
UMOWA NAJMU JACHTU 

zawarta w dniu ………………………….….. pomiędzy Yacht Klubem Polski Gdynia, z siedzibą w 

Gdyni przy Al. Jana Pawła II 11  /81-345/, NIP 586 02 21 275, reprezentowanym przez: 

1. Marka Stawiszyńskiego  – Zastępcy Komandora.; 

2. Jana Goździkowskiego  – Sekretarza, 

zwanym w dalszym umowy ciągu Klubem, a załogą reprezentowaną przez 

…………………………………………………………………..……………………………… legitymującego się 

dowodem osobistym nr ……………..…………………………………..………… i zamieszkałym w……………… 

……….……………………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszym 

ciągu Wynajmującym, strony postanawiają: 

§1 

1. Klub udostępnia na czas od ……………….….……… do………………………., a Wynajmujący bierze 

zdolny do żeglugi jacht morski o nazwie SCORPIO nr rejestracyjny POL 391, celem odbycia 

nań przez załogę reprezentowaną przez Wynajmującego rejsu szkoleniowego na akwenie 

objętym ubezpieczeniem jachtu bez prawa pływania poza akwenem nie zawartym w 

Warunkach Ubezpieczenia przez towarzystwo w którym jacht jest ubezpieczony. 

2.  Jacht stanowi własność Klubu, a jego wartość ewidencyjna wg stanu na dzień 

udostępnienia wynosi 115 770 EUR. 

3.  Wynajmujący nie ma prawa zbycia jachtu ani zaciągania w imieniu właściciela - żadnych 

zobowiązań, ani też przeniesienia swoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

4. Wynajmujący oświadcza, że jacht będący przedmiotem niniejszej umowy jest jachtem 

żaglowym napędzanym za pomocą sił przyrody. 

§2 

1. Wynajmujący zobowiązuję się użyć jacht wyłącznie w celu do jakiego został wynajęty. 

2. Wynajmujący zapewni by Prowadzący i załoga posiadali odpowiednie kwalifikacje 

zgodne z Kartą Bezpieczeństwa, a nadto odpowiednie dokumenty żeglarskie i rejsowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§3 

1. Wszelkie skutki prawne i finansowe, które wynikną z prawnych i faktycznych czynności 

Prowadzącego i Wynajmującego, a naruszającego postanowienia niniejszej umowy - 

obciążają Prowadzącego jacht .. i Wynajmującego. 

§4 

1. W dniu przekazania, jacht będzie ubezpieczony na koszt Klubu w towarzystwie 

ubezpieczeniowym wg obowiązujących warunków ubezpieczenia na rejon żeglugi zgodnie z 

Kartą Bezpieczeństwa Jachtu. 



2. Odpowiedzialność za nierefundowane przez ubezpieczycieli szkody, nie wynikłe z 

normalnego zużycia, jakie zaistnieją na jachcie lub wyrządzone zostaną osobom trzecim 

przez jacht albo jego załogę w okresie trwania niniejszej umowy - ponosi Wynajmujący. 

§5 

Wynajmujący przejmie jacht od Klubu w dniu  ................. …….. i zwróci go Klubowi do dnia 

…………………………… w porcie jachtowym w ....................... ……………………… . 

§6 

1.  Jacht będzie w dniu przekazania wyposażony w komplet ważnych dokumentów i atestów 

oraz urządzenia i instalacje, zgodnie z Wykazem Wyposażenia. 

2. Przekazanie i zdanie jachtu nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

§7 

1. Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Klubowi jacht w stanie niepogorszonym, najpóźniej 

w dniu ……………………. . 

2.  Wynajmujący zobowiązuje się naprawić szkody jakie zostaną wyrządzone na jachcie i w 

jego urządzeniach lub wyposażeniu, a niebędące wynikiem normalnego zużycia, 

natychmiast po powrocie do portu zdania jachtu, na własny koszt. 

3. Wynajmujący złoży na konto Klubu, najpóźniej w dniu przejęcia jednostki, kaucję w 

wysokości 5.000,00 zł na pokrycie kosztów usunięcia ew. powstałych szkód lub ubytków 

wyposażenia jachtu. 

4. W przypadku gdyby złożona kaucja za jacht nie pokryła zaistniałych szkód 

Wynajmujący zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania roszczenia 

Klubu. 

§8 

1. Wynajmujący zapłaci Klubowi opłatę za jacht, za czas określony w §1 ust.1 niniejszej 

umowy w wysokości ……………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………..…………………………………………..…………………., 00/100 zł). 

2.  Zapłata opłaty za udostępnienie jachtu nastąpi w wymiarze: 40% opłaty w terminie 7 dni 

od dnia rezerwacji, natomiast pozostałe 60% najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem 

rejsu przez Wynajmującego jacht na konto bankowe Yacht Klubu Polski Gdynia: 

Pekao SA o/Gdynia nr 10 1240 5354 1111 0010 3220 1722 

3. W przypadku odstąpienia Wynajmującego od umowy najmu jachtu: 

a) W terminie 30 dni przed terminem wydania jachtu Wynajmujący ma prawo 

zatrzymać część wpłaty wysokości 50%; 

b) W terminie poniżej 30 dni przed terminem wydania jachtu Wynajmujący ma prawo 

zatrzymania całości wpłaty. 

4. Poza opłatą za jacht Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty za sprzątanie jachtu w 

kwocie 300 zł. 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop#goToAccountDetails


5.  Opłatę za ew. przedłużenie rejsu Wynajmujący zapłaci do kasy Klubu niezwłocznie po 

zakończeniu rejsu w wysokości 200% stawki dobowej (zgodnie z cennikiem) za każdą 

rozpoczętą dobę. 

6. W razie skrócenia czasu trwania rejsu określonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, 

wniesiona opłata i inne należności i płatności, nie podlegają zwrotowi. 

7.  W przypadku niewywiązania się przez Klub ze zobowiązania niniejszej umowy przedpłata 

zostanie zwrócona w całości Wynajmującemu. 

§9 

W przypadku nie dokonania przez Wynajmującego zapłaty w terminie określonym w §8 

niniejszej umowy - umowa traci swoją moc obowiązującą i uważana będzie za nieważną i 

niebyłą. 

§10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony będą próbowały 

rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd miejscowo i 

rzeczowo właściwy w/g przepisów kodeksu cywilnego. 

§12 

W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

        KLUB             WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

………………………………………         ……………………………………… 

 


