
Rejestracja w PZJ oraz przyznawanie licencji dla klubów, zawodników i koni 

 

Mając na celu usprawnienie ewidencjonowania opłat wnoszonych do PZJ na podstawie 

obowiązujących cenników oraz usprawnienie obiegu dokumentów,  od 01.01.2016r  na stronach PZJ 

działa Serwis opłat (www.oplaty.pzj.pl lub pzj.abstore.pl ) do składania zamówień  na licencje, 

rejestracje i inne opłaty wynikające z cennika PZJ oraz ubezpieczenia.  

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem bezpłatnego kanału płatności 

elektronicznych Biuro Związku wpłat gotówkowych nie przyjmuje 
Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i 

licencjonowaniem w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych 

dokumentów i rozliczenia należności z nich wynikających. 

Wszystkie druki są zamieszczone na stronie internetowej PZJ. Zachęcamy do przesyłania kompletu 

dokumentów (zeskanowanych z podpisami) e- mailem lub tradycyjnie pocztą. 

 

 

Regulamin rejestracji i licencjonowania 

Polskiego Związku Jeździeckiego, 

obowiązujący w 2016 roku 
(ze zmianami z dnia 29.12.2015) 

 

 

 Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą z dnia 29.12.2015 przez Zarząd Polskiego 

Związku Jeździeckiego. 

 Niniejszy regulamin działa w oparciu o Ustawę o Sporcie, Statut PZJ, Przepisy Ogólne PZJ, 

Przepisy i Regulaminy Dyscyplin, Przepisy Weterynaryjne, System Szkolenia PZJ, Warunki 

Uzyskiwania Uprawnień Sportowych, Przepisy FEI i aktualny cennik PZJ. 

 Licencja jest pozwoleniem na udział we współzawodnictwie sportowym, przyznawanym przez 

PZJ lub odpowiedni terytorialnie WZJ. Licencje mają charakter terminowy i są ważne 1 rok 

kalendarzowy (01.01.– 31.12.) Biuro PZJ prowadzi centralny rejestr przyznanych licencji i 

uprawnień sportowych. 

 Potwierdzeniem posiadanej licencji przez klub/zawodnika/konia jest zestawienie aktualnych 

licencji na stronie www.pzj.pl. 

 Zarząd PZJ upoważnia WZJ-ty do przyznawania w jego imieniu regionalnych licencji 

zawodników/koni, uprawniających do udziału w zawodach szczebla regionalnego. WZJ-y 

odpowiadają za sprawdzenie w procesie rejestracji i przyznawania licencji, prawidłowości 

przedstawianych przez kluby/zawodników/właścicieli koni dokumentów  

 Zarząd PZJ lub WZJ może pozbawić zawodnika/konia licencji lub odmówić jej przyznania w 

przypadku naruszenia przez zawodnika bądź użytkownika/właściciela konia obowiązujących 

przepisów i regulaminów. 

 W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń WZJ przysługuje odwołanie do 

Zarządu PZJ w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia WZJ.  

 W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń Zarządu PZJ podmiot uprawniony 

może złożyć wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd PZJ. Wyżej wymieniony 

wniosek przedstawia się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu PZJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oplaty.pzj.pl/
http://www.pzj.abstore.pl/
http://www.pzj.pl/


 

 

 

 

 
KLUB 

 
 
1. Rejestracja klubu w PZJ 

Istnieje możliwość rejestracji klubu jako członka PZJ lub jako klubu niezrzeszonego w PZJ. 

 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• deklaracja członkowska PZJ (dotyczy klubów członkowskich); 

• karta rejestracyjna opieczętowana we właściwym ze względu na siedzibę klubu WZJ lub OZJ; 

• kopia dokumentów rejestracyjnych klubu (np.: KRS, zaświadczenie o numerze Regon, NIP, w 

przypadku Stowarzyszeń Statut) wydanych przez właściwy urząd administracji państwowej. 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

Kluby mają obowiązek posiadania pieczęci, której wzór figurować powinien na karcie rejestracyjnej 

składanej w PZJ. Treść tej pieczęci musi być zgodna z nazwą klubu, która figuruje w dokumentach 

rejestracyjnych klubu. 

Kluby rejestrowane w PZJ/WZJ muszą posiadać osobowość prawną w rozumieniu ustawy o sporcie z 

dn. 25.06.2010 r. (Dz. U. 2010, Nr. 127, poz. 857 z późn. zm.). 

 

2. Licencja roczna klubu 
 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• wniosek o przyznanie licencji klubowej; 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami . 

 

 

ZAWODNIK 
 
 
1. Rejestracja zawodnika w PZJ 

 

Minimalny wiek rejestrowanego zawodnika – 9 lat, z wyjątkiem dyscyplin: sportowe rajdy konne – 10 

lat, WKKW – 11 lat, powożenie –10 lat); 

W imieniu niepełnoletnich o ich rejestrację i licencję występują rodzice lub prawni opiekunowie.  

 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• wniosek rejestracyjno-licencyjny zawodnika; 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami . 

 

 

2. Licencja krajowa roczna zawodnika 

 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• wniosek rejestracyjno-licencyjny zawodnika wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnych 

badań i polisy ubezpieczeniowej NNW; 

Badania lekarskie ważne są: 

- do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia (włącznie); 

- do 12 miesięcy dla zawodników powyżej 23 lat; 



Okres na jaki zostanie wydane orzeczenie zależy wyłącznie od decyzji lekarza orzekającego 

(jednak nie dłużej niż 12 miesięcy). Jeżeli lekarz nie określi daty ważności badań, PZJ uznaje 

ważność badań na okres 6-ciu miesięcy. 

Badania muszą być potwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarza, 

który zawarł umowę z odpowiednim funduszem na świadczenie usług w zakresie medycyny 

sportowej – spełniające wymogi Przepisów Ogólnych PZJ; 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

Licencja ogólnopolska upoważnia do udziału we współzawodnictwie sportowym również na szczeblu 

regionalnym. 

 

 

3. Licencja zagraniczna zawodnika 
 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• podanie o wydanie pozwolenia terminowego lub rocznego na start poza granicami Polski 

(pozwolenie roczne wydawane jest dla zawodników przebywających min. 6 miesięcy poza 

granicami Polski); 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

 

4. Licencja gościnna zawodnika 
 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• zgoda z Federacji Narodowej na start zawodnika na terenie Polski z podaniem konkurencji 

i stopnia posiadanych uprawnień sportowych; 

• wniosek rejestracyjno-licencyjny zawodnika; 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami 

 

 

5. Roczna rejestracja w FEI (licencja FEI) 

 
Należy dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami . 

 

Zawodnicy startujący w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza  jej granicami 

zobowiązani są do wykupienia licencji międzynarodowych dla siebie i koni, na których startują. 

Obcokrajowcy startujący w Polsce na licencjach gościnnych – w sprawie licencji FEI – zgłaszają się do 

swoich macierzystych Federacji. 

 

 

6. Zmiana barw klubowych 

 
Należy złożyć następujące dokumenty: 

• dokument z dotychczasowego klubu potwierdzający zgodę na zmianę barw klubowych 

zawodnika; 

• wniosek rejestracyjno-licencyjny zawodnika; 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

Przy przerejestrowywaniu zawodnika z klubu do klubu obowiązują przepisy PZJ (Regulamin zmiany 

barw klubowych). 

Przepisy o zmianie barw klubowych dotyczą również zawodników występujących z klubów i 

rejestrujących się jako zawodnik bez przynależności klubowej. 



 

KOŃ 
 
 
1. Rejestracja konia w PZJ 

 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ 

• paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia (w 

paszportach uznanych przez FEI konieczny jest dodatkowo opis graficzny konia w wieku 

dorosłym); 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

Minimalny wiek rejestracji konia – 4 lata. 

W przypadku koni posiadających paszporty narodowe zaakceptowane przez Międzynarodową 

Federację Jeździecką (FEI), PZJ dokonuje w nich stosownych adnotacji. W przypadku paszportów 

narodowych nieakceptowanych przez FEI, koniowi wystawiany jest paszport sportowy PZJ. W 

zagranicznych paszportach urzędowych uznanych przez FEI oraz w polskich paszportach urzędowych 

nowego typu (posiadających strony przeznaczone dla Związku Sportowego), konieczny jest aktualny 

opis graficzny konia w języku polskim lub angielskim (sugerowany) przez lekarza weterynarii z listy 

lekarzy PZJ. 

 

 

2. Licencja krajowa roczna konia 

 
Warunkiem przyznania licencji jest ważny paszport urzędowy/sportowy konia. 

 

Należy dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

 

3. Licencja gościnna konia 

 
Należy złożyć następujące dokumenty: 

• druk zgłoszenia konia do rejestracji podpisany przez osobę użytkującą konia na terenie 

naszego kraju; 

• paszport urzędowy konia lub jego kopia; 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

   

4. Roczna rejestracja konia w FEI (licencja FEI) 

 
Należy złożyć następujące dokumenty: 

• Potwierdzenie posiadania przez konia nr transpondera (CHIP) 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami . 

 

Konie startujące w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami pod 

polskimi zawodnikami muszą mieć wykupioną licencję FEI. 

 

 

5. Zmiana właściciela konia 

 
Należy złożyć następujące dokumenty: 

• druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ; 



• paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia; 

• paszport sportowy (jeżeli był wystawiony); 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

 

 

6. Zmiana nazwy konia 
 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

• druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ; 

• paszport urzędowy i sportowy (jeżeli był wystawiony); 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami . 

 

7. Paszport konia 

Wszystkie konie rejestrowane w PZJ muszą posiadać paszport sportowy lub paszport urzędowy 

uznany przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI). Sportowe paszporty krajowe, jak również 

paszporty FEI są ważne przez 4 lata od daty ich wystawienia. W przypadku koni posiadających 

urzędowe paszporty narodowe zaakceptowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI) 

(wykaz na stronie internetowej FEI), PZJ odnotowuje w nich rejestrację ważną przez 4 lata. W 

przypadku paszportów narodowych nieakceptowanych przez FEI, koniowi wystawiany jest paszport 

sportowy PZJ, którego ważność wynosi również 4 lata. Po tym okresie paszporty należy aktualizować 

na kolejne 4 lata, jeśli właściciel konia planuje jego dalsze starty. 

 

Wszystkie konie rejestrowane na zagranicznych paszportach urzędowych uznanych przez FEI oraz na 

polskich paszportach urzędowych nowego typu (posiadających strony przeznaczone dla Związku 

Sportowego), muszą posiadać w paszportach potwierdzoną przez OZHK adnotację o aktualnym 

właścicielu konia i opis graficzny konia w wieku dorosłym (min. 2 lata). Jeżeli w paszporcie jest 

tylko opis źrebięcy, aktualnego opisu może dokonać tylko uprawniony lekarz weterynarii 

(sugerowany opis w j. angielskim), figurujący na liście PZJ. 

 

Koń startujący w zawodach międzynarodowych objętych kalendarzem (FEI) musi posiadać paszport 

międzynarodowy (z wyjątkami określonymi przepisami FEI). 

 

Do wydania paszportu FEI (Recognition Card): 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

 

• paszport urzędowy/sportowy z opisem graficznym w języku angielskim; 

• potwierdzenie posiadania przez konia nr transpondera (CHIP); 

oraz dokonać opłaty zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami 

 

 

 

 

 

  



Informacja dodatkowa o zasadach wnoszenia opłat do PZJ: 

 

Na głównej stronie Serwisu macie Państwo umieszczoną instrukcję postępowania z którą 

należy się zapoznać. 

 

W największym skrócie proces powinien przebiec w następujący sposób  

 

 Złożenie konta przez płatnika  i zalogowanie się do sklepu lub zalogowanie jeżeli posiadacie 

już Państwo konto.   

 Wybranie stosownych opłat do koszyka – jedno kliknięcie = jedna opłata (klikniecie na nazwę 

wyświetla szczegóły) 

 Przejście do koszyka i rozpoczęcie składania zamówienia   

 Podczas składania zamówienia należy  

 uzupełnić lub zweryfikować dane do faktury  

 wybrać sposób płatności  

 na etapie podsumowania, w oknie „komentarze” należy podać  dane umożliwiające 

weryfikację poprawności zamawianych opłat 

 na tym etapie można też skorzystać z opcji „zapytanie o wycenę” co pozwoli 

pracownikowi PZJ na zweryfikowanie poszczególnych pozycji przed zapłatą. 

 przy skorzystaniu z opcji „zapytanie o wycenę”, oczekujecie Państwo na 

potwierdzenie poprawności dokonanego wyboru przez pracownika PZJ, po 

otrzymaniu potwierdzenia logujecie się Państwo do serwisu, wybieracie „Moje 

zapytania o wycenę” w „Strefie klienta” i przekształcając zapytanie na zamówienie 

kontynuujecie zakup  

 Jeżeli jesteście Państwo pewni poprawności zamówionych pozycji lub składacie zamówienie w 

konsekwencji zweryfikowanego „zapytania o wycenę” dokonujecie Państwo opłaty  

 Opłatę można wykonać poprzez system płatności dostępny w Serwisie – zalecane – 

zamówienie ma od razu status opłaconego i pracownik PZJ może je realizować 

 Opłatę można wykonać również przelewem na konto bankowe, podając numer zamówienia, 

płatnikiem powinna być osoba/firma, która założyła konto w Serwisie opłat i podała swoje 

dane w procesie składania zamówienia. Wpłaty których nie uda nam się skojarzyć z 

zamówieniem będą zwracane na konto nadawcy po pomniejszeniu o koszty bankowe. Po 

rozliczeniu należności, zmówienie będzie traktowane jako opłacone i będą wysyłane stosowne 

dokumenty. 

 Firmy/osoby rozliczające się w terminach płatności, po zweryfikowaniu zamówienia, będą 

otrzymywały faktury, będą one przesyłane na podany przy rejestracji konta (lub inny 

uzgodniony)  adres e-mail i za te konkretne faktury należy wnosić płatności powołując się na 

ich numery.  

   

Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, że wpłaty dokonane przelewem bankowym, których nie da 

się jednoznacznie zidentyfikować wg powyższych zasad będą bezzwłocznie zwracane nadawcy (po 

potrąceniu kosztów operacyjnych), co w konsekwencji będzie skutkować wstrzymaniem wydania 

stosownych dokumentów, ponadto samodzielne wpłaty na konto bankowe mogą znacząco 

przedłużyć proces realizacji zamówienia. 

 


