
 

 

 

NA CO ZWRÓCIC UWAGĘ WYNAJMUJĄC SAMOCHÓD DO CELÓW PROJEKTOWYCH? 

 

Czyli: czy w ogóle wynajmować? A jeśli tak – to jak zrobić to bezpiecznie i ekonomicznie? 

 

Temat może wydawać się z jednej strony niecodzienny, z drugiej błahy – bowiem cóż to za 

filozofia wynająć samochód. Jednak, jak to bywa z rzeczami pozornie nieskomplikowanymi, 

w realizacji nabierają zupełnie innego wymiaru. Stąd kilka uwag porządkujących temat. 

Po pierwsze należy się zastanowić, czy w ogóle jest nam samochód potrzebny do realizacji 

działań projektowych. Często zdarza się, że na wyrost planujemy tego typu koszty. 

Pamiętajmy, iż jeżeli projekt będziemy rozliczać ryczałtem, najprawdopodobniej nikt nie 

zapyta nas o te koszty, bowiem mamy wykonać projekt merytorycznie i koszty poniesione 

przez naszą organizację w tym celu nie mają dla grantodawcy większego znaczenia. Jeżeli nie 

zmieścimy się w ryczałcie to i tak więcej środków nie otrzymamy. Natomiast w przypadku 

rozliczania się z pomocą budżetu szczegółowego powinniśmy mieć na uwadze, że tego typu 

koszty są czasami niemile widziane, chyba że w uzasadnieniu potrzeb projektowych lub 

uwagach do budżetu bardzo dobrze uzasadnimy tego typu koszt. Należy pamiętać, że jest to 

dużo droższa alternatywa do środków transportu publicznego i dlatego, jeżeli będziemy 

realizować projekt w miejscach o dogodnym dojeździe przy ich pomocy, dwa razy 

zastanówmy się nad poniesieniem kosztu wynajmu samochodu. Tym bardziej że jego 

wpisanie do budżetu i ewentualna utrata w wyniku oceny projektu tego kosztu, uniemożliwi 

nam refundację kosztu przejazdu środkiem publicznym, z braku środków w budżecie 

projektu. 

Po drugie, gdy już rozstrzygnęliśmy sprawę potrzeby wynajmu i zdecydowaliśmy się na 

wynajem, należy zastanowić się, jakiego pojazdu potrzebujemy. Musimy odpowiedzieć na 

kilka prostych pytań: Dla ilu osób ma być wykorzystywany pojazd?; W jakim terminie, bądź 

terminach go potrzebujemy?; Czy wymagane są dodatkowe udogodnienia w pojeździe?; Czy 

ma on służyć osobom z dysfunkcjami narządu ruchu lub osobom z innym typem 

niepełnosprawności?; Ile możemy wydać na usługę?; Czy możemy wynająć taki pojazd od 

podmiotu będącego podmiotem ekonomii społecznej?; Jeśli dokonujemy wyboru z ofert na 

otwartym rynku rozważmy – czy warto zastosować klauzule społeczne z Prawa zamówień 

publicznych?; Czy potrzebujemy usługi z kierowcą, czy też bez? (dla pojazdów o masie 

całkowitej do 3,5 t wystarczy prawo jazdy kategorii B); Czy wynajęcie ma odbywać się w 

kraju, czy zagranicą? Zawsze warto dokonać analizy rynku nie tylko w swojej miejscowości 

czy też najbliższej okolicy, ale także w większej odległości lub większej miejscowości – 

większy rynek często zapewnia większą konkurencję i powoduje spadek cen. 



 

 

Pamiętajmy, jak w przypadku każdej usługi tego typu, im dłuższy okres wynajmu tym jego 

koszt może być potencjalnie niższy ze względu na politykę cenową firm wynajmujących. 

Samochód, który stoi na parkingu firmowym stanowi tylko dodatkowy koszt, dlatego warto 

np. w sytuacji, gdy potrzebujemy samochodu na dłuższy czas lub w kilku terminach na 

krótsze okresy, podjąć negocjacje cenowe bezpośrednio w firmie wynajmującej. Jeśli w 

przyszłości również planujemy tego typu wynajem, warto stworzyć sobie historię w danej 

firmie wynajmującej, aby zyskiwać jako stały klient lub podpisać umowę o współpracy, której 

warunki będą korzystne dla obydwu stron. 

Decydując się już na wynajęcie pojazdu, zanim podpiszemy umowę, poprośmy o jej wzornik, 

a jeśli go nie ma - o potwierdzenie na piśmie lub wiadomością e-mail podstawowych 

warunków umowy. Ustalmy szczegóły dotyczące wszystkich opłat. Nie tylko samego kosztu 

usługi, ale też kar umownych (za co?, kiedy?, w jakiej sytuacji?, ile?, postępowanie 

dowodowe), kwestię ubezpieczenia, kosztów paliwa i limitu kilometrów, zasady kontaktu z 

firmą wynajmującą, warunki wpłaty i zwrotu kaucji itp.  Dzisiaj każdy dysponuje już lepszym 

lub gorszym telefonem komórkowym lub często organizacja posiada sprzęt fotograficzny, 

dlatego warto – zwłaszcza za granicą, zarówno przed przyjęciem pojazdu, jak i przy jego 

oddawaniu zrobić kilka ujęć, aby móc wykazać stan pojazdu w razie sporów. 

W Polsce najem rzeczy reguluje Kodeks Cywilny (Dz.U. z 22 marca 2016 r., Poz. 380 – tekst 

jednolity, z poźn.zm.) w art. 659 – 679. Jeśli nasza organizacja ma osobowość prawną, będzie 

traktowana jak profesjonalny podmiot i stąd w razie sporów jej sytuacja prawna będzie 

odbiegać od osoby fizycznej będącej konsumentem. 

Nie zapominajmy, że dokonując wynajmu samochodu zagranicą musimy wcześniej pozyskać 

informację dotyczące zarówno uprawnień do prowadzenia pojazdu (niektóre kraje wymagają 

osobnych dokumentów lub prawa jazdy międzynarodowego; w przypadku UE nie 

powinniśmy mieć większych problemów), jak i przepisów regulujących samą czynność 

prawną wynajmu oraz przepisów ruchu drogowego. 
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