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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
zawarta w dniu ………………………. r., w Warszawie
na czas nieokreślony/określony do dnia ……………………………..
pomiędzy:
POLSKIM ZWIĄZKIEM JEŹDZIECKIM z siedzibą w Warszawie, ul. Gilarska 5 03-589 Warszawa,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000100491, REGON 000866478, NIP
118-00-27-129, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oraz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
OŚRODKIEM JEŹDZIECKIM ( opisać zgodnie ze sposobem reprezentacji w KRS )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................,
reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
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§1
1. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do świadczenia usług szkoleniowych i egzaminacyjnych w
zakresie podstawowego przygotowania i oceny umiejętności kandydata do rekreacyjnego uprawiania
jeździectwa - zgodnie z Regulaminem nadawania powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno”
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca mocą niniejszej umowy otrzymuje uprawnienia do nadawania powszechnej odznaki
jeździeckiej „Jeżdżę konno”.
2. Nadana powszechna odznaka jeździecka „Jeżdżę konno” jest stanem potwierdzającym podstawowe
przygotowanie i umiejętności osoby, której nadano odznakę w zakresie rekreacyjnego uprawiania
jeździectwa.
3. Szkolenie i egzamin na odznakę „Jeżdżę konno” mogą być prowadzone przez Wykonawcę, pod
warunkiem zatrudniania w tym celu osoby posiadającej co najmniej stopień szkoleniowy Instruktora
Jazdy Konnej PZJ, którego wyboru dokona Wykonawca i za którego działania ponosi pełną
odpowiedzialność.
§2
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z
zobowiązań niepieniężnych określonych w Umowie, zwłaszcza w przypadku prowadzenia szkolenia i
egzaminu na odznakę „Jeżdżę konno” przez osobę nie posiadającą co najmniej tytuł szkoleniowego
Instruktora Jazdy Konnej PZJ, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary
umownej w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), co nie pozbawia Zleceniodawcy prawa
żądania naprawienia szkody w kwocie przewyższającej uzgodnioną powyżej karę umowną.
§3
1. Wraz z odznaką wydawana jest osobie, która uzyskała uprawnienie do odznaki „Jeżdżę Konno”
imienna karta wystawiona i podpisana przez egzaminującego szkoleniowca PZJ.
2. Wykonawca przed egzaminem pobiera ze strony internetowej indywidualne protokoły
egzaminacyjne „Jeżdżę konno”, a z Biura PZJ maksymalnie 100 sztuk powszechnej odznaki jeździeckiej
„Jeżdżę konno” i 100 sztuk kart „Jeżdżę konno”.
3. Należność za odznaki i karty rozliczana jest z góry, na podstawie ilościowego zamówienia złożonego
przez Wykonawcę. Zleceniodawca wystawia fakturę vat dla Wykonawcy na ilość zamówionych odznak
i kart.
4. Karty i odznaki przekazywane są Wykonawcy przez Zleceniodawcę na postawie dokumentu
„Potwierdzenie pobrania kart i odznak powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę Konno” Polskiego
Związku Jeździeckiego”, z wykazaniem ilości oraz serii i numerów wydanych kart. Pobrane karty i
odznaki pozostają w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy do czasu ich wykorzystania, nie dłużej jednak
niż do czasu zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.
5. Odznaki i karty nie wykorzystane do zakończenia obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej
umowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł. za każdy dzień zwłoki w zwrocie odznak
i kart.
6. Po zakończeniu szkolenia i przeprowadzeniu egzaminu Wykonawca przesyła w ciągu 14 dni od dnia
egzaminu do Biura PZJ indywidualne protokoły egzaminacyjne „Jeżdżę konno”.
7. Wykonawca rozlicza się ze Zleceniodawcą na podstawie potwierdzenia odbioru powszechnej
odznaki jeździeckiej i kart „Jeżdżę konno” oraz wykazu nadanych powszechnych odznak jeździeckich,
poprzez przedstawienie indywidualnych protokołów egzaminacyjnych.
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8. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, zniszczenia odznak i kart „Jeżdżę
konno” których odbiór został pokwitowany przez Wykonawcę.
§4
1. Wykonawca pobiera opłatę na rzecz Zleceniodawcy w wysokości 30zł za nadanie powszechnej
odznaki jeździeckiej „Jeżdżę Konno”.
2. Opłata egzaminacyjna pobierana od osób ubiegających się o nadanie powszechnej odznaki
jeździeckiej „Jeżdżę konno” powinna wynikać z rzeczywistych kosztów egzaminu podzielonych przez
liczbę zdających.
§5
1. Zleceniodawca ma prawo do oceny i kontroli świadczonych przez Wykonawcę usług objętych
niniejszą umową na każdym etapie ich realizacji.
2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że szkolenie lub egzamin są przeprowadzane
niezgodnie z niniejszą umową oraz regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zleceniodawca ma prawo
zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia w wyznaczonym
terminie stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę
stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie szkolenie i egzamin nie będzie uznany przez
Zleceniodawcę, a jego absolwenci będą pozbawieni odznaki „Jeżdżę konno”, z uwagi, że ją otrzymali
od Wykonawcy pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
§6
Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli wykonawca
nienależycie świadczy usługi objęte niniejszą umową, w szczególności nie przestrzega postanowień
niniejszej umowy lub nie stosuje się do uwag Zleceniodawcy.
§7
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizowane przez siebie szkolenie i egzamin na
odznakę Jeżdżę Konno, w tym ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób za pomocą których to
szkolenie i egzamin przeprowadza.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne przeprowadzenie szkolenia i
egzaminu..
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody rzeczowe, szkody na osobie
(uczestniku szkolenia i egzaminu oraz innych osobach biorących udział w szkoleniu i egzaminie) oraz
szkody na koniu, powstałe w czasie organizacji szkolenia i egzaminu lub w związku z organizacja
szkolenia i egzaminu.
4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej organizatora szkolenia i egzaminu na odznakę „Jeżdżę Konno” na kwotę
nie mniejszą niż 500tys.zł.
5. W razie skierowania do PZJ jakichkolwiek roszczeń związanych organizowanym przez Wykonawcę
szkoleniem oraz egzaminem PZJ niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany
będzie na zasadach opisanych poniżej zwolnić PZJ z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
Wykonawca pokryje dochodzone od PZJ roszczenia o ile Wykonawca uzna ich zasadność w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. W razie nie uznania przez Wykonawcę zasadności roszczeń
skierowanych do PZJ, Wykonawca będzie do zwrotu na rzecz PZJ kwot zasądzonych od PZJ
prawomocnym wyrokiem sądu, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez PZJ w formie
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pisemnej pod rygorem nieważności, o zawisłości sporu przed sądem i żądaniu powoda, celem
umożliwienia w granicach prawa udziału Wykonawcy w tym postępowaniu sądowym (w charakterze
interwenienta ubocznego). Wykonawca 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 Wykonawcy
do sporu sądowego pomimo zgodnego z umową powiadomienia, chyba że takie przystąpienie nie
będzie możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa.
§8
Strony mają prawo do rozwiązywania niniejszej umowy bez podania przyczyny w formie pisemnej z
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy regulujące nadawanie odznaki „Jeżdżę konno”
2. Sprawy wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 11
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron umowy.
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