
Instrukcja Rejestracji 
Zawodnika 

w Polskim Związku Jeździeckim



Dla kogo wymagana jest rejestracja?

• Dla nowych zawodników, którzy nie byli jeszcze nigdzie rejestrowani

• Dla zawodników, którzy do tej pory mieli tylko licencję regionalną



Co jest potrzebne do zrobienia pierwszej rejestracji 
i wykupienia licencji startowej zawodnika ?

•

✓Wniosek rejestracji zawodnika/oświadczenie o przynależności do klubu (członka zwyczajnego 
PZJ) wypełniony i podstemplowany w klubie. Do pobrania Zawodnik-
wniosek_rejestracyjny.docx (live.com)

✓Zgoda na rejestrację zawodnika w PZJ podpisana przez rodzica lub osoby sprawującej opiekę 
prawną lub rodzicielską nad zawodnikiem niepełnoletnim – skan podpisany własnoręcznie lub 
dokument podpisany elektronicznie

✓Skan aktualnych badań lekarskich zawodnika

✓Skan aktualnego ubezpieczenia jeździeckiego NNW ważne od daty wystawienia licencji do 
31 grudnia br

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpzj.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FZawodnik-wniosek_rejestracyjny.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Gdzie znaleźć potrzebne formularze?

Wybierz zakładkę 
LICENCJE ONLINE



Gdzie znaleźć potrzebne formularze?

Wnioski rejestracyjne do pobrania w formularzach na 
dole strony: https://pzj.pl/sport/licencje-i-rejestracje/



Kolejne kroki do rejestracji:

I. Przygotowanie 

dokumentów (skanów) 

podpisanych i 

podstemplowanych
Wniosek rejestracyjny trzeba wydrukować
i podstemplować w klubie

Pamiętaj też o skanach badań lekarskich*, 
zgodzie na rejestrację dla niepełnoletnich 

oraz ubezpieczeniu NNW

* Zawodnicy do 21 r.ż. mogą przedstawić 
badania od lekarza rodzinnego



Kolejne kroki rejestracji:

II. Wybierz pole jeździec, aby 
rozpocząć rejestrację  



Kolejne kroki rejestracji:

III. Wybierz zakładkę 
REJESTRACJA ZAWODNIKA



Kolejne kroki:

IV. Wypełnij formularz

KAŻDE pole w 
formularzu musi być 

wypełnione/zaznaczone!



Kolejne kroki:

V. Zaznacz od razu 
okno z wykupieniem 
licencji:



Kolejne kroki:

VI. Dodaj rejestrację 
do koszyka:

VII. Opłać rejestrację i licencję za pomocą internetowego

systemu płatności. Pamiętaj o podaniu dokładnych danych. Faktura generowana jest 

automatycznie! 



Ostatnie kroki:

Licencja pojawi się w systemie w ciągu 

14 dni (najczęściej są to 3 dni 

robocze). Możesz to sprawdzić w bazie danych 

ARTEMOR w ZESTAWIENIACH 

(wybierając ZAWODNICY)



W razie problemów prosimy 
o kontakt mailowy na:

licencje@pzj.pl
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