
 

PRZEPISY  

REJESTRACYJNO-LICENCYJNE  

OPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

 
( Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2/2008 Zarządu OZJ) 

obowiązuje od dnia 1.01.2009 r z późniejszymi zmianami 

 

Polski Związek Jeździecki na terenie Polski działa poprzez Wojewódzkie Związki Jeździeckie 

wyznaczone w drodze Uchwały do reprezentowania Związku na terenie danego województwa (§ 5 pkt 

1 i 2 Statutu PZJ). 

Członkami zwyczajnymi Związku są wojewódzkie związki jeździeckie i zarejestrowane w 

nich kluby jeździeckie (§ 13 pkt 1 Statutu PZJ).  

 O przynależności klubu do określonego wojewódzkiego związku decyduje adres siedziby jego 

władz zgodny z zapisem dokonanym w postanowieniu sadu rejestrowego (§ 13 pkt 4 Statutu PZJ).  

 

 Przed przystąpieniem do załatwiania rejestracji w PZJ kluby są zobowiązane do 

spełnienia warunków rejestracyjnych-licencyjnych właściwego ze względu na miejsce 

swojej siedziby WZJ 

 

 kluby startujące w zawodach ogólnopolskich (należące do danego WZJ) zobowiązane są 

do rejestracji w Polskim Związku Jeździeckim oraz wnoszenia rocznej opłaty 

członkowskiej  w PZJ. 

 

Licencja jest to wydane przez PZJ lub z jego upoważnienia odpowiedni terytorialnie WZJ/OZJ, na 

zasadach przewidzianych przez prawo powszechne i sportowe zezwolenie na udział we 

współzawodnictwie sportowym w jeździectwie. 

 

UBEZPIECZENIA 

 

Art. 31  Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1298) 

1. Zawodnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego. 

2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym, którego jest 

członkiem albo z którym jest związany umową. 

3. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika powołanego do kadry narodowej spoczywa na 

właściwym polskim związku sportowym. 

 

1. Rejestracja klubu w OZJ 

 

W celu dokonania rejestracji klubu należy złożyć w OZJ: 

 Wypełnioną czytelnie (pismem drukowanym) kartę rejestracyjną klubu. (druki dostępne w 

biurze PZJ),  

 Kserokopię dokumentu o rejestracji klubu we właściwym urzędzie administracji 

publicznej stwierdzającym, że klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub kopię 

potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS 

 Kserokopię statutu (w przypadku stowarzyszenia), 

 Dokument przedstawiający numer REGON i NIP (w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej), 

 Dowód wpłaty rejestracyjnej na rzecz OZJ wraz z opłatą licencyjną, 



 Pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu regulaminów PZJ i 

OZJ oraz międzynarodowych organizacji sportowych. 

 

(W celu potwierdzenia zgodności  ww dokumentów należy przedstawić ich oryginały) 

 

Kluby rejestrujące się w OZJ i PZJ mają obowiązek posiadać pieczątkę, która przybita jest na karcie 

rejestracyjnej klubu do PZJ. Treść tej pieczątki musi być zgodna z nazwą klubu, która figuruje na 

dokumencie administracji państwowej. 

 

2. Rejestracja zawodnika w OZJ 

 

Rejestracji w OZJ podlegają wszyscy zawodnicy startujący w zawodach regionalnych i wyżej w tym 

również zawodnicy niezrzeszeni  

Rejestracji dokonuje klub w barwach, którego zawodnik będzie startował. W przypadku zawodników 

niezrzeszonych zawodnik osobiście lub w przypadku niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie. 

W celu dokonania rejestracji zawodnika należy złożyć w OZJ: 

 Kartę zgłoszenia zawodnika (wypełniona pismem drukowanym) i ostemplowaną aktualną 

pieczątką klubu. W miejscu deklaracji zawodnika do startu w danym klubie należy podać datę 

zarejestrowania w klubie oraz datę ważności kontraktu. 

 Wniosek o rejestrację z oświadczeniem antydopingowym potwierdzony przez klub 

zawodnika, (wzór załącznik nr 2 lub 4 w przypadku zawodnika niezrzeszonego) 

 W przypadku juniorów niezbędne jest złożenie dodatkowo zgody obydwojga rodziców lub 

opiekunów prawnych na reprezentowanie przez dziecko danego klubu. Własnoręczność ww 

podpisów musi być potwierdzona przez Prezesa klubu. (wzór załącznik nr 3) 

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez 

lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

 Polisę ubezpieczeniową lub dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej wraz z numerem 

polisy na 2016 r. ważną do 31.12.2016 r. (nie dotyczy członków kadry narodowej),   

 Dowód wpłaty na rzecz OZJ 

 

Od 2006r. opłata rejestracyjna zawodnika w OZJ nie zawiera opłaty za licencję na dany rok 

 

3. Przerejestrowanie zawodnika w OZJ 

 

Przy przerejestrowaniu zawodnika z klubu do klubu obowiązują przepisy o zmianie barw klubowych 

Uchwalone przez Zarząd PZJ z dnia 18.05.2004 r.  

 

W celu dokonania przerejestrowania zawodnika należy złożyć w OZJ: 

 Kartę zgłoszenia zawodnika (wypełniona pismem drukowanym), ostemplowaną aktualną 

pieczątką nowego klubu 

 Kartę rejestracyjną z dotychczasowego klubu z adnotacją wyrażającą zgodę na przejście 

zawodnika do nowego klubu. 

 Wniosek o rejestrację z oświadczeniem antydopingowym potwierdzony przez klub zawodnika 

(wzór załącznik nr 2 lub 4 w przypadku zawodnika niezrzeszonego) 

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez 

lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

 Polisę ubezpieczeniową lub dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej wraz z numerem 

polisy na 2016 r. ważną do 31.12.2016 r. (nie dotyczy członków kadry narodowej),   

 W przypadku juniorów niezbędne jest złożenie dodatkowo zgody obydwojga rodziców lub 

opiekunów prawnych na reprezentowanie przez dziecko danego klubu. Własnoręczność ww 

podpisów musi być potwierdzona przez Prezesa klubu. (wzór załącznik nr 3) 

 Dowód wpłaty na  rzecz OZJ  

 

Od 2006r. opłata rejestracyjna zawodnika w OZJ nie zawiera opłaty za licencję na dany rok 

 

4. Rejestracja konia w OZJ 



 

Rejestracji w OZJ podlegają wszystkie konie startujące w zawodach regionalnych i wyżej  

 

Konie młodsze niż 4-ro letnie nie mogą być rejestrowane. 

Rejestracji dokonuje prawny właściciel lub osoba upoważniona.  

Właściciel może dokonać rejestracji konia w OZJ bez przynależności klubowej konia lub 

zarejestrować konia na starty w danym klubie na określony czas. 

 

1.1 Pierwsza rejestracja konia 

 

W celu dokonania rejestracji konia należy złożyć w OZJ: 

 Druk zgłoszenia konia z podaniem dokładnych danych (formularz PZJ) 

 Paszport hodowlany konia wystawiony przez OZHK.  

 Dowód wpłaty na rzecz OZJ 

 

1.2 Konie zagraniczne 

 

W celu dokonania rejestracji konia należy złożyć w OZJ: 

 Druk zgłoszenia konia z podaniem dokładnych danych (formularz PZJ) 

 Oryginał rodowodu lub paszport konia 

 Tłumaczenie rodowodu przez tłumacza przysięgłego (dotyczy koni z poza krajów Unii 

Europejskiej) 

 Dowód wpłaty na konto rzecz OZJ 

 

Rejestracja koni 4-letnich jest równoznaczna z wykupieniem licencji konia na dany rok. 

 

Od 2006 r. opłata rejestracyjna w OZJ konia 5-letniego i starszego nie zawiera opłaty za licencję na 

dany rok 

 

5. Zmiana właściciela konia 

 

W przypadku zmiany właściciela konia należy dostarczyć: 

 Nowy druk zgłoszenia konia 

 Starą kartę rejestracyjną konia z adnotacją o sprzedaży konia konkretnej osobie lub firmie z 

podpisem właściciela figurującego na tej karcie 

 Paszport hodowlany konia wystawiony przez OZHK ze wskazanym nowym właścicielem 

 Dowód wpłaty na rzecz OZJ 

 

6. Druki zgłoszenia do rejestracji koni i zawodników  

 

Druki zgłoszenia do rejestracji zawodników i koni będą wydawane na zamówienie 

zarejestrowanych w OZJ-cie klubów lub do pobrania na stronie internetowej: www.ozj.opole.pl 

 

Druki zgłoszenia do rejestracji klubu wydawane są przez biuro PZJ 

 

7. W celu załatwienia spraw rejestracyjno-licencyjnych należy skontaktować się osobiście 

lub telefonicznie z Sekretariatem OZJ, Panią Lucyną Urbańską 

   tel. 77-436-32-06, 509-915-489, 

  

Opolski Związek Jeździecki 

Biuro w Prudniku 

48-200 Prudnik, 

      ul. Poniatowskiego 3A 

8. W zawodach szczebla centralnego ZO i wyżej obowiązują przepisy rejestracyjno-

licencyjne  PZJ 

 



 

9.  Licencja roczna klubu 

Licencja roczna Klubu ważna jest do końca roku kalendarzowego. 

10.  Licencje roczne zawodników 

a) Wykupiona na dany rok licencja zawodnika w OZJ jest ważna do końca roku kalendarzowego 

w którym została wykupiona licencja.  

b) Bez względu na ilość uprawianych dyscyplin pobierana jest tylko jedna opłata licencyjna 

zawodnika. 

c) Wpisy posiadanych przez zawodnika licencji na dany rok są dokonywane osobno na każdą 

dyscyplinę pod warunkiem spełnienia ustalonych norm wynikowych dla określonej 

dyscypliny 

d) Licencje roczne zawodników wydane przez PZJ na dany rok są równoznaczne z prawem 

startu na zawodach regionalnych rozgrywanych w Opolskim Związku Jeździeckim. 

e) Licencje II i III stopnia przyznaje OZJ na podstawie norm wynikowych dostarczonych na 

drukach zdobywania klas sportowych lub protokołu egzaminu na licencje III stopnia. Od 

zawodników zarejestrowanych po 1.01.2007 r, wymagane jest potwierdzenie posiadanych 

odznak jeździeckich PZJ (wg załącznika do regulaminu rejestracji i licencji w PZJ) 

f) W celu uzyskania licencji rocznej zawodnika należy złożyć następujące dokumenty: 

- wniosek o wydanie licencji z oświadczeniem antydopingowym potwierdzony przez klub 

zawodnika (druk PZJ), 

- zaświadczenie lekarskie – spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia   3 

października 2006 r. 

- dowód wpłaty na rzecz OZJ 

- Polisę ubezpieczeniową lub dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej wraz z numerem polisy 

na 2016 r. ważną do 31.12. 2016 r. (nie dotyczy członków kadry narodowej), 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania sportu jeździeckiego: 

 Dokumenty potwierdzające odpowiedni stopień licencji 

 

11.  Licencje roczne koni 

a) Wykupiona na dany rok licencja konia w OZJ jest ważna do końca roku kalendarzowego. 

b) Bez względu na ilość uprawianych dyscyplin pobierana jest tylko jedna opłata licencyjna konia. 

c) Licencje roczne koni wydane przez PZJ na dany rok są równoznaczne z prawem startu na 

zawodach regionalnych rozgrywanych w Opolskim Związku Jeździeckim. 

d) W celu uzyskania licencji rocznej konia należy złożyć następujące 

dokumenty: 

- dowód wpłaty na rzecz OZJ 

 

12.  Opłaty na rzecz OZJ w roku 2016 załącznik nr 1 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www ozj.opole.pl 

Biuro OZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i 

licencjonowaniem w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych 

dokumentów.     

Informujemy, że sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą pocztową, uprzednio 

wpłacając na konto OZJ odpowiednią należność oraz przesyłając do biura Związku 

właściwie wypełnioną i pełną dokumentację na adres: 

 

Opolski Związek Jeździecki 

Biuro w Prudniku 

48-200 Prudnik, 

      ul. Poniatowskiego 3A 

 

 Nr konta bankowego BS Głogówek 10 8904 0001 0000 0018 1350 0001 
 

                                                                                                                Zarząd 

 

                                                                                             Opolskiego Związku Jeździeckiego 



    

 

Załącznik nr 1 
 

Opłaty na rzecz OZJ w roku 2016 r. 

Lp Rodzaj opłaty / dokumentu 
Kwota PLN do 

zapłacenia 

 Rejestracje i opłaty  

1. Wpisowe - członka zwyczajnego OZJ (nie zawiera  rocznej składki 

członkowskiej) 
500,00 

2. Opłata roczna członka wspierającego 500,00 

3. 

Opłata rejestracyjna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ -  

seniora, młodego jeźdźca (nie zawiera opłaty za licencje) 

Opłata rejestracyjna zawodnika niezrzeszonego -  seniora, młodego jeźdźca 

(nie zawiera opłaty za licencje) 

60,00 

 

360,00 

4. Opłata rejestracyjna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ –

do18 lat  (niepełnoletniego) (nie zawiera opłaty za licencje) 

Opłata rejestracyjna zawodnika niezrzeszonego – do18 lat (niepełnoletniego) 

(nie zawiera opłaty za licencje) 

45,00 

 

135,00 

5. 

Opłata rejestracyjna zawodnika przy przejściu do innego klubu, w przypadku 

likwidacji klubu do którego zawodnik należał lub zmiany dotychczasowej 

nazwy klubu 

Nie pobiera się 

6. Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera licencji za wyjątkiem koni 4-

letnich) 
60,00 

7. Opłata rejestracyjna kuca (nie zawiera licencji) 60,00 
8. Zmiana właściciela konia 60,00 
9. Zmiana właściciela kuca 60,00 

10. Roczna składka członkowska klubu 200,00 

 Licencje   

11. Licencja roczna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ – 

seniora, młodego jeźdźca 

Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego - seniora, młodego jeźdźca 

60,00 

360,00 

12. Licencja roczna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ – juniora 

(16-18 lat) 

Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego – juniora (16-18 lat) 

45,00 

 

135,00 

13. 

Licencja zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ – młodzika lub 

juniora młodszego(do 16 lat)  

Licencja zawodnika niezrzeszonego – młodzika lub juniora młodszego (do 16 

lat)  

20,00 

 

65,00 

14. Licencja roczna konia  60,00 

15. Licencja roczna kuca 60,00 

16. 

Zgoda roczna na starty w zawodach dla konia posiadającego paszport 

zagraniczny – pod zawodnikiem polskim (bez przerejestrowania konia na 

polskiego właściciela} 

100,00  

17. Opłata Organizatora Zawodów Regionalnych  - od konia za dzień zawodów 
5,00 

 

 Duplikaty wydawane za pełną odpłatnością 

 Kluby które nie dopełnią wymaganych warunków rejestracyjno-licencyjnych nie będą 

miały prawa dokonywać opłat w PZJ 

 Opłaty mogą być dokonane osobiście przy załatwianiu spraw rejestracyjno-

licencyjnych, lub na konto OZJ  

 Nr konta bankowego BS Głogówek 10 8904 0001 0000 0018 1350 0001 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 

 

        (pieczęć klubu) 

 

WNIOSEK 

 
O wydanie licencji rocznej Opolskiego Związku Jeździeckiego uprawniającej do udziału w 

zawodach jeździeckich w 2016 roku Zawodnikowi: 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

PESEL: ........................................... Nr dowodu osobistego (leg. szkolnej) ................................ 

Jednocześnie potwierdzam autentyczność podpisu w/w zawodnika* na załączonym 

OŚWIADCZENIU 

 

 
........................................                                                                      ......................................... 
             (miejscowość data)                                                                                                                         (czytelny podpis lub pieczęć imienna) 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany*: .................................................................... 

PESEL: ........................................................................................ 

Zobowiązuję się do reprezentowania barw klubowych ...............................................................  

oraz: 

a) do przestrzegania wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących 

uczestników współzawodnictwa sportowego w jeździectwie ustanowionych przez 

PZJ/FEI  i Opolski Związek Jeździecki . 

b) Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom na obecność środków dopingujących i 

odurzających (w tym alkoholu) we krwi, moczu i wydychanym powietrzu w czasie 

brania udziału w zawodach rozgrywanych na podstawie przepisów PZJ/FEI oraz 

zgrupowaniach organizowanych przez PZJ/WZJ. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach 

działalności statutowej PZJ/OZJ 

* W przypadku niepełnoletnich oświadczenie podpisują ustawowi opiekunowie 

          
                                                                                                                                                                                                    (data i podpis) 
                                                                                     ........................................ 
                                                                                                                                                                            



 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 
............................................. 
             (imię i nazwisko matki) 
 

............................................. 
             (imię i nazwisko ojca) 

 

............................................ 
             (adres zamieszkania) 

 

 

                                                                                          ....................................... 
                                                                                                                                                                                Data  miejscowość 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrację w Opolskim Związku Jeździeckim syna/córki  

 

.........................................................................................  urodzonego/nej dnia .......................... 
                                               (imię i nazwisko)                                                                                                                                (data) 
 

W ....................................................................... i na reprezentowanie przez niego/nią barw  
                                             (miejscowość) 

 

klubu sportowego             ............................................................................................................. 
                                                                                             (nazwa klubu) 

 

 

 

 

 

 

........................................                                                                      ........................................ 
                 (podpis matki)                                                                                                                                                  (podpis ojca) 

 

 
 

 

Zgodność rodziców potwierdzona przez klub rejestrujący zawodnika 

 

 

 

 

 
                                                              

(pieczęć klubu) 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 
 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 

 

 
O wydanie licencji rocznej Opolskiego Związku Jeździeckiego dla zawodnika 

niezrzeszonego,  uprawniającej do udziału w zawodach jeździeckich w 2016 roku w 

dyscyplinie: ..................................................................................................................................      

 

 

 
........................................                                                                      ......................................... 
             (miejscowość data)                                                                                                                         (czytelny podpis lub pieczęć imienna) 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany*: .................................................................... 

PESEL: ........................................................................................ 

d) Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich przepisów i regulaminów 

obowiązujących uczestników współzawodnictwa sportowego w jeździectwie 

ustanowionych przez PZJ/FEI  i Opolski Związek Jeździecki . 

e) Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom na obecność środków dopingujących i 

odurzających (w tym alkoholu) we krwi, moczu i wydychanym powietrzu w czasie 

brania udziału w zawodach rozgrywanych na podstawie przepisów PZJ/FEI oraz 

zgrupowaniach organizowanych przez PZJ/OZJ. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach 

działalności statutowej PZJ/OZJ 

 

* W przypadku niepełnoletnich oświadczenie podpisują ustawowi opiekunowie 

 

 

                                                                                     ........................................ 
                                                                                                                                                                           (data i podpis) 

 


