
UMOWA O CZARTER JACHTU, NR………………../2023

zawarta w dniu…………………. 20……. r.

pomiędzy:

Firmą Łajba Czarter Piotr Stodułko, ul.Chrzanowska 3A m. 22  01-319 Warszawa, 

NIP: 542 120 54 46 zwanym dalej Armatorem lub osobę przez niego upoważnioną.

Tel +48 572 380 170

(imię i nazwisko czarterującego)…………………………………………………………………………………....
Zamieszkałym…………………………………………………………………………………………………………...
Tel: ………………………………………….. e-mail…………………………………………………………………...
Seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………………………………………...
Pesel: …………………………………………………………………………………………………………………….
Numer i data wydania patentu żeglarskiego: ………………………………………………………………………..
zwana dalej Czarterującym.

§ 1 Przedmiot Czarteru

Przedmiotem niniejszej umowy jest czarter jachtu: …………………………………………………………….. 

zwany dalej jachtem. Jacht posiada silnik przyczepny oraz wyposażenie  wymienione w protokole 

zdawczo-odbiorczym zgodnym z ofertą.

§ 2 Terminy

1. Armator odpłatnie wypożyczy Czarterującemu jacht na okres …...…...dób w terminie od…..….... do……....  

określony dalej „Czasem Czarteru”. 

2. Armator podstawi czysty i sprawny jacht do dyspozycji Czarterującego 

3. w dniu…….……... 202….....r. od godz. 15.00 na wodzie, w porcie Camping & marina SUN BILA w 

miejscowości Bogaczewo 540/1 11-500 Giżycko, przekazując go protokołem. 

4. Czarterujący zwróci czysty i sprawny jacht Armatorowi w miejscu przejęcia go w dnu …..…..… 202…...r.

    do godz. 10.00, przekazując go protokołem.

§ 3 Zapłata

1. Czarterujący wniesie Armatorowi opłatę za czarter w wysokości ……….…………………………….…PLN,

    (słownie)………………………………………………………………….…………………..za cały okres najmu*

2. Czarterujący przekaże Armatorowi zapłatę w następujących ratach i w niżej określony sposób:

•  Pierwszą ratę – zaliczkę w kwocie co najmniej 30% wartości całości czarteru. 

Czarterujący wpłaci na konto: 10 2490 0005 0000 4500 6981 7112

do dnia...………....……..202…....r. pod rygorem nieważności niniejszej umowy (liczy się data dokonania

wpłaty lub wydania dyspozycji przelewu, w tytule przelewu najeży podać dokładny termin czarteru),

• pozostałą kwotę tj ……...……….…..PLN Czarterujący zapłaci gotówką w dniu podstawienia 

jachtu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, lub przelewem na ww. konto najpóźniej 7dni 

• przed dniem podstawienia jachtu (liczy się data uznania wpłaty na rachunku Armatora). 

*Czarterujący wyraża zgodę na wystawienie mu faktury bez VAT dotyczącej niniejszej umowy

bez jego podpisu. 



§ 4 Ubezpieczenie

W czasie trwania czarteru jacht będzie ubezpieczony przez Armatora w pełnym zakresie: 

OC kierownika jachtu, NW załogi, Jacht i rzeczy załogi. 

Czarterujący zapozna się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jachtów, które znajdować się 

będą na jachcie, 

§ 5 Kaucja

1. Czarterujący lub kierujący jachtem w dniu podstawienia jachtu wpłaci Armatorowi kaucję w wysokości – 

poszczególnie wdług typu jachtu: Janmor 31, Antila 27–1000 PLN, Phila 880, Antila 26–800 PLN, jako 

zabezpieczenie pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub strat, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.

2. Kaucja, pomniejszona o ewentualne kary, koszty napraw lub strat, zostanie zwrócona Czarterującemu 

lub odpowiednio kierującemu jachtem z chwilą przekazania jachtu Armatorowi w porcie docelowym.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1. Czarterujący przed rozpoczęciem czarteru wskaże osobę, która będzie kierownikiem jachtu i będzie 

posiadać do tego stosowne uprawnienia i umiejętności. Czarterodawca wymaga, aby osoba ta 

faktycznie i w sposób ciągły dowodziła jachtem, będąc w stanie trzeźwości, a swoje obowiązki w tym 

zakresie wykonywała zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską, starając się 

unikać awarii, kolizji, wypadków i uszkodzenia jachtu. 

2. Czarterujący odpowiada materialnie przed Czarterodawcą za utratę jachtu lub jego wyposażenia, 

wszelkie powstałe zniszczenia jachtu lub jego wyposażenia oraz koszty z tym związane, chyba że 

szkody wynikają z normalnego zużycia się sprzętu lub innych okoliczności, za które Czarterujący nie 

ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, udokumentowana wina załogi innego jachtu). 

3. Czarterujący odpowiada za utratę jachtu i szkody powstałe na jachcie do pełnej wysokości w związku z 

odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela spowodowaną naruszeniem ze strony 

Czarterującego lub osoby z załogi jachtu warunków Umowy lub umowy ubezpieczenia (np. prowadzenie

jachtu pod wpływem alkoholu, świadome narażenie na szkodę, rażące niedopatrzenie, nieterminowe 

powiadomienie o szkodzie, tj. najpóźniej 24h po wystąpieniu szkody). 

4. W przypadku powstania szkody związanej z jachtem Czarterujący ma obowiązek przeprowadzić 

czynności zabezpieczające możliwość dochodzenia odszkodowania i niezwłocznie powiadomić o tym 

Czarterodawcę. 

5. Czarterujący ma obowiązek dopełnić wszystkich czynności niezbędnych do otrzymania wypłaty 

odszkodowania w związku z każdą szkodą, powstałą w czasie eksploatacji przez niego jachtu. 

6. W przypadku przekazania Czarterodawcy przez Czarterującego jachtu w stanie uniemożliwiającym 

dalszą eksploatację, gdy stan ten powstał z winy Czarterującego, a ubezpieczyciel będzie miał prawo 

odmówić wypłaty odszkodowania, Czarterodawca, oprócz nałożenia na Czarterującego obowiązku 

pokrycia szkód dotyczących samego jachtu, zastrzega sobie prawo do żądania pokrycia szkód 

poniesionych na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji. Wartość takiej szkody zostanie wyliczona wg 

aktualnego cennika Czarterodawcy. W przypadku szkód częściowych, wyłączających odpowiedzialność 

zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia jachtu, wpłacona kaucja w części lub

w całości może być zatrzymana przez Czarterodawcę.  



§ 7 Likwidacja szkód

1. W sytuacji wystąpienia szkody możliwej do naprawienia bez udziału Czarterodawcy, Czarterujący ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Czarterodawcę i stosować się następnie do jego wskazówek.

Czarterodawca dokona w takim przypadku klasyfikacji szkody i zdecyduje o sposobie naprawy, 

przekazując Czarterującemu swoją decyzję telefonicznie. 

2. Jeżeli Czarterujący nie ma możliwości naprawienia szkody bez udziału Czarterodawcy, wówczas 

obowiązany jest określić i powiadomić o tym niezwłocznie telefonicznie Czarterodawcę, czy możliwa i 

bezpieczna jest dalsza żegluga bez dokonania naprawy. W razie niemożliwości kontynuowania żeglugi, 

w ciągu od 2 do 6 godzin (w porze dziennej) od chwili otrzymania zgłoszenia Czarterodawca lub osoba 

przez niego upoważniona przyjedzie do miejsca zlokalizowania jachtu i zorganizuje jego naprawę. 

3. Wykonanie przez Czarterującego napraw nieuzgodnionych z Czarterodawcą, a w szczególności napraw 

kadłuba z użyciem laminatu lub innych materiałów, będzie uznane za dodatkowe szkody, powstałe z 

winy Czarterującego. 

4. Armator nie prowadzi mobilnego serwisu jachtu na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, wezwanie 

armatora może się odbywać tylko w szczególnych przypadkach. Nieuzasadnione wezwanie Armatora 

skutkuje obciążeniem Czarterującego jacht w wysokości 3 zł/km dojazdu.

§ 8 Ograniczenia

1. Akwen żeglugi podczas trwania czarteru ogranicza się do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Żegluga 

na jachcie może się odbywać przy sile wiatru do 5 stopni wg skali Beauforta, co oznacza podczas 

występowania silniejszego wiatru zakaz wyjścia z portu lub w miarę możliwości obowiązek 

bezpiecznego przerwania żeglugi. Obowiązuje nakaz refowania żagli przy sile wiatru od 4 wg skali 

Beauforta włącznie.

2. Czarterujący nie ma prawa czarterowania jachtu innym osobom, lub oddawania go do korzystania innym

osobom na innej podstawie prawnej, pod karą równą podwójnej opłacie czarterowej. Powyższy zakaz 

nie dotyczy członków załogi. 

3. Po zaokrętowaniu lub wpłynięciu podczas czarteru do portu macierzystego Camping & Marina SUN 

BILA  załoga może przebywać na terenie portu nie odpłatnie ok. 6h. Po tym czasie naliczona zostanie 

oplata portowa.

4. Osoby czarterujące jacht są zobowiązane do przestrzegania regulaminu Camping & Marina SUN BILA.

§ 9 Zerwanie umowy i kary

1. Zerwanie umowy wymaga formy pisemnej.

2. Jeżeli Czarterujący odstąpi od umowy do 21 dni przed planowaną datą  rozpoczęcia czarteru, wówczas 

nie przysługuje mu zwrot wpłaconego zadatku, a w razie rezygnacji po tym terminie, Armatorowi 

przysługuje od Czarterującego łącznie 2/3 całkowitej opłaty czarterowej.

3. Czarterujący na skutek niedotrzymania terminu zwrócenia jachtu, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Armatorowi kary za zwłokę w wysokości 100,00 PLN za 

każdą godzinę opóźnienia przez pierwsze 8 godzin. W przypadku zwłoki dłuższej niż 8 godzin, 



Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat Armatora wynikających z nieoddania jachtu 

na czas i powstałych w wyniku tego opóźnień związanych z przygotowaniem jachtu dla następnego 

czarterobiorcy, z którym Armator podpisał umowę na takich jak niniejsze zasadach.

4. W przypadku przedłużenia terminu najmu jachty bez konsultacji z Armatorem, Czarterujący  

zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu załodze oczekującej na w/w jacht w maksymalnie 100zł 

za osobę za nocleg oraz do zapłacenia kary na rzecz Armatora w wysokości 200% opłaty dziennej 

za każdy dzień spóźnienia. 

5. Jeżeli Armator rażąco zaniedba postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyposażenia jachtu lub nie 

ubezpieczy jachtu, Czarterujący ma prawo zerwać umowę i natychmiast otrzymać zwrot wszystkich 

kwoty zapłaconych Armatorowi. Taka sytuacja może być traktowana jak sprawa sporna.

6. Jeżeli Armator przekroczy termin podstawienia jachtu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, o co 

najmniej 8 godzin, wówczas Czarterujący może uznać, że Armator zerwał niniejszą umowę.

7. Armator na skutek niedotrzymania terminu podstawienia jachtu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 

jest zobowiązany do zapłacenia Czarterującemu kary za zwłokę w wysokości 100 PLN za każdą 

godzinę opóźnienia, o ile umowa nie zostanie zerwana.

8. Jeśli Armator wycofa się z umowy bez podania przyczyn, do dnia terminu podstawienia jachtu do 

czarteru włącznie, wówczas ma obowiązek zwrócić Czarterującemu zapłacone przez niego kwoty i 

dodatkowo zapłacić Czarterującemu karę umowną w kwocie równej wpłaconej przez niego zaliczce, w 

terminie do planowanego dnia podstawienia jachtu. 

9. W przypadku zdania przez Czarterującego jachtu niesprzątniętego, Czarterujący zobowiązany jest 

ponieść na rzecz Czarterodawcy opłatę w wysokości 200 PLN. W przypadku zdania przez 

Czarterującego jachtu bez opróżnionego WC, Czarterujący zobowiązany jest niezależnie od opłaty za 

sprzątanie jachtu ponieść na rzecz Czarterodawcy opłatę w wysokości 100 złotych PLN.

                                                                   

 § 10 Inne

1. Wszelkie opłaty związane z postojem jachtu, prawem przepływu i holowaniem w trakcie czarteru ponosi 

Czarterujący.

2. Wszelkie ewentualne sprawy sporne nieobjęte umową będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy właściwy dla 

miejsca zamieszkania Armatora.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

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

Armator/z up Armatora

...............................................

Czarterujący

...............................................



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łajba Czarter Piotr Stodułko dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji usługi czarteru i pozostałych zapisów powyższej umowy. Czarterujący 
zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia jego danych osobowych z bazy danych 
Wynajmującego.

Czarterujący

...........................................…………...

Ochrona danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych 11.1 Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – Czarterodawca informuje, iż 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest firma Łajba Czarter Piotr Stodułko, 

ul. Chrzanowska 3Am22, 01-319 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego REGON 521703698, NIP 542-120-54-64. 

2. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym 

z zawarciem niniejszej umowy. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu 

współpracy z Czarterodawcą oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą 

według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 

3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan / 

Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pana / Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

4. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z nawiązaniem i przebiegiem Pana / Pani współpracy. Pana / Pani dane nie będą poddawane 

profilowaniu. Czarterodawca nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie 

podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Czarterodawcy. 


