federacje.
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