
REGULAMIN WYNAJMU POJAZDU/AUTOLAWETY
1. Niniejszy  regulamin  ma  zastosowanie  do  umów  najmu  samochodów  zawieranych  przez 

„NAJEMCÓW” a AUTOPETRA, ul. Szafranka 12, 44-200 Rybnik.
2. Najemca zobowiązany jest do wskazania w Umowie osoby (osób), która, spełniając wymóg 

ukończenia 18 roku życia oraz posiadania ważnego (honorowanego na terytorium RP) prawa 
jazdy  (minimum  kategorii  B),  prowadzić  będzie  wynajęty  pojazd.  Wskazanie  powyższe 
równoznaczne jest  z oświadczeniem Najemcy,  że wskazana osoba upoważniona jest  przez 
Najemcę  do prowadzenia  wynajętego pojazdu wraz z  zastrzeżeniem,  że  nikt  inny nie  ma 
prawa do użytkowania danego pojazdu w jakimkolwiek zakresie.

3. Wynajęty pojazd nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego:
− podnajęty lub w inny sposób udostępniony osobie trzeciej do używania,
− kierowany przez osobę nie wskazaną przez Najemcę zgodnie z pkt.5, 6 i 7 Regulaminu
− uczestniczyć w jazdach i treningach do jazd wyścigowych i konkursowych
− przeznaczany jako pojazd do nauki jazdy
− uczestniczyć  w  akcjach  protestacyjnych,  blokadach  dróg  lub  innych  podobnych 

zdarzeniach
− przeznaczony do przewozu materiałów i substancji na których transport jest wymagane 

specjalne  pozwolenie.  W  szczególności  zapis  ten  dotyczy  substancji  wybuchowych, 
toksycznych,  radioaktywnych,  żrących lub innych oznaczonych jako niebezpieczne dla 
Środowiska,

− wwożony  lub  używany  na  terytorium  krajów  pozaunijnych  za  wyłączeniem  Rosji, 
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny

    4.  Wynajmujący  zabrania  dokonywania  wynajętym  i  w  wynajętym  pojeździe  następujących 
czynności:

− holowania lub popychania innych pojazdów i przyczep,
− przekraczania dopuszczalnej ładowności lub przewożenia większej liczby pasażerów niż 

przewidziana w dowodzie rejestracyjnym,
− przewożenia  substancji  żrących  i  trujących  oraz  mogących  powodować  korozję, 

zabrudzenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek elementu pojazdu,
− przewożenia  przedmiotów  mogących  uszkodzić  lub  zabrudzić  jakikolwiek  element 

pojazd, w tym w szczególności przedmiotów o ostrych krawędziach,
− wykonywania  przeróbek  i  zmian  sprzecznych  z  określonymi  przez  producenta 

właściwościami samochodu,
− palenia tytoniu w pojeździe,
− czynności  powodujących powstanie  zagrożenia  bakteriologicznego lub zdrowotnego – 

np. przewóz martwych zwierząt, żywności, próbek bakteriologicznych, osób i zwierząt  
chorych zakaźnie itp.

− przewożenia  towarów  i  substancji  poza  OBSZAR  CELNY  Polski  lub  UE  W 
PRZYPADKU  GDY  na  przewóz  należało  wykonać  określone  czynności  celne  bez 
wykonania tychże czynności. Nie wwożenia na lub nie wywożenia poza polski obszar 
celny dóbr zabronionych

− przepisami celnymi.
5. W czasie  użytkowania  wynajętego pojazdu przez Najemcę,  Najemca zobowiązany jest  do 

zapewnienia:
− posiadania przy sobie przez osobę prowadzącą wynajęty pojazd ważnych dokumentów 

wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego [ważne i honorowane na terytorium Polski 
i UE prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu)

− zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przy jego opuszczaniu (każdorazowe zamykanie 
pojazdu  oraz  włączanie  wszystkich  urządzeń  antywłamaniowych,  alarmowych  i 
zabezpieczających przed kradzieżą; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów 
oraz kluczyków), a na okres nocy pozostawiania samochodu w miejscu strzeżonym, Pod 
pojęciem miejsca strzeżonego należy rozumieć miejsca będące pod stałym nadzorem, na 



którym  każdy  fakt  kradzieży  lub  dewastacji  może  być  zgłoszony  w  krótkim  czasie 
odpowiednim organom,

− wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej pojazdu (sprawdzanie i 
uzupełnianie  oleju  silnikowego,  płynu  chłodzącego,  płynu  hamulcowego,  płynu  do 
spryskiwaczy,  sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i  stanu ogumienia, działania świateł 
sygnalizacyjnych,  mijania  i  drogowych)  zgodnie  z  instrukcją  obsługi  samochodu  lub 
wskazaniami komputera,

− stosowania  w pojeździe  odpowiedniego  rodzaju  paliwa  oraz  płynów eksploatacyjnych 
zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji 
technicznej  pojazdu.  Pojazd  powinien  być  tankowany  tylko  na  stacjach  paliwowych 
Orlen, BP. Stell, Lotos, co powinno być potwierdzone przy pomocy paragonów lub faktur.

− utrzymywania pojazdu wewnątrz i z zewnątrz w należytej czystości.  
6. Jednostką rozliczeniową dla potrzeb Umowy jest okres 24 godzin (zwany dalej Dobą Najmu), 

stanowiący minimalny okres, na jaki może być zawarta Umowa.
7. Doba Najmu rozpoczyna się od najbliższej pełnej godzinie po wydaniu pojazdu w danym dniu 

kalendarzowym i  trwa  do  upływu takiej  samej  godziny następnego dnia  kalendarzowego. 
Zwrot pojazdu po upływie Doby Najmu powoduje powstanie po stronie Najemcy obowiązku 
zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu za całą rozpoczętą Dobę Najmu

8. Najemca zobowiązany jest uiścić czynsz najmu z góry za cały okres, na jaki zawarto Umowę.
9. Najemcy  zwracającemu  wynajęty  pojazd  do  Wypożyczalni,  niezależnie  od  okresu,  jaki 

pozostał  do  końca  Umowy,  nie  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  całości  lub  części  z  
uiszczonego  czynszu  najmu,  jak  również  roszczenie  o  pomniejszenie  należnego 
Wynajmującemu czynszu najmu.

10. Przedłużenie  określonego  w  Umowie  okresu  użytkowania  wynajętego  pojazdu  wymaga 
pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca winien zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia 
okresu  obowiązywania  Umowy nie  później  niż  12 godzin przed  upływem określonego w 
Umowie terminu zwrotu pojazdu.

11. Do zmiany Umowy polegającej na przedłużeniu jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż  
24  godziny  wystarczające  jest  złożenie  przez  Najemcę  i  Wynajmującego  stosownych 
oświadczeń drogą elektroniczną lub faksem. Zmiana Umowy polegająca na przedłużeniu jej 
obowiązywania  na okres  dłuższy niż 24 godziny wymaga zawarcia stosownego aneksu w 
formy  pisemnej  oraz  udokumentowania  wpłaty  określonej  kwoty  najmu.  W  przypadku 
przedłużenia umowy kwota najmu podlega powiększeniu o 25%.

12. Wynajmujący  zastrzega  sobie  możliwość  nie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  okresu 
obowiązywania Umowy. W takim przypadku, niezależnie od oświadczeń składanych przez 
Najemcę,  nie  zwrócenie  wynajętego pojazdu w terminie  określonym w Umowie  skutkuje 
prawem Wynajmującego do zastosowania zapisów umowy (paragraf 2 punkt 3 umowy).

13. Najemca  zobowiązany  jest  zwrócić  wynajęty  pojazd  w  stanie  niepogorszonym,  poza 
pogorszeniem wynikającym z  prawidłowej  eksploatacji  samochodu,  w  stosunku  do  stanu 
samochodu  określonego  w  protokole  odbioru  pojazdu  przez  Najemcę  (zwanym  dalej 
protokołem wydania). 

W powyższym zakresie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami:
− usunięcia niezgodności stanu pojazdu w momencie jego zwrotu ze stanem poprzednim,
− odszkodowania za nie wynikające z prawidłowej eksploatacji pojazdu jego zużycie wewnątrz 

lub  na  zewnątrz  (np.  zabrudzenie  tapicerki,  uszkodzenie  lusterka,  drobne  uszkodzenia 
elementów karoserii, uszkodzenie wewnętrznego wyposażenia pojazdu itp.),

− przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu
− równymi  odszkodowaniu  za  utratę  wartości  pojazdu  na  skutek  wypadku  w  sytuacji,  gdy 

przyczyna  wypadku  była  zawiniona  lub  częściowo  zawiniona  przez  Najemcę,  osobę 
prowadzącą pojazd lub osobę, za którą najemca ponosi odpowiedzialność, w tym pasażera 
pojazdu, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku użytkowania go niezgodnie z warunkami 
określonymi  w Umowie.  W szczególności  dotyczy to  sytuacji  prowadzenia  pojazdu przez 
osobę nieuprawnioną, nieposiadającą odpowiednich dokumentów i umiejętności oraz będącą 
pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub leków psychotropowych,



− usunięcia braków wyposażenia, części składowych i przynależności pojazdu,
− wynikającymi  z  zagubienia  przez  Najemcę  dokumentów  (dowód  rejestracyjny,  polisa 

ubezpieczeniowa) lub kluczyków pojazdu.
14. Wynajmujący  (osoby  przez  niego  upoważnione)  ma  prawo  do  kontrolowania  sposobu 

wykorzystania  i  stanu  pojazdu  oraz  dokumentów  Najemcy.  Najemca  zaś  ma  obowiązek 
umożliwiania przeprowadzania kontroli oraz udostępniania dokumentów

15. W przypadku,  gdy w  wyniku  kontroli,  o  której  mowa  w  pkt.14,  Wynajmujący stwierdzi 
niezgodność wykorzystywania pojazdu lub jego stanu z warunkami określonymi w Umowie, 
wówczas ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

16. W wypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego w sytuacji, o której mowa w pkt.15 
oraz w wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący upoważniony jest 
do odbioru pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia 
Najemcy  pełnymi  kosztami  poniesionymi  w  celu  odbioru  pojazdu.  W  w/w  sytuacjach 
Najemca  zobowiązany jest  do  bezzwłocznego  wskazania  miejsca,  w  którym znajduje  się 
pojazd  oraz  do  bezzwłocznego zwrotu  pojazdu Wynajmującemu.  Wynajmujący ma  prawo 
żądać by zwrot pojazdu nastąpił w miejscu wskazanym przez Wynajmującego.

17. W razie  awarii  lub  wypadku  drogowego  w okresie  użytkowania  pojazdu  przez  Najemcę, 
Najemca ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tych okolicznościach Wynajmującego 
oraz  postępować  zgodnie  ze  wskazówkami  Wynajmującego.  Jeżeli  awaria,  w  przypadku 
dalszego  kontynuowania  jazdy,  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania 
dalszej  jazdy  do  czasu  usunięcia  awarii.  Najemca  może  naprawić  pojazd  wyłącznie  po 
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie warsztatu, w którym naprawa ma być 
wykonana oraz zakresu naprawy. W w/w sytuacji Najemca zobowiązany jest do przedłożenia  
Wynajmującemu rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia 
oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

18. Wynajmujący  po  stwierdzeniu  zasadności  dokonanej  naprawy  i  braku  winy  Najemcy  w 
przyczynach  awarii,  zwraca  Najemcy  poniesione  przez  niego  koszty  naprawy 
udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego.

19. W razie problemów Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby podstawić pojazd zastępczy, 
jest  to  jednak  uzależnione  od  dostępności  pojazdów  danym  terminie  zarówno  w 
autoryzowanym serwisie jak i wypożyczalni. Wynajmujący nie daje gwarancji, że w danym 
terminie pojazd zastępczy zostanie podstawiony.

20. W przypadku, gdy wynajęty pojazd uczestniczy w kolizji w wyniku, której nastąpiła szkoda,  
Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji celem spisania policyjnego 
protokołu z miejsca zdarzenia, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także 
do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, a w sytuacji niemożności dalszego 
kontynuowania jazdy do postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.

21. W przypadku  kradzieży  lub  uszkodzenia  pojazdu  w  wyniku  włamania  lub  innego  czynu 
zabronionego,  Najemca  zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu  w 
najbliższej placówce Policji  i  uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do 
bezzwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych od 
niego instrukcji.

22. W  razie  powstania  szkody  polegającej  na  uszkodzeniu  wynajętego  pojazdu  Najemca, 
niezależnie od obowiązków wskazanych w pkt. 17 zobowiązany jest:

− zapobiec zwiększeniu się szkody
− nie  dokonywać  w  uszkodzonym pojeździe  żadnych  zmian,  jeżeli  nie  są  one  uzasadnione 

koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie podejmować napraw,
− odnotować, w razie kolizji z innym pojazdem, dane dotyczące tego pojazdu, osoby kierującej 

tym pojazdem a także numer polisy,  nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym została  
zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

− niezwłocznie skontaktować się z wynajmującym
23. W razie utraty dokumentów wynajętego pojazdu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu) lub 

kluczyków samochodowych bądź kluczyków lub innych urządzeń służących do uruchamiania 



zabezpieczeń  pojazd  przed  kradzieżą,  Najemca  zobowiązany  jest  z  należytą  starannością  
zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą oraz bezzwłocznie skontaktować się z Wynajmującym i 
postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.

24. Najemca na zasadzie ryzyka ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za działania 
i zaniechania osób upoważnionych przez Najemcę do prowadzenia pojazdu lub dysponowania 
pojazdem.

25. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat i kar, pozostających w bezpośrednim 
związku z  posiadaniem i  użytkowaniem przez  Najemcę  wynajętego pojazdu,  choćby w/w 
obciążenia  w  myśl  odpowiednich  przepisów  dotyczyły  właściciela  wynajętego  pojazdu. 
Powyższe  postanowienie  wywołuje,  co  do  Najemcy skutki  określone  w art.  392  kodeksu 
cywilnego.

26. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia od Najemcy następujących kar umownych:
27. Niezależnie od prawa do domagania się zapłaty kar umownych, Wynajmującemu przysługuje 

prawo dochodzenia  od Najemcy odszkodowania  uzupełniającego do wysokości  faktycznie 
poniesionej szkody.

28. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień Regulaminu, 
wówczas  regulacje  wynikające  z  Umowy  mają  pierwszeństwo  przed  regulacjami 
wynikającymi z Regulaminu, z zastrzeżeniem, że postanowienia dodatkowe lub odmienne od 
postanowień  Regulaminu,  pod  rygorem  nieważności  sporządzone  muszą  być  w  formie 
pisemnej.


