
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2022 Dyrektora KaDeK z dnia 23.09.2022r. 

 

Regulamin wynajmowania samochodu służbowego i przyczepy samochodowego  

w Kamieńskim Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 23 września 2022 r. 

 

§ 1. 

 

Zasady wynajmu samochodu służbowego i przyczepy samochodowej KaDeK 

1. Zasady dotyczą wynajmu samochodu osobowego marki Opel Vivaro, rok produkcji 2013r, 

numer rejestracyjny ZKA 18600, poj. Silnika 1995 oraz wynajmu  przyczepy dwuosiowej marki 

Sidecar, rok produkcji 2017r., model BS075, numer rejestracyjny ZKA 42CF.  

2. Wynajem samochodu służbowego KaDeK następuje  bez obsługi przez pracownika KaDeK. 

3. Wyżej wymienione przedmioty najmu mogą być wynajmowane razem lub osobno. 

4. Wzór umowy najmu samochodu służbowego i przyczepy samochodowej stanowi załącznik nr 1 

do regulaminu. 

5. Podczas przekazywania przedmiotu najmu Wynajmującemu sporządzany jest protokół 

przekazania urządzeń (zał. nr 2 do regulaminu), spisywany jest licznik kilometrów pojazdu oraz 

dokonuje się oględzin stanu technicznego  i czystości wnętrza. 

6. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. 

7. Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić przedmiot 

wynajmu do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich 

terminie. 

8. Podczas zwrotu przedmiotu najmu przez Wynajmującego sporządzany jest protokół zwrotu 

urządzeń (zał. nr 3 do regulaminu), spisywany jest licznik kilometrów pojazdu w celu 

rozliczenia kosztów wynajmu pojazdu. Przez pracownika KaDeK sprawdzany jest stan 

techniczny i czystość wnętrza. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia stanu technicznego 

Wynajmujący będzie obciążony kosztami naprawy. 

9. Zwrot samochodu z plamami na siedzeniach, tapicerce i w bagażniku Wynajmujący obciążony 

będzie kosztami czyszczenia ww. zabrudzeń. 

 

 

 

§ 2. 

 

Opłaty za wynajem samochodu służbowego i przyczepy samochodowej. 

1. Stawkę odpłatności za wynajem samochodu służbowego i przyczepy samochodowej 

Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim – zwanego dalej KaDeK – określa 

cennik stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2022 Dyrektora KaDeK z dnia 

23.09.2022r. 

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor KaDeK może odstąpić od pobierania opłat za 

wynajem. 

3. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o 

charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego 

wniosku zawierającego uzasadnienie. 

 

 

 



§ 3. 

 

Obowiązki najemcy i zasady użytkowania pojazdu i przyczepy samochodowej. 

1. W czasie użytkowania pojazdu i przyczepy Najemca zobowiązany jest do: 

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego 

(ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, 

umowa o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie i inne, jeśli jest wymagane); 

b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz 

włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem 

dokumentów oraz kluczyków); 

c) wykonywania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie i uzupełnianie oleju silnikowego, 

płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w 

ogumieniu i stan ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych); 

d) ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu płynu do spryskiwaczy szyb 

oraz wymiany żarówek; 

e) stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfiką silnika, podaną w dowodzie 

rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu; 

f) pojazd jest wydawany Najemcy zatankowany, w przypadku konieczności zakupu 

dodatkowego paliwa Najemca jest zobowiązany dokonać zakupu paliwa na fakturę 

wystawioną na KaDeK w celu późniejszego rozliczenia kosztów paliwa. Ewentualne 

wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić przed rozpoczęciem jazdy; 

g) utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym; 

2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP – wymaga uzyskania zgody 

Wynajmującego udzielonej na pisemny wniosek Najemcy. Najemca zobowiązany jest podać 

Wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca (poprzez wyszczególnienie krajów) i 

terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. 

3. Najemcy zabrania się narażania pojazdu na wszelkie uszkodzenia i jego eksploatacji niezgodnej 

z przeznaczeniem, w szczególności: 

a) holowania innych pojazdów; 

b) przekraczania dopuszczalnej ładowności; 

c) palenia tytoniu w pojeździe; 

d) dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego 

własnościami i przeznaczeniem; 

e) wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący 

wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Najmu; 

f) przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą 

spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego n stratę czasu i koszty zanim 

pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty; 

g) oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi; 

h) używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący 

przyśpieszone zużywania się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i 

układu hamulcowego. 

4. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu i 

przyczepy oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę ich wartości spowodowaną 

przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem. 

5. Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenie niewłaściwego 

używania, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu najmu oraz 

dokumentów Najemcy. 

 

 

 

 



§ 4. 

 

Uszkodzenie, wypadek i kradzież pojazdu i przyczepy samochodowej. 

1. W razie kradzieży pojazdu lub przyczepy, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem 

Najemcy jest niezwłoczne telefoniczne powiadomienie Wynajmującego oraz policji. Dodatkowo 

Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument 

tożsamości Wynajmującemu oraz do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w 

terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest 

również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu. 

2. Najemca otrzymuje pojazd z ubezpieczeniem podstawowym. 

3. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych, 

kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemcy (udziału własnego), Najemca 

zobowiązany jest dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia 

przyznającego się do winy. 

 

§ 5. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury 

 

 

                                                                              Małgorzata Michałowska 


