
Zarządzenie nr 51 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 22 września 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego, stanowiący załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 



Załącznik  

do zarządzenia nr 51 Rektora ZUT z dnia 22 września 2015 r. 

Regulamin  

Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego  

§ 1. 

1. Akademicki Ośrodek Jeździecki (AOJ) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nadzór nad AOJ sprawuje 

prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni1. 

2. W skład struktury Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego wchodzą: 

a) Stajnia rekreacyjna, 

b) Klub Jeździecki. 

§ 2. 

Akademicki Ośrodek Jeździecki realizuje następujące zadania: 

1) opieka nad końmi będącymi własnością Uczelni, 

2) organizowanie nauki jazdy konnej, 

3) prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla studentów i uczniów, 

4) przechowywanie koni będących własnością osób fizycznych i prawnych na zasadach ujętych 

w odrębnych umowach, 

5) prowadzenie programów związanych z profilaktyką i promocją szeroko pojętego sportu 

i zdrowia, 

6) organizowanie i współorganizowanie zawodów jeździeckich. 

§ 3. 

1. Kierownik Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego jest bezpośrednim przełożonym wszystkich 

pracowników Ośrodka.  

2. Do obowiązków kierownika AOJ należy przede wszystkim:  

1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka, 

2) kierowanie, administrowanie i organizowanie pracy Ośrodka, 

3) odpowiedzialność za terminowość badań i szczepień koni,  

4) prognozowanie i realizacja budżetu, nadzór nad wydatkowanymi środkami oraz wpływami, 

5) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji oraz sprawozdawczości, nadzór nad właściwym 

przechowywaniem dokumentów, 

6) odpowiedzialność za powierzone mienie, 

 
1 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 19 Rektora ZUT z dnia 2.03.2018 r. 



7) organizowanie imprez sportowych i zawodów hippicznych, prowadzenie działań 

promujących uczelnię oraz ośrodek, 

8) składanie rocznego sprawozdania z działalności AOJ rektorowi i senatowi. 

§ 4. 

Zasady korzystania z usług Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego, Stajni rekreacyjnej 

oraz Regulamin Klubu Jeździeckiego AOJ, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 

do niniejszego Regulaminu. 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

Zasady korzystania z usług Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

1. Niniejsze zasady obowiązują osoby korzystające z usług Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

(AOJ) oraz przebywające na terenie Ośrodka.  

2. Osoby korzystające z usług Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego mają dostęp do koni 

codziennie w godzinach 700–2100, z wyłączeniem pór karmienia, tj. 700–730, 1300–1330, 1900–1930. 

Osoby, których konie są przekazane AOJ na przechowanie, mają dostęp do przechowywanych 

koni również w innym terminie ustalonym na piśmie z kierownikiem AOJ.  

3. Osoby korzystające z usług Ośrodka zobowiązane są do dbałości o dobry stan utrzymywanych 

koni.  

4. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do dbałości o mienie Ośrodka, 

tj. sprzęt (parkur), urządzenia, budynki, halę itp., jak i o mienie osób trzecich. W razie 

naruszenia powyższego obowiązku naruszający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 

związanych z tym kosztów, a w szczególności naprawienia szkody.  

5. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp 

i ppoż. We wszystkich budynkach stajennych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 

papierosów. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym 

przez kierownika AOJ.  

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania czystości.  

7. Właściciele koni ponoszą odpowiedzialność za wskazane przez siebie osoby użytkujące, 

trenujące i opiekujące się ich końmi (luzacy, jeźdźcy, trenerzy, instruktorzy i inni), a kierownik 

Ośrodka – za pracowników AOJ. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe 

z działania lub zaniechania osób trzecich.  

8. Osoby jeżdżące na terenie Ośrodka zobowiązane są bezwzględnie do noszenia atestowanego 

nakrycia głowy podczas jazdy (kasku). W razie naruszenia powyższego obowiązku AOJ 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego faktu szkody.  

9. Osoba zamierzająca okresowo zabrać konia (zawody, rajdy, treningi itp.) – powierzonego AOJ 

na przechowywanie – obowiązana jest zgłosić ten fakt kierownikowi AOJ z wyprzedzeniem 

co najmniej pięciodniowym.  



10. Wyjazd konia powierzonego na przechowywanie na okres dłuższy niż 2 tygodnie powinien być 

zgłoszony z miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku ubiegania się o zmniejszenie opłat 

wynikających z umowy przechowania konia. Maksymalnie klient może uzyskać zmniejszenie 

opłaty o 30% od kwoty zawartej w umowie przechowania konia.  

11. Wszystkie wyjazdy koni poza ośrodek muszą być zgłaszane pisemnie. 

12. Do przeprowadzania zabiegów leczniczych na koniu upoważnieni są wyłącznie lekarze 

weterynarii.  

13. Na terenie AOJ obowiązuje bezwzględny zakaz puszczania koni luzem.  

14. Parkur AOJ jest dostępny dla korzystającego, jednakże po przeprowadzonym treningu wszystkie 

drągi i stojaki winny zostać poustawiane do środka ujeżdżalni (nie na ściany).  

15. AOJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania osób trzecich.  

16. Psy właścicieli koni przekazanych AOJ na przechowanie mogą przebywać na terenie stajni 

na smyczy na wyłączną odpowiedzialność ich właścicieli.  

17. Właściciel psa przebywającego na terenie AOJ zobowiązany jest do pilnowania, aby pies:  

a) nie załatwiał się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni, 

b) nie zanieczyszczał fekaliami pasz oraz boksów, 

c) nie płoszył koni. 

18. Właściciel psa przebywającego na terenie AOJ zobowiązany jest do sprzątania odchodów 

po swoim psie.  

19. Zabrania się wprowadzania do stajni psów agresywnych, mogących stanowić jakiekolwiek 

zagrożenie dla osób oraz innych zwierząt tam przebywających. 

20. Na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.  

21. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym. 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

Zasady korzystania ze Stajni rekreacyjnej 

1. Właścicielem Stajni rekreacyjnej jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie – Akademicki Ośrodek Jeździecki.  

2. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Stajni rekreacyjnej.  

3. Przebywając na terenie Stajni rekreacyjnej, bezwzględnie należy stosować się do: 

a) Regulaminu korzystania z usług AOJ,  

b) poleceń kierownika AOJ,  

c) poleceń instruktora i pracowników,  

d) zasad bhp oraz p.poż.  

4. Bez zezwolenia kierownika AOJ, instruktora lub osoby pracującej w Stajni zabrania się wejścia 

do stajni, na pastwiska, na wybiegi dla koni, a także wyprowadzania koni z boksów.  

5. Postanowienie pkt 4 nie dotyczy właścicieli koni powierzonych AOJ na przechowywanie. 

6. Zabrania się pozostawiania bez opieki osiodłanego konia w boksie lub poza nim. 

7. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać w wyznaczone miejsca.  

8. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich, należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem 

płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym, wobec czego nie wolno biegać, krzyczeć 

przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie.  

9. Zabrania się karmienia koni bez zgody właściciela lub instruktora.  

10. Zabrania się jazdy samochodem i rowerem przy ujeżdżalni.  

11. Z zastrzeżeniem pkt 12, bez zgody kierownika AOJ wstęp z psem na teren Stajni i ujeżdżalni jest 

zabroniony.  

12. Psy właścicieli koni przekazanych AOJ na przechowanie mogą przebywać na terenie Stajni 

i ujeżdżali bez konieczności uzyskania zgody kierownika AJO. 

13. Na terenie Stajni i ujeżdżalni zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających 

oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 

14. W Stajni i w jej okolicy obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkiego ognia oraz tytoniu. 

Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 



15. Wszelkie wypadki oraz urazy, zarówno osób jak i koni, należy natychmiast zgłosić kierownikowi 

Ośrodka lub instruktorowi. 

16. Stajnia prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na ujeżdżalni oraz w terenie przez cały 

tydzień w umówionych godzinach. Zajęcia nie odbywają się przy złych warunkach pogodowych.  

17. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez instruktora z uprawnieniami. 

18. Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnie.  

19. Podczas wszystkich jazd obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń instruktora.  

20. W czasie zajęć instruktor może uczestnikom zajęć udostępnić następujący sprzęt: siodła, 

ogłowia, kask, pomoce jeździeckie, cavaletti, przeszkody.  

21. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie obowiązuje bezwzględny obowiązek noszenia 

atestowanego nakrycia głowy (kask). Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek podczas 

nauki skoków posiadać kamizelki. 

22. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do udziału w tych zajęciach, lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób 

niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału 

w zajęciach rekreacyjnych.  

23. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia dla 10 jeźdźców.  

24. W czasie zajęć instruktor ustala, na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć.  

25. Aktualny cennik usług AOJ dostępny jest dla uczestników na tablicy informacyjnej 

oraz na stronie internetowej Ośrodka. Cena zawiera opłatę za jazdę, naukę i ubezpieczenie. 

26. Opłaty za jazdy pobiera instruktor. 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

Regulamin Klubu Jeździeckiego Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 

1. Klub Jeździecki Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, zwany dalej KJ AOJ lub Klubem, jest powszechną organizacją 

zrzeszającą osoby zainteresowane rekreacją, hipoterapią, sportem konnym i hodowlą 

oraz sympatyków koni i jeździectwa wspierających działalność klubową. 

2. Koordynatorem Klubu Jeździeckiego jest kierownik AOJ.  

3. Klub aktywnie działa w zakresie kultury fizycznej, współdziała aktywnie w utrzymaniu 

i przedłużaniu funkcji życiowych człowieka oraz w kształtowaniu obyczajów kulturalnego 

odpoczynku, w zaspokajaniu potrzeby sportowej rywalizacji i dążenia do osiągania wyników 

w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa. 

4. Terenem działania KJ AOJ jest obszar Polski, w szczególności województwa 

zachodniopomorskiego, a siedzibą Klubu – Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT  

przy ul. Junacka 21-25, 71-494 Szczecin. 

5. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz młodzież szkolna 

do 18 roku życia za zgodą swych prawnych opiekunów. 

6. Przyjęcia osób w poczet członków Klubu dokonuje kierownik AOJ na podstawie umiejętności 

jeździeckich kandydata i indywidualnej pisemnej deklaracji o chęci wstąpienia do Klubu, 

i przyjęciu zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Klubu. 

7. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego wnoszenia składek wpisowych 

i członkowskich. 

8. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

9. Celem działania KJ AOJ jest w szczególności: 

a) popularyzacja walorów rekreacji i sportu konnego, 

b) organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

c) zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hipoterapii, 

d) rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii, 

e) tworzenie i udostępnianie członkom Klubu bazy rekreacyjno-sportowej, 

f) współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni 

w kraju. Kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków klubu, 

g) ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego, 



h) realizacja celów statutowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym, 

i) promocja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

10. Dla osiągnięcia swoich celów KJ AOJ stosuje następujące działania: 

a) propaguje rozwój rekreacji i sportu konnego na terenie działania we współdziałaniu 

ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, osobami fizycznymi,  

a także w oparciu o własną działalność, 

b) organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne i sportowe dla swoich członków i wszystkich 

chętnych, jak również bierze udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych przez instytucje państwowe i społeczne oraz inne organizacje sportowe 

i turystyczne, 

c) rozwija w różnych formach propagandę sportu, hipoterapii, rekreacji i turystyki konnej, 

d) współdziała w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego ze wszystkimi 

jednostkami i osobami zainteresowanymi, 

e) organizuje i współuczestniczy w konkursach, konferencjach, seminariach, obozach, 

na których szkoli się działaczy, organizatorów i instruktorów, 

f) organizuje i prowadzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów, ośrodki rekreacyjno-

sportowe na terenie swego działania, współuczestniczy w organizacji i prowadzeniu 

ośrodków rekreacyjno- sportowych i turystycznych, 

g) zarządza posiadanymi urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i turystycznymi, 

rozwija działalność w zakresie rozwoju bazy materialnej Klubu, 

h) współdziała ze wszystkimi jednostkami i osobami zainteresowanymi rozwojem kultury 

fizycznej oraz jej propagowaniem, 

i) podejmuje inne przedsięwzięcia, w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe 

dla rozwoju rekreacji i sportu konnego na obszarze działania Klubu. 

11. Do kompetencji kierownika AOJ należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

b) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu, 

c) kierowanie całokształtem działalności bieżącej Klubu, 

d) przygotowanie budżetu Klubu, który zatwierdza prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni2, 

e) ustalanie w pierwszym miesiącu każdego roku wysokości składek wpisowych i członkowskich,  

 
2 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 19 Rektora ZUT z dnia 2.03.2018 r. 



f) zarządzanie majątkiem i środkami Klubu, 

g) wydawanie regulaminów i instrukcji, 

h) powoływanie komisji lub innych organów opiniodawczych ds. działalności Klubu, 

i) rozpatrywanie sporów wewnątrzklubowych, 

j) wykonywanie innych czynności organizacyjnych i administracyjnych, 

k) składanie prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni3 sprawozdań z działalności Klubu. 

12. Członkostwo w Klubie wygasa wskutek:  

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowych 

i finansowych w stosunku do Klubu, 

b) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 

c) nieprzestrzegania zasad, regulaminów i zasad etyki jeździeckiej, 

d) nieuczestniczenia w realizacji zadań Klubu, po uprzednim ostrzeżeniu przez kierownika AOJ 

o możliwych skutkach.  

13. Z ważnych przyczyn, w trybie i na zasadach ustalonych przez kierownika AOJ, członkostwo 

w Klubie może być zawieszone.  

14. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Klub może być członkiem Okręgowego Związku 

Jeździeckiego Polskiego Związku Jeździeckiego. 

 
3 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 19 Rektora ZUT z dnia 2.03.2018 r. 
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