
Umowa pensjonatowa  
 
Umowa zawarta w dniu……………………………w miejscu ...…………………..………………. 
pomiędzy,Panem/Panią………………………………….…………………………. , zwanym dalej 
właścicielem(ką) konia, zamieszkałym(łą) :……………....………………………………………… 
…………….……………………………………………….....………………………………………….
legitymującym(cą) się dowodem osobistym o numerze………………………………………..…. 
wydanym przez ……………………………………………………………………………………….. 
PESEL…………………………………………….. 
numer telefonu……………………………………………………………………………………...….  
a  
Folwarkiem Konnym Wiktorowo — Martyna Więckowska , Jan Ratajczak zamieszkałym w 
Wiktorowo 8 , 05-192 Nasielsk zwanym dalej właścicielem stajni. 
 

 §1  
Przedmiotem Umowy jest przechowanie konia w boksie wynajętym na terenie stajni 
Folwark Konny Wiktorowo w miejscowości Wiktorowo 8 , 05-192 Nasielsk . Konie 
trzymane są w stajni typu angielskiego warunkach zbliżonych do naturalnych. 
Właściciel stajni nie ma obowiązku zmiany charakteru stajni i tym samym 
dopasowania się do oczekiwań Właściciela koni. Właściciel koni ma prawo pobytu na 
terenie stajni codziennie od godziny 8 do 22. Wcześniejsze lub późniejsze godziny 
odwiedzin stajni muszą być zapowiadane telefonicznie. 
 

 §2 
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, od dnia…………………………………. 

  
§3 

Strony mogą odstąpić od umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu pisemnego 
wypowiedzenia. Żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od 
umowy. 

§4 
 Niniejszym właściciel konia:  
1.o imieniu………………………………………………………………………………...…... 
rasie…………………………………………………………………………….……………..., 
maści…………………………………………………………………………………………...
numerze paszportu hodowlanego……………..…………………………………………....  
2.o imieniu………………………………………………………………………………...…... 
rasie…………………………………………………………………………….……………..., 
maści…………………………………………………………………………………………...
numerze paszportu hodowlanego……………..…………………………………………....  
  
Oświadcza, iż jest prawnym właścicielem koni i zobowiązuje się oddać konie na 
przechowanie do stajni Folwark Konny Wiktorowo w miejscowości Wiktorowo 8 , 
05-192 Nasielsk . oraz pokryć koszty związane z chowem zwierząt, a właściciel stajni 
zobowiązuje się do odpłatnego prowadzenia chowu koni. 

 
 

 §5 



Właściciel stajni zobowiązuje się do chowu koni, który obejmuje chów konia i opiekę 
nad nim zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami, a w szczególności 
zobowiązuje się do: 
1. Udostępnienia boksu stajennego o powierzchni nie mniejszej niż 9 m2 celem 
zapewnienia zwierzęciu należytych warunków bytowania; Właściciel konia akceptuje 
wygląd i wyposażenie boksu wskazanego przez Właściciela stajni.  
2. Zapewnienie wyżywienia (siano, słoma, owies, pastwisko) zgodnie z normami 
żywieniowymi odpowiednimi dla wieku i stanu zdrowia konia. 
3. Na życzenie właściciela konia, koń może otrzymywać paszę dostarczoną przez 
klienta ale nie pomniejsza to kosztów utrzymania konia.  
4. Doglądu stanu zdrowia i kondycji zwierzęcia, w szczególności do niezwłocznego 
powiadomienia właściciela konia o podejrzewanej chorobie zwierzęcia, a w nagłych, 
zagrażających życiu konia przypadkach, do udzielenia pierwszej pomocy oraz 
wezwania lekarza weterynarii na koszt właściciela konia, nawet jeśli nie zaistnieje 
możliwość uzyskania zgody właściciela na wezwanie lekarza weterynarii. 
5. Udostępnienia właścicielowi stałego miejsca na przechowanie sprzętu 
jeździeckiego.  
6. Wypuszczanie koni na padok 
7. Utrzymania boksu w należytej czystości, ścielenie słomą.  
 

§6  
Właściciel koni zobowiązuje się do: 
1. Uiszczania miesięcznej opłaty za chów koni zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy w wysokości………………………………………………………………………….. 
złotych (słownie: ………………………………………………………………………PLN ) 
do dnia 10 każdego miesiąca, za dany miesiąc, z góry. 
Na numer konta: Jan Ratajczak Idea Bank 60 1950 0001 2006 0390 2961 0002  
2. Szczepienia konia przeciw grypie oraz odrobaczania konia minimum 2 razy w roku 
kalendarzowym, w terminie ustalonym z właścicielem stajni. 
3. Wykonywania zabiegów pielęgnacji kopyt; 
4. Ponoszenia kosztów leczenia konia;  
5. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad panujących na terenie stajni  
6. Dbania o mienie stajni i wszelkie urządzenia, z których ma prawo korzystać w 
ramach niniejszej Umowy, zachowania porządku, sprzątanie odchodów po swoich 
koniach na korytarzach, przejściach stajennych i ujeżdżalniach, parkurach i 
lonżownikach. Zgłaszanie właścicielowi stajni zauważonych usterek lub uszkodzeń 
wyposażenia stajni, pastwisk itp.  
7. Wszystkie obowiązki Właściciela koni dotyczą także osób trzecich przebywających 
na terenie stajni na zaproszenie Właściciela koni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 §7 
W wypadku, gdy właściciel koni nie zapłaci opłaty, o której mowa w §6  
usł. 1 niniejszej umowy przez okres trzech miesięcy, właściciel koni oświadcza, że na 
mocy niniejszej umowy przenosi prawa własności koni na właściciela stajni, a umowa 
pensjonatowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 
Brak wpłaty w terminie spowoduje zakaz opuszczania ośrodka danego konia np. 
wyjazd na zawody, w teren, szkolenia itp. 
Wyjazd konia na nie pełny miesiąc nie zwalnia z pełnej opłaty za pensjonat czy 
trening. 
 

 §8 
Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za :  
1. wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela; 
2. wypadki losowe konia, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu 
koni;  
3. wypadki właściciela i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie; 
4. wypadki losowe właściciela konia na terenie stajni  
5. pozostawiony na terenie stajni sprzęt jeździecki.  
6. brak możliwości kontaktu z Właścicielem koni, wynikającym ze zmiany numeru 
telefonu, o której nie został poinformowany czy problemów technicznych 
niezależnych od Właściciela stajni.  
 

§9 
 
Pensjonariusz nie ma prawa samodzielnie dokładać siana czy słomy. W razie uwag 
proszę kierować się do właściciela stajni 
 

§10 
Właściciel koni ponosi pełną odpowiedzialność za osoby trzecie, którym udostępnił 
konia.  
 

§11  
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
 

§12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnych aneksów do umowy 
podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.  

 
§13  

Umowa została sporządzona i podpisana na każdej karcie przez przedstawicieli obu 
stron w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  
 
 
Właściciel Konia……………………………………………………………………………… 
 
 
Właściciel Stajni……………………………………………………………………………...  

 


