
REGULAMIN
porządkowy

Obowiązujący od 20-02-2020r.

Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Siedliska Rudki. Osoby 
te zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP, ppoż oraz do 
stosowania się do uwag właściciela, instruktora oraz pracowników obsługi.

DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1.  Obiekcie, Siedlisku, Siedlisku Rudki – należy przez to rozumieć cały teren nieruchomości 

wraz z budynkami, infrastrukturą oraz przyległymi działkami, mieszczącymi sie pod 
adresem Pustków 570, 39-205 Pustków, otoczony pastuchem elektrycznym.

2.  Właścicielu stajni – jest nim Krystian Trzaskacz prowadzący działalność gospodarczą.
3.  Właścicielu konia – jest nim osoba trzymająca konia w stajni na podstawie umowy 

pensjonatu.
4.  Stajnia – należy przez to rozumieć zespół budynów gospodarczych, w których znajdują się 

wydzielone boksy dla koni wraz z korytarzem.
5.  Użytkownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu, 

a także osoby zatrudnione.

BEZPIECZEŃSTWO
§1

Zakazuje się palenia tytoniu i używania otwartego ognia we wszystkich pomieszczeniach 
zamkniętych na teranie całego obiektu. Palenie papierosów dozwolone jest tylko 
w wyznaczonych miejscach. Zabrania się rzucania petów na trawę!

§2
Wszystkie osoby biorące udział w treningach lub uprawiające rekreacyjną jazdę konną bądź 
pobierające lekcje nauki jazdy konnej zobowiązane są do noszenia zapiętego bezpiecznego, 
trzypunktowego nakrycia głowy.

§3
Każdy szkoleniowiec chcący prowadzić zajęcia na terenie Siedliska Rudki powinien najpierw 
uzyskać pisemną zgodę właściciela obiektu.

§4
Jeźdźcy do lat 18 mogą odbywać treningi skokowe tylko pod opieką trenera lub uprawnionego 
instruktora.

§5 
Prowadzący zajęcia jazdy konnej i treningi odpowiadają za bezpieczeństwo jeźdźców oraz ich 



odpowiedni strój w czasie jazdy.

§6
Prowadzący jazdy konne odpowiadają i decydują o poziomie szkolenia danej osoby.

§7
Treningi skokowe prowadzić mogą tylko osoby z uprawnieniami – zgodnie z ustawą o sporcie 
kwalifikowanym.

§8
Na ujeżdżalni mogą znajdować się tylko instruktor i jeźdźcy lub amazonki. Zabrania się osobom 
postronnym przebywania na ujeżdżalni w czasie zajęć.

UJEŻDŻALNIA
§9

Stępowanie, przejścia do stępa i zatrzymanie na ścianie ujeżdżalni jest zabronione jeśli na 
ujeżdżalni jest wiele koni.

§10
Zabronione jest na ujeżdżalni stępowanie parami lub w większej liczbie koni obok siebie.

§11
Na ujeżdżalni, przy jeździe w różnych kierunkach jeźdźcy wymijają się zawsze lewą stroną. Na 
ujeżdżalni ustala się następujące pierwszeństwo:
• jeźdźcy poruszający się na lewą rękę
• jeźdźcy jadący wyższym chodem
•  jeźdźcy poruszający się po ścieżce wzdłuż ściany ujeżdżalni przed jeżdźcami wykonującymi 

inne figury
•  jeźdźcy pracujący na kole lub wolcie pozostawiają linię ścieżki wzdłuż ścian ujeżdżalni wolną 

dla innych jeźdźców poruszających się po niej.

§12
Nakazuje się przerwać wszelkie ćwiczenia, jeśli na ujeżdżalni znajduje sie koń bez jeźdźca. 
Ćwiczenia mogą być wznowione, gdy koń zostanie złapany.

§13
Nakazuje się oznakować czerwoną wstążką konie kopiące lub gryzące.

§14
Na ujeżdżalni mogą przebywać konie tylko pod opieką instruktora. Zabrania się wypuszczania 
koni luzem na ujeżdżalnię. 

§15
Wychodząc „zza winkla” lub wychodząc ze strefy niewidocznej dla konia należy powiedzieć 
głośno: UWAGA! IDĘ.

STAJNIA I TERENY PRZYLEGŁE
§16

Zezwala się na wstęp do stajni następującym osobom: właścicielom koni i wyznaczonym 
przez nich opiekunom, instruktorom i trenerom oraz pracownikom; pobierającym nauki tylko 
w towarzystwie wyżej wymienionych.

§17
Właściciele koni na czas swojej nieobecności mogą zlecić opiekę nad koniem innej osobie pod 



warunkiem wysłania informacji do właściciela obiektu z danymi osobowymi opiekuna oraz jego 
zobowiązanie do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. W przypadku gdy opiekunem 
ma być osoba niepełnoletnia wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda jego opiekunów 
prawnych.

§18
Ze względów bezpieczeństwa drzwi od boksów powinny być zawsze pozostawione w pozycji 
zamkniętej.

§19
Zabrania się pozostawiania koni na korytarzach stajennych bez opieki. W porach karmienia 
koni prosi się o niewyprowadzanie koni na korytarz celem zabiegów pielęgnacyjnych, siodłania, 
kucia itp.

§20
Zabrania się pozostawiania w korytarzu stajennym i przed wejściem do stajni przedmiotów 
przestrzennych (siodeł, skrzynek, rowerów etc.)

§21
Rzeczy, sprzęty i wyposażenie używamy zgodnie z ich przeznaczeniem.

§22
Zabrania się rzucania kaskami i pozostawiania ich na ziemi. 

DLA ZMOTORYZOWANYCH
§23

Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania samochodów w pobliżu wejść do stajni i na 
padoki, w ciągach komunikacyjnych, w miejscach utrudniających komunikację koni i sprzętu 
stajennego. Wszystkie samochody należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych tj. 
wzdłuż drogi. 

§24
Poruszanie się samochodem po terenie obiektu wymaga wyjątkowej ostrożności. Zabrania się 
poruszania szybciej niż 5 km/h. Na terenie Siedliska obowiązują ustawione znaki, kierujący 
pojazdami zobowiązani są do ich przestrzegania.

§25
W czasie imprez organizowanych na terenie Siedliska mogą obowiązywać odrębne przepisy 
porządkowe, o których wszyscy użytkownicy będą powiadomieni.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
§26

Przebywanie na terenie Siedliska oraz korzystanie z obiektów, w tym ujeżdżalni odbywa się 
w godzinach od 700 do 2200.

§27
Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii 
elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowaniu umiaru w korzystaniu z wody.

§28
Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu pracy przy koniu jest uprzątnięcie po nim miejsca, 
w którym zabiegi były wykonywane.



§29
Właściciel stajni może zdecydować o pozostawieniu konia w boksie ze względu na innego konia, 
który musi z jakiś przyczyn pozostać w boksie.

§30
Właściciel stajni może dowolnie zmienić boks konia bez podawania przyczyny.

§31
Właściciel stajni decyduje, na który padok wypuszczane są konie.

§32
Właściciel stajni zdecyduje o pozostawieniu koni w boksach w przypadku niekorzystnych 
warunków lub prognozowanych niekorzystnych warunków. Przez niekorzystne warunki rozumie 
się: 
• burza z piorunami 
• silny wiatr lub grad 
• deszcz przy temperaturze 0-10°C lub marznący deszcz
• wysoka temperatura powyżej 30°C
• plaga meszek, much, komarów lub innych insektów uciążliwych dla koni
• utrzymujące się błoto na padokach
•  warunki atmosferyczne poprzedzone ostrzeżeniem dla województwa wydanym przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej

§33
Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy klientów pozostawione na 
terenie obiektu.

KARMIENIE KONI
§34

Prosimy nie dokarmiać koni bez zgody opiekuna lub właściciela.

§35
Obowiązuje zasada pozostawienia koni w boksach podczas karmienia ze względu na ich dobro 
i właściwą organizację pracy.

§36
Ze względu na dobro pozostałych koni zabrania się samodzielnego karmienia koni paszami 
treściwymi (owies, musli, granulki) poza godzinami karmienia pozostałych koni przez 
pracowników.

§37
Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza ustalonym 
przydziałem dozowanym przez pracowników. Siano dowoli ale nie więcej niż pół kostki 
jednorazowo.

§38
Zapotrzebowanie na pasze powinno być zgłoszone przy każdorazowej zmianie dawek.

§39
Wyrzucanie obornika leży w zakresie obowiązków pracownika stajennego.

§40
Boksy są sprzątane codziennie z wyjątkiem: świąt, niedziel, dni wolnych od pracy, nieobecności 
pracownika stajennego lub podczas zaangażowania pracownika stajennego w inne prace np. 
polowe.



PORZĄDKI
§41

Codzienne sprzątanie, zamiatanie stajni oraz zadawanie paszy, siana odbywa się w czasie 
nieobecności koni w boksach, a dopiero po przygotowaniu jedzenia konie są wpuszczane do 
boksów.

§42
Właściciele koni biorący na siebie obowiązek uprzątania boksu zobowiązani są do wywożenia 
obornika w wyznaczone miejsce, pryzmowanie i pozostawienie sprzętu oraz drogi dojazdowej 
w czystości.

§43
Obowiązuje zasada czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych, w siodlarni oraz 
dookoła obiektów.

§44
Utrzymanie porządku i czystości w siodlarni i pomieszczeniach socjalnych spoczywa na ich 
użytkownikach. Siodła i sprzęt jeździecki powinien być przechowywany w siodlarni.

§45
Każdorazowy remont oraz zmiany w pomieszczeniach stajennych, boksach, siodlarni, kuchni 
(wiercenie otworów, montowanie akcesoriów stajennych w tym tabliczek dla koni) muszą się 
odbyć za zgodą właściciela.

§46
Zobowiązuje się korzystających z ujeżdżalni do zbierania odchodów.

§47
Każdorazowo po zakończeniu treningu należy posprzątać używane przez siebie elementy 
(przeszkody, drągi) i złożyć je w miejscu do tego wyznaczonym.

§48
Dozwolone jest lonżowanie koni tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

§49
Należy bezwzględnie respektować okresowe zakazy wjazdu na tereny zielone siedliska ze 
względu na niszczenie nawierzchni.

§50
Dozwolone jest wprowadzanie psów na teren siedliska wyłącznie na smyczy. Właściciel stajni 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia psów powstałe na skutek kontaktu z koniem.

INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE
§51

Indywidualne traktowanie koni jest wyceniane osobno i zaczyna się od 300zł / mc. Przez 
indywidualne traktowanie koni rozumie się np.: 
• padokowanie konia w odosobnieniu od stada, na osobnym padoku; 
•  trzymanie konia w boksie bez wyraźnej przyczyny np. kontuzji, zaleceń weterynarza, choroby 

czy obserwacji. 
Indywidualne traktowanie konia generuje dodatkowe koszty, które są pokrywane przez 
właściciela konia.



PADOKOWANIE
§52

Konie na padokach chodzą w stadzie. Zabrania się wypuszczania na wolny, odrastający 
i regenerujący się padok pojedynczych koni. Indywidualne padokowanie konia będzie wyceniane 
indywidualnie i jest możliwe wyłącznie na pierwszym małym padoku przy rowie melioracyjnym. 
Ogiery nie są padokowane, mogą być wypuszczane tylko pod okiem i w obecności właściciela 
po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem stajni.

§53
Właściciel konia jest zobowiązany do opłacenia ubezpieczenia OC od szkód wyrządzonych 
przez swojego konia lub konie. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez konia ponosi 
właściciel konia zgodnie z Art. 431. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta: 
§1 i §2 Kodeksu Cywilnego lub Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto – zasada winy Kodeksu 
Cywilnego.

§54
Konie padokowane są przez całą dobę, co oznacza, że konie chodzą również w nocy. Właściciel 
konia może sobie zażyczyć, aby jego koń w nocy stał w boksie. Taka sytuacja uznawana jest jako 
indywidualne traktowanie konia.

§55
Właściciel stajni nie bierze odpowiedzialności za padokowane konie oraz za kontuzje powstałe 
w wyniku „dogadywania się koni”, ustalania hierarchii w stadzie.

PENSJONAT
§56

Opłata za pensjonat pobierana jest z góry za każdy miesiąc.

§57
Właściciel konia, w chwili wstawienia konia do stajni płaci kaucję. Kaucja będzie wypłacona 
w momencie zabrania konia. Z kaucji będą pobierane środki w przypadku szkód wyrządzonych 
przez konia, Właściciela Konia lub Opiekuna Konia oraz kary finansowe, o czym każdorazowo 
będzie informowany Właściciel Konia.

§58
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W przypadku braku jasnego komunikatu ze strony 
właściciela konia o chęci zakończenia umowy i zabrania konia ze stajni (tym samym zwolnienia 
boksu) na 30 dni przed dniem, w którym planowane jest zabranie konia, opłata za kolejny 
miesiąc pensjonatu zostanie pobrana z kaucji. 

§59
Zlecone usługi dodatkowe, takie jak np.: parowanie siana, czy dodatkowe karmienie, będą 
wykonywane przez pracownika stajennego w godzinach jego pracy, we wszystkie dni robocze 
oprócz: niedziel, świąt, dni wolnych od pracy, nieobecności pracownika, zaangażowania 
pracownika w inne prace np. polowe.

LECZENIE KONI
§60

Obsługa weterynaryjna nie jest kosztem właściciela stajni. Właściciele koni indywidualnie 
umawiają się ze swoimi weterynarzami odnośnie terminu i ceny za usługę, leki, leczenie. 



§61
Właściciel stajni organizuje jednoczesne odrobaczanie całego stada dwa razy w roku oraz 
szczepienie za co pobiera od właścicieli koni stosowną opłatę.

WERKOWANIE
§62

Werkowanie (rozczyszczanie, struganie) – przycinanie i korygowanie kształtu kopyt koni 
prywatnych wykonywane przez podkuwaczy lub strugaczy nie jest kosztem właściciela stajni.

SZKÓŁKA JEŹDZIECKA
§63

Z jazd mogą korzystać dorośli pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego 
oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich 
oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

§64
Instruktor powinien posiadać imienny identyfikator.

§65
Instruktor powinien być objęty ubezpieczeniem OC i NNW.

§66
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca 
dobro koni, wzajemną życzliwość i pomoc.

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

§67
Ustala się następujące konsekwencje niestosowania się do regulaminu:
1. Każdorazowe ostrzeżenie (przez pracownika lub właściciela obiektu) – żółta kartka.
2.  Trzecie ostrzeżenie skutkuje otrzymaniem czerwonej kartki, co za tym idzie nałożeniem kary 

pieniężnej w wysokości 200zł, która automatycznie zostanie doliczona do opłaty miesięcznej 
lub pobrana z kaucji.

3.  Czerwona kartka w przypadku osób niepełnoletnich oznacza zakaz wstępu na stajnie przez 
10dni.

3. Żółte kartki tracą ważność po roku.

DANE TELEADRESOWE
§68

Siedlisko Rudki
Właściciel stajni: Krystian Trzaskacz, tel. 602 333 522
Adres siedliska: Pustków 570, 39-205 Pustków
www.siedliskorudki.pl

Ważne telefony:
• POLICJA 112, 997
• POGOTOWIE 999
• STRAŻ POŻARNA 998
Wersja regulaminu: 1.6. z dnia 20-02-2020r. | Opracował: Krystian Trzaskacz


