
Umowa Nr      /2018

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Śląsko-Opolskim Związkiem Hodowców Koni z siedzibą w Katowicach NIP: 954-11-87-960 
REGON: 001068537 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy  w Katowicach  VIII  Wydział  Gospodarczy  pod  nr  KRS:  0000040355 
reprezentowanym przez:

1) Macieja Wyszomirskiego – Dyrektora biura Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców 
Koni w  Katowicach

zwanym dalej Związkiem, 
a
………………………………………………………………………………………………….

(nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa podmiotu prawnego) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu) 

PESEL lub NIP: ………..…………... (osoby fizyczne wpisać PESEL a podmioty prawne NIP), wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………...……..…., 
(tu wpisać nr wydziału) ………………………..…. Wydział Gospodarczy pod nr KRS: …….……………. 
reprezentowanym przez:  …………….……………………………………., 
zwanym dalej Hodowcą.

§ 1.
1. Hodowca oświadcza, że jest posiadaczem stada koni.
2. Hodowca oświadcza, że jest zainteresowany dokonywaniem przez Związek oceny 

wartości użytkowej koni, wpisem ich do właściwej księgi hodowlanej prowadzonej w 
systemie informatycznym i udziałem w realizacji właściwego programu hodowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niniejsza umowa określa zasady i warunki prowadzenia oceny wartości użytkowej koni 
oraz zasady i warunki  wpisu koni do księgi hodowlanej w gospodarstwie Hodowcy.

§ 2.
1. Hodowca zleca, a Związek zobowiązuje się do:

1) dokonywania  oceny  wartości  użytkowej  zgodnie  z  metodyką  oceny  określoną  we 
właściwych  programach  hodowlanych  i  prowadzenia  dokumentacji  hodowlanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) wpisywania   koni  do  właściwych  ksiąg  koni  hodowlanych  prowadzonych  przez 
Związek  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Polski  Związek 
Hodowców  Koni  (PZHK),  po  spełnieniu  wymogów  właściwego  programu 
hodowlanego  i  wydawania  odpowiednich  zaświadczeń  potwierdzających  wpis  do 
księgi. 

3) dostarczania Hodowcy wyników prowadzonej oceny wartości użytkowej.
2. Hodowca zobowiązuje się do:

1)  poddania ocenie koni przez siebie wskazanych 
2)  stosowania rozrodu kontrolowanego,
3) prawidłowego oznakowania wszystkich koni w stadzie, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami,



4) przechowywania dokumentacji hodowlanej w warunkach zabezpieczających ją przed 
zniszczeniem, zdekompletowaniem i zaginięciem,

5) udostępniania pracownikowi Związku informacji niezbędnych do prowadzenia oceny 
wartości użytkowej i hodowlanej koni, w tym dokumentacji hodowlanej,

6) podania  zgodnych  ze  stanem  faktycznym  informacji  dotyczących  identyfikacji 
zwierzęcia  oraz  innych  informacji  niezbędnych  do  prowadzenia  oceny  wartości 
użytkowej  i  hodowlanej  koni  oraz  ponoszenia  odpowiedzialności  za  ich 
prawidłowość,

7) udzielania  pomocy pracownikowi Związku przy wykonywaniu czynności  z zakresu 
oceny i hodowli,

8) terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Związku z tytułu 
świadczonych usług

3. Hodowca  każdorazowo  będzie  zgłaszał  danego  konia  do  oceny  i  wpisu  do  księgi 
hodowlanej  w  formie  wniosku,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr.1   do  niniejszej 
umowy.

4. W przypadku oceny koni bez wpisu do księgi hodowlanej ( źrebięta roczne i dwuletnie,  
ogiery  starsze  poddawane  przeglądom  selekcyjnym),  Związek  sporządza  listę  lub 
protokół  ocenionych  koni,  które  podpisuje  również  Hodowca.   Dla  dokonania  takiej 
oceny wystarczający jest ustny wniosek Hodowcy. 

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, Związek pobiera opłaty, w tym 

opłaty za dokonanie wpisu klaczy/ogiera (zwierząt gospodarskich) do ksiąg i rejestrów, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt 
gospodarskich (Dz.U.2007.133.921), zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Zarząd 
Związku (załącznik nr. 2 ) , obowiązującym w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w 
§ 2 ust. 3 umowy.

2. Wysokość opłaty może być zmieniona uchwałą Zarządu Związku.
3. Informacja o zmianie stawki będzie doręczana Hodowcy na piśmie po złożeniu przez 

niego pierwszego, po zmianie stawki wniosku, o którym mowa w § 2 ust.3 umowy.
4. Hodowca uiszcza opłaty za usługę gotówką. Na żądanie Hodowcy, po wykonaniu usługi 

Związek wystawi fakturę , płatną w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na rachunek 
Związku wskazany na fakturze.

5. W przypadku zwłoki w płatności, o której mowa w § 3 ust. 1, Związek: 
a) naliczy odsetki ustawowe za zwłokę; 
b) może odmówić wykonywania dalszych czynności określonych w § 2 ust. 1 
wnioskowanych przez Hodowcę; 
c) może na piśmie rozwiązać niniejsza umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia.

§ 4.
1. Umowa zostaje zawarta od dnia ………………..….…… na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku braku zgody Hodowcy na nową stawkę opłat, o których mowa w § 3, może 

on wypowiedzieć niniejszą umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
4. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wypowiedzenie nie będzie odnosiło skutku prawnego do oceny i opisu koni zgłoszonych 

przez Hodowcę przez terminem rozwiązania umowy.



6. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Hodowcy z obowiązku zapłaty zaległych opłat.

§ 5.
1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dokonywane  mogą  być  wyłącznie  w  formie 

pisemnego aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Związku. 

§ 6.
1. *Na podstawie przepisu art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) Hodowca wyraża zgodę i upoważnia 
Polski Związek Hodowców Koni do przetwarzania danych uzyskanych w związku z 
prowadzeniem oceny wartości użytkowej wyhodowanych przez niego lub stanowiących 
jego  własność   koni,  poprzez  ich  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowywanie  i 
udostępnianie  do  celów  statystycznych,  informacyjnych,  naukowych,  hodowlanych, 
sprawozdawczych  i  publikacji  własnych  oraz  do  udostępniania  danych  innym 
podmiotom  publikującym  wyniki  oceny  wartości  użytkowej,  współpracującym  z 
Polskim  Związkiem  Hodowców  Koni  na  podstawie  stosownych,  pisemnych 
porozumień. Polski Związek Hodowców, na żądanie Hodowcy,  udostępnia wykaz tych 
podmiotów.  Jednocześnie  Hodowca  wyraża  zgodę  na  publikację  swoich  danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów. 

2. *Dane osobowe Hodowcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy,  o której 
mowa w ust. 1 i przechowywane będą w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni i 
cenralnej bazie danych PZHK. 

3. *Hodowcy przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych. 
4. *Hodowca  zobowiązany  jest  w  ciągu  7  dni  poinformować  Związek  o  wszelkich 

zmianach dotyczących jego danych, a w szczególności dotyczących treści niniejszej 
umowy.

Uwaga!  -  * postanowienia dotyczą osób fizycznych

§ 7.

1. Z dniem podpisania niniejszej umowy traci moc dotychczasowa umowa podpisana 
między Związkiem, a Hodowcą.

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla 
każdej ze stron. 

…………………………    ………………………………………………………………
  Hodowca ŚOZHK Katowice

Załączniki :

Załącznik nr. 1-dotyczy wniosku
Załącznik nr. 2- dotyczy cennika



……………………………………
      (miejscowość, data)

………………………….
          (pieczęć  )

O Ś W I A D C Z E N I E

....................................................................................................................................................
/nazwa podmiotu, kontrahenta/adres siedziby/NIP/REGON

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Prowadzę działalność gospodarczą wykonywaną poprzez:

zaznaczyć właściwe:

 mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo , średnie przedsiębiorstwo(MŚP) w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1)
Uwaga: w przypadku rolników posiadających gospodarstwa rolne należy podać 
numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR 

lub
 duże  przedsiębiorstwo w rozumieniu  przepisów rozporządzenia  Komisji  (UE)  Nr 
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach 
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu  art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej 
(Dz.U.UE.L.2014.193.1)

…………............………………………………..
(podpis  osoby  uprawnionej  do  reprezentacji 
podmiotu/kontrahenta)

UWAGA:
Niniejsza  informacja  jest  uzupełnieniem danych  podmiotów/kontrahentów  przetwarzanych  przez  OZHK/PZHK,  na  podstawie  zawartej 
umowy w sprawie prowadzenia oceny wartości użytkowej koni  w gospodarstwie Hodowcy oraz udziału w realizacji programu hodowlanego i jest 
pozyskiwana na potrzeby prawidłowej realizacji w/w umowy.


	O Ś W I A D C Z E N I E

