
UMOWA 

zawarta w dniu …………………………………………………. W Warszawie, pomiędzy: 

Polskim Związkiem Jeździeckim z siedzibą w Warszawie przy ul. Gilarska 5 03-589 Warszawa 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………..………………………………………………………….….. 

2. …………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………….. 

zwanym dalej PZJ 

a 

…………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Organizatorem o następującej treści: 

§1 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem a 

PZJ przy organizacji i prowadzeniu Kursów (szkoleń) na stopień szkoleniowy Instruktora Jazdy Konnej 

(dalej zwanego Kursem) 

§2 

1. Strony zgodnie ustalają, iż warunkiem uznania przez PZJ Kursu organizowanego przez Organizatora 

jest jego zgodność z: 

1) niniejszą umową, 

2) wydanymi przez PZJ przepisami dotyczącymi Zasad Szkolenia Kadr Instruktorskich i 

Trenerskich w Jeździectwie przyjętych Uchwałą Zarządu PZJ w dnia 13.07.2020r. oraz wszystkimi 

innymi obowiązującymi przepisami wydanymi przez PZJ w zakresie szkolenia kadr oraz 

3)zatwierdzonym przez Radę Szkolenia Jeździeckiego PZJ wnioskiem o organizację Kursu. 

2. Zmiana przepisów, o których mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej umowy, co oznacza, że 

Organizator ma obowiązek prowadzenia kursów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Kursy organizowane niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 nie będą uznane przez PZJ, a ich 

absolwenci nie otrzymają od PZJ certyfikatu ukończenia kursu oraz prawa do licencji PZJ. 

§3 

1. Absolwenci kursów otrzymają stopień szkoleniowy Instruktora Jazdy Konnej po pozytywnym zdaniu 

egzaminów końcowych oraz zaliczeniu praktyki u promotora PZJ oraz spełnieniu innych warunków 



uzyskania tego stopnia szkoleniowego określonych w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorskich i 

Trenerskich w Jeździectwie przyjętych Uchwałą Zarządu PZJ w dnia 13.07.2020r. 

2. Absolwenci kursów otrzymają stopień szkoleniowy Instruktora Jazdy Konnej PZJ po pozytywnym 

zdaniu egzaminów końcowych oraz zaliczeniu praktyki u promotora PZJ, spełnieniu innych warunków 

uzyskania tego stopnia szkoleniowego Instruktora Jazdy Konnej określonych w Zasadach Szkolenia Kadr 

Instruktorski i Trenerskich w Jeździectwie przyjętych Uchwałą Zarządu PZJ w dnia 13.07.2020r. oraz po 

otrzymaniu licencji PZJ. 

§4 

W ramach współpracy objętej niniejszą Umową Organizator zobowiązuje się do: 

1) składania do Biura PZJ wniosku o organizację kursu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem w 

stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia kursu, 

Wniosek, o którym mowa powyżej w punkcie 1 musi zawierać: 

a) wskazanie organizatora kursu, 

b) miejsce prowadzenia kursu, 

c) okres prowadzenia kursu, 

d) ramowy program kursu, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 

e) wykładowców, którzy będą prowadzić kurs oraz skład komisji egzaminacyjnych, 

f) wysokość opłaty za kurs i egzamin pobieranych od uczestników, bez kosztów noclegu i 

wyżywienia, 

g) polisę ubezpieczeniową OC, o której mowa w § 7 ust. 4. 

Wniosek o organizację Kursu wymaga zatwierdzania przez Radę Szkolenia Jeździeckiego PZJ. W 

przypadku odmowy zatwierdzenia wniosku o organizację Kursu Organizator może złożyć odwołanie do 

Zarządu PZJ w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie zatwierdzenia wniosku o 

organizację Kursu. Rozstrzygnięcie odwołania przez Zarząd PZJ jest ostateczne. 

Odwołanie zgłoszone z naruszeniem wskazanego wyżej terminu Zarząd PZJ pozostawia bez 

rozpoznania. 

2) przeprowadzenia naboru na kurs, przy czym przeprowadzanie naboru na kurs nie może się odbywać 

przed zatwierdzeniem wniosku o organizację kursu przez Radę Szkolenia Jeździeckiego PZJ. 

3) organizacji kursu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o organizację kursu oraz zgodnie z niniejszą 

umową i przepisami, o których mowa § 2, 

4) przekazania do PZJ listy uczestników kursów w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia Kursu, na podstawie 

tej listy PZJ wystawi fakturę na kwotę wynikającą z pomnożenia liczby uczestników kursu razy 8% + 

podatek VAT w należnej wysokości od kwoty opłaty za kurs i egzamin, 

5) wydania uczestnikom (absolwentom) Kursu dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu oraz 

przekazania do PZJ kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu, oryginałów protokołów z 

wynikami egzaminów końcowych kursu komisji egzaminacyjnej PZJ oraz oryginału dokumentu 

zaliczenia praktyk oraz przechowania kopii tych wszystkich dokumentów, 



6) uzyskania od uczestników Kursu oraz osób prowadzących Kurs zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez PZJ . 

§5 

W ramach współpracy objętej niniejszą Umową PZJ zobowiązuje się do współdziałania z 

Organizatorem w zakresie: 

1) umieszczania na stronie internetowej PZJ informacji o kursach organizowanych w ramach 

niniejszej umowy, 

2) nadawania tytułu szkoleniowego Instruktora Jazdy Konnej Uczestnikom Kursu po spełnieniu 

warunków określonych w § 3 ust. 1 oraz nadania tytułu szkoleniowego Instruktora Jazdy Konnej PZJ 

po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 2, 

3) wydawania dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia szkoleniowego, w którym mowa w 

punkcie 3. 

§6 

1. Wyznaczony przez PZJ przedstawiciel ma prawo w każdym czasie do kontroli prowadzenia Kursu 

zgodnie z niniejszą umową, przepisami wskazanymi w § 2 oraz zatwierdzonym przez Radę Szkolenia 

Jeździeckiego PZJ wnioskiem o organizację Kursu. 

2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że Kurs jest przeprowadzany niezgodnie z niniejszą 

umową, przepisami wskazanymi w § 2 oraz zatwierdzonym przez Radę Szkolenia Jeździeckiego PZJ 

wnioskiem o organizację Kursu - PZJ ma prawo głoszenia zastrzeżeń na piśmie, wzywając jednocześnie 

Organizatora Kursu do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości. W 

przypadku nieusunięcia przez Organizatora stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie 

Kurs nie będzie uznany przez PZJ, a jego absolwenci nie będą mieli prawa uzyskania tytułu 

szkoleniowego Instruktora Jazdy Konnej. 

§7 

1. Organizator Kursu ponosi pełną odpowiedzialność za organizowany przez siebie Kurs, w tym ponosi 

pełną odpowiedzialność za działania osób za pomocą których Kurs przeprowadza. 

2. Organizator zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne przeprowadzenie Kursu. 

3. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody rzeczowe, szkody na osobie 

(uczestniku kursu oraz innych osobach biorących udział w kursie) oraz szkody na koniu, powstałe w 

czasie organizacji Kursy lub w związku z organizacja Kursu. 

4. Organizator Kursu jest zobowiązany posiadać z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej organizatora Kursu na kwotę nie mniejszą niż 500tys.zł. 

5. W razie skierowania do PZJ jakichkolwiek roszczeń związanych organizowanym przez Organizatora 

Kursem PZJ niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Organizatora który zobowiązany będzie na zasadach 

opisanych poniżej zwolnić PZJ z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator pokryje 

dochodzone od PZJ roszczenia o ile Organizator uzna ich zasadność w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. W razie nie uznania przez Organizatora zasadności roszczeń skierowanych do PZJ, 

Organizator będzie do zwrotu na rzecz PZJ kwot zasądzonych od PZJ prawomocnym wyrokiem sądu, 

pod warunkiem poinformowania Organizatora przez PZJ w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

o zawisłości sporu przed sądem i żądaniu powoda, celem umożliwienia w granicach prawa udziału 



Organizatora w tym postępowaniu sądowym (w charakterze interwenienta ubocznego). Organizator 

zobowiązany będzie do zwrotu PZJ kwot wynikających z zawartych przez PZJ ugód sądowych jedynie 

wówczas gdy Wykonawca uzna pisemnie (pod rygorem nieważności) roszczenie osoby trzeciej zarówno 

co do zasady jak i wysokości. Warunek wskazany w zdaniu poprzedzającym nie będzie miał 

zastosowania w przypadku nieprzystąpienia przez Organizatora do sporu sądowego pomimo zgodnego 

z umową powiadomienia, chyba że takie przystąpienie nie będzie możliwe w świetle obowiązujących 

przepisów prawa. 

§ 8 

Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy, każda ze Stron zobowiązuje się do: 

1) uwzględniania w swoich działaniach dobrze pojętego interesu drugiej Strony, 

2) dbania o dobre imię i wizerunek drugiej Strony, 

3) Informowania drugiej Strony o dostrzeżonych zaistniałych lub potencjalnych zagrożeniach dla jej 

dobrego imienia i wizerunku. 

§9 

1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu podpisanego 

przez Strony. 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy za miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

4. Kursy rozpoczęte muszą być zakończone. 

§10 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego, a 

w kwestiach merytorycznych dotyczących prowadzenia kursu zatwierdzony wniosek o organizację 

kursu oraz przepisy wydane przez PZJ, o których mowa w § 2. 

3. Z dniem podpisania niniejszej umowy przestaje obowiązywać dotychczas obowiązująca Strony 

umowa. 

Podpisy Stron 

PZJ                                                                                                Organizator 

 

…………………………………………………..                                                  …………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………..                                                   …………………………………………………… 


