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CENNIK PZJ - CZĘŚĆ I 

dotyczący opłat na rzecz PZJ w roku 2023 
 
 

 

WSZYSTKIE WNIOSKI SĄ REALIZOWANE W KOLEJNOŚCI WPŁYNIĘCIA DO SKLEPU 

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,- 

2. Opłaty roczne członka 

zwyczajnego PZJ 

Składka roczna członka zwyczajnego PZJ, tj.: klubu, Wojewódzkiego 

Związku Jeździeckiego: 500,- 

1000,- 

Opłata licencyjna, roczna klubu, uprawniająca do udziału 
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla 
centralnego: 500,- 

3. Opłata dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego Związku 

Jeździeckiego wznawiającego członkostwo w PZJ (opłata abolicyjna) 

700,- 

4. Wpisowe i składka roczna członka wspierającego, nie mniej niż: 1000,- 

5. Opłata rejestracyjna zawodnika - seniora, 

młodego jeźdźca (również po wygaśnięciu rejestracji 

terminowej w tym samym klubie). 
Nie zawiera opłaty za licencję * 

Bez Przynależności Klubowej 600,- 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ ** 200,- 

6. 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 400,- 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ ** 120,- 

7. Licencja ogólnopolska zawodnika - seniora, 

młodego jeźdźca, uprawniająca do startu 
w zawodach szczebla krajowego * 

Bez Przynależności Klubowej 1100,- 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ 200,- 

8. Licencja ogólnopolska zawodnika - juniora (do 

18 lat włącznie), uprawniająca do startu 
w zawodach szczebla krajowego * 

Bez Przynależności Klubowej 600,- 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ 120,- 

9. Licencja ogólnopolska zawodnika - do 15 lat 

włącznie, uprawniająca do startu w zawodach 

szczebla krajowego * 

Bez Przynależności Klubowej 400,- 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ 60,- 

10. Zmiana barw klubowych zawodnika 200,- 

11. Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera opłaty za licencję) *** 250,- 

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

do roku, w którym koń ukończył 20 lat) 

250,- 

0,- 

13. Zmiana właściciela konia *** 250,- 

14. Wznowienie ważności paszportu krajowego konia (ważność 4 lata) *** 200,- 

(duplikat 300,-) 
 

 



2  

15. Zmiana nazwy konia w stosunku do paszportu urzędowego/sportowego krajowego *** 1500,- 

16. Wykonanie pomiaru wzrostu kuca / małego konia i wystawienie Oficjalnego Certyfikatu 

Pomiaru - opłata wnoszona u lekarza weterynarii dokonującego pomiaru 

60,- 

17. Opłata za odznakę brązową i specjalistyczną brązową *** 50,- 

18. Opłata za odznakę srebrną i specjalistyczną srebrną *** 50,- 

19. Opłata za odznakę złotą i specjalistyczną złotą *** 100,- 

20. Opłata za odznakę Jeżdżę Konno *** 50,- 

21. Opłata za odznakę Jeżdżę Konno (WZJ) *** 30,- 

22. Opłata za Paszport IGEQ *** 350,- 

23. Licencja Szkoleniowca - na 3 lata 300,- 

24. Opłata rejestracyjna dla szkoleniowców. Osoby wstępujące w po raz pierwszy w 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 
z opłaty rejestracyjnej 
 

200,- 

25. Opłata za organizację przez inne podmioty niż PZJ i WZJ, Specjalistycznych Szkoleń Licencyjnych 
kursów na stopnie szkoleniowe prowadzonych pod patronatem PZJ 

Od każdego uczestnika 8% kwoty 
opłaty za uczestnictwo + podatek VAT 

w należnej wysokości 

26. Licencja sędziego - na 2 lata 200,- 

27. Licencja gospodarza toru - na 2 lata 400,- 

28. Licencja delegata technicznego - na 2 lata 400,- 

29. Licencja ZOOFIZJOTERAPEUTY PZJ - na 4 lata od daty uzyskania wykupienia licencji 400,- 

30. Licencja lekarza weterynarii PZJ - na 2 lata 400,- 

31. KOSZTY CERTYFIKACJI 
WG. KATEGORII 

OŚRODKA *** 

Nowy/Nadanie lub 

przedłużenie po 

upływie 3 m-cy od daty 

wygaśnięcia ważności 

III 700,- 

 
II 700,- 

I 700,- 

PREMIUM 1000,- 

Przedłużenie w 
terminie 3 m-cy od 
daty wygaśnięcia 
ważności 

III 
 
II 

I 

PREMIUM 

600,- 

600,- 

 

600,- 
 

900,- 

 

 

 

 
* - 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 
*** - plus koszty przesyłki 


