
Załącznik do Zarządzenia nr 87 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 z dnia 30 października 2019 r. 

 

CENNIK OPŁAT 

za usługi pensjonatu dla koni w Ośrodku Jeździeckim – stacji naukowo-dydaktycznej 

Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (OJUP) 

 

1)  Pensjonat dla konia – umowa na czas nieokreślony: 

1. 800 zł brutto / miesiąc – duże i małe konie (boksy w stajniach II -IV), 

2. 640 zł brutto / miesiąc – kuce (boksy w stajniach II -IV), 

3. 110 zł brutto/ miesiąc – mini-szetlandy (boksy zewnętrzne typu angielskiego), 

4. 500 zł brutto/ miesiąc – kuce (boksy dzielone lub łączenie kuców w jednym boksie w 

stajniach II -IV), 

5. W przypadku rozpoczęcia/zakończenia umowy pensjonatowej w terminie innym niż koniec 

miesiąca kalendarzowego obowiązuje opłata (brutto) za każdy rozpoczęty tydzień:  

a) 200 zł brutto / miesiąc – duże i małe konie: do jednego tygodnia, 400 zł brutto / miesiąc: 

duże i małe konie do dwóch tygodni, 600 zł brutto / miesiąc – duże i małe konie do trzech 

tygodni 600 zł brutto, 800 zł brutto / miesiąc –duże i małe konie powyżej trzech tygodni, 

b) 160 zł brutto / miesiąc - kuce do jednego tygodnia, 320 zł brutto / miesiąc - kuce do dwóch 

tygodni, 480 zł brutto / miesiąc - kuce do trzech tygodni 480 zł brutto, 640 zł brutto / miesiąc 

- kuce powyżej trzech tygodni 640 zł brutto. 

 

2) Pensjonat dla konia – na czas określony, krótszy niż 1 miesiąc: 

1. 40 zł brutto / dzień - duże i małe konie, 

2. 30 zł brutto / dzień - kuce. 

3) Zniżki: 

1. Pracownicy Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie: 
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a) 600 zł brutto / miesiąc – duże i małe konie, 

b) 400 zł brutto / miesiąc – kuce. 

2. Pensjonariusze utrzymujący duże konie w OJUP przed dniem 01.07.2019 r.:  700 zł brutto / 

miesiąc – duże i małe konie.  

 

4) Korzystanie z ujeżdżalni zewnętrznej lub krytej dla koni spoza Pensjonatu: 

1. 100 zł – wynajęcie na 1 godzinę ujeżdżalni krytej lub otwartej poza grafikiem (bez 

względu na liczbę koni i rodzaj zajęć) - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – 

płatne z góry, 

2. 30 zł od konia – wjazd na ujeżdżalnię krytą lub otwartą, za zgodą instruktora, w 

ramach zajęć objętych grafikiem – opłatę pobiera instruktor prowadzący zajęcia; 

opłata nie obejmuje wynagrodzenia instruktora. Wjazd na ujeżdżalnię odbywa się po 

zarejestrowaniu uczestnictwa w zeszycie jazd oraz wniesieniu opłaty z góry. 

 

5) We wszystkich przypadkach obowiązuje odbiór faktury do 10 dnia miesiąca.  

Opłata za pełny miesiąc kalendarzowy jest niezależna od liczby dni w miesiącu. 

Należność należy wpłacać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 

Pekao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 

z dopiskiem: Pensjonat, nazwa konia, miesiąc, numer faktury. 

 

 

 


