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CENNIK PZJ - Zawodnik   

w roku 2022 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj opłaty/ dokumentu 

 
Kwota (PLN) do 

zapłacenia 

 1. 

 
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,- 

2. 

 
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,- 

3. 

 
Licencja roczna zawodnika - seniora, młodego 

jeźdźca, uprawniająca do startu w zawodach 

szczebla krajowego.* 

 

Bez Przynależności Klubowej 

 
1100,- 

 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ 

 
200,- 

 

4. 

 
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,- 

 

5. 

 
Licencja roczna zawodnika - do 15 lat włącznie 

uprawniająca do startu w zawodach szczebla 

krajowego.* 

 

Bez Przynależności Klubowej 

 
400,- 

 

Członka klubu zrzeszonego w PZJ 

 

60,-  

6. 
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Opłata licencyjna za zawodnika od 18 roku życia zgłoszonego do współzawodnictwa 
międzynarodowego (zawiera opłatę wnoszoną do FEI)  

150,-  

7. 

 

Opłata licencyjna za zawodnika do 17 roku życia (włącznie) zgłoszonego do współzawodnictwa 
międzynarodowego (zawiera opłatę wnoszoną do FEI) 

100,-  

8. 

 

Pozwolenie roczne dla zawodnika polskiego czasowo przebywającego za granicą, 
uprawniające do startów w kraju pobytu w zawodach rangi krajowej 

600,-  

9. 

 

Pozwolenie wymagane przez narodową federację  uprawniające zawodnika polskiego do wykupu 
licencji gościnnej  na starty w zawodach krajowych za granicą 

400,-  

10. 

 

Pozwolenie na jednorazowy (na jedne zawody)  start w zawodach krajowych za granicą dla 
zawodnika polskiego 

150,-  

11. 
 

Licencja gościnna roczna dla zawodnika 
cudzoziemca (Rezydenta), czasowo przebywającego 
w Polsce, uprawniająca do startów w zawodach 
szczebla centralnego (oraz regionalnego). Wymagana 
pisemna zgoda właściwej narodowej federacji 
jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia 
uprawnień sportowych zawodnika  

 Bez Przynależności Klubowej  850,-  

 Członka klubu zrzeszonego w PZJ  180,- 

12. 

f 

Licencja Jednorazowa Gościnna (na jedne zawody) dla zawodnika cudzoziemca, 

przyjeżdżającego na zawody do Polski okazjonalnie, uprawniająca do startu na jednych 

zawodach. Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji jeździeckiej 

z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika. 

Licencje wykupuje się u organizatora zawodów.  

70,-  

13. 

 

Licencja Roczna Gościnna (na wszystkie zawody) dla zawodnika cudzoziemca, 

przyjeżdżającego na zawody do Polski okazjonalnie, uprawniająca do startu na 

zawodach w Polsce. Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji 

jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.  

Licencje wykupuje się u organizatora zawodów. *** 

300,-  

 
* - 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, 
*** - Organizator sprzedając Licencje Roczną Gościnną (na wszystkie zawody) dla zawodnika cudzoziemca, przyjeżdżającego na zawody do 

Polski okazjonalnie jest zobowiązany do wystawienia zawodnikowi imiennego finansowego dowodu przyjęcia wpłaty, w którym musi być dokładnie 

określony w następujący sposób przedmiot sprzedaży: Licencja Roczna Gościnna dla zawodnika cudzoziemca ……………………………… 

(nazwisko, imię, kraj) przyjeżdżającego na zawody do Polski okazjonalnie w roku …. . 

Dokument ten jest okazywany przez zawodnika w sytuacji innych startów w zawodach w Polsce.Sędzia PZJ (lub Sędzia Główny zawodów) 

ma obowiązek odnotowania faktu sprzedania powyższej licencji z podaniem nazwiska i imienia oraz narodowości zawodnika w Sprawozdaniu 

Delegata Sędziowskiego PZJ. 
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Zarząd PZJ wprowadził od 1 stycznia 2018 r możliwość zakupienia licencji w trybie EKSPRES. 

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).  
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