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Umowa Przyjęcia w Depozyt Zabytków Archeologicznych 

zawarta dnia 25 lutego 2020 r. w Błoniu pomiędzy: 

 

Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu, al. Cypriana Kamila Norwida 1, 05-870 Błonie,  

reprezentowanym przez Wiesławę Wideryńską, dyrektora muzeum 

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym, 

a 

[dane kontrahenta] 

zwan-ą/ego/ych w dalszej części umowy Przekazującym. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Przekazującego w depozyt do zbioru muzeum 

zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych oraz kopii dokumentacji 

z tychże badań i przyjęcie ich przez Przyjmującego. 

2. Strony oświadczają, że przekazanie nastąpiło po zawiadomieniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytku, który zaopiniował pozytywnie przekazanie na mocy urzędowej decyzji. 

3. Zabytki archeologiczne wraz z wykazem stanowisk archeologicznych i wykaz dokumentacji z 

badań wyszczególniono w Protokole przyjęcia, będącym integralną częścią Umowy. 

 

§ 2 

Przekazujący oświadcza, że zabytki archeologiczne zostały pozyskane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o badaniach archeologicznych, w oparciu o stosowne pozwolenia, które zostały 

przedstawione stronie Przyjmującej. 

 

§ 3 

1. Zabytki archeologiczne, o których mowa w § 1, będą używane do celów wystawienniczych i 

opracowania naukowego, zgodnie ogólnie przyjętymi zasadami przechowywania i eksponowania 

zbiorów muzealnych. 

2. Przekazujący odstępuje od opracowania naukowego zbioru zabytków archeologicznych i 

dokumentacji z badań na rzecz pracowników muzeum lub osób wskazanych przez muzeum z 

wyłączeniem uzgodnień między stronami, o których mowa w §3 ust. 3.   

3. Przekazujący zastrzega sobie lub osobom przez siebie wskazanym prawo do opracowania 

naukowego całości lub części zbioru zabytków archeologicznych oraz dokumentacji z badań, co do 

których strony umówią się w odrębnym dokumencie będącym integralną częścią umowy. 
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4. Przez opracowanie naukowe rozumiane są wszelkie prace nad powierzonymi zabytkami 

archeologicznymi i dokumentacją z badań zakończone w formie niepublikowanych maszynopisów 

(między innymi prac dyplomowych) lub w formie publikacji. 

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do udostępnienia materiałów niepublikowanych z zachowaniem 

przepisów prawa autorskiego. 

6. W przypadku przekazania zabytków archeologicznych oraz dokumentacji z badań, które zostały w 

całości lub części opracowane Przekazujący zobowiązany jest do dostarczenia muzeum kopii 

maszynopisów lub publikacji, w których dokonano opracowania. 

 

§ 4 

Przyjmujący i Przekazujący oświadczają, że stan przedmiotu przyjęcia w depozyt jest im znany. 

 

§ 5 

Strony oświadczają, że przekazane zabytki archeologiczne i dokumentacja z badań zostały wydane 

Przyjmującemu, co potwierdza protokół przyjęcia stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności 

Kodeks Cywilny. 

2. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony poddają 

pod rozstrzygnięcie rzeczowe właściwych Sądów Powszechnych. 

 

§ 7 

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

nieważności. 

 

§ 8 

 Niniejszą Umowę i Protokół przyjęcia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

Przekazujący                                                                                                                          Przyjmujący 
/muzeum/ 

 


