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Umowa Przechowania Terminowego  

zawarta dnia […] 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 Biorącym w używanie, 

a 

[dane kontrahenta] 

zwanym w dalszej części umowy Użyczającym. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne użyczenie przedmiotów będących własnością Użyczającego, 

na przechowanie przez Biorącego w używanie. 

2. Cel użyczenia: […]. 

3. Okres użyczenia: […]. 

4. Opis użyczonych muzealiów wyszczególniono w Protokole przyjęcia, będącym załącznikiem do 

Umowy, który wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 2 

Użyczający oświadcza, że wymienione w protokole przyjęcia przedmioty stanowią wyłączną jego 

własność i nie są obciążone żadnymi ograniczeniami, ani żadnymi prawami osób trzecich i do chwili 

spisania Umowy nie zostały zawarte żadne umowy dotyczące ich zbycia, przyrzeczenia zbycia, ani inne 

umowy cywilno-prawne, których przedmiotem są przedmioty. 

 

§ 3 

Przedmioty, o których mowa w § 1, będą używane do celów wystawienniczych i opracowania 

naukowego zgodnie ogólnie przyjętymi zasadami przechowywania i eksponowania zbiorów 

muzealnych. 

 

§ 4 

W przypadku kradzieży, zniszczenia, lub uszkodzenia Biorący w używanie ponosi pełną 

odpowiedzialność finansową, rekompensującą poniesioną stratę. 
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§ 5 

1. Strony oświadczają, że użyczone przedmioty zostały wydane Biorącemu w używanie, co 

potwierdza protokół przyjęcia stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Użyczone przedmioty zostaną zwrócone na żądanie Użyczającego w stanie nienaruszonym. 

3. Strony oświadczają, że miejscem odbioru i zwrotu użyczonych przedmiotów jest siedziba Biorącego 

w używanie. 

4. Zmiana terminu określającego długość czasu użyczenia muzealiów może ulec skróceniu lub 

wydłużeniu wyłącznie za pisemnym porozumieniem obu Stron, stanowiącym aneks do Umowy. 

Obie strony zobowiązane są o informowaniu, o takiej zmianie w terminie nie krótszym niż 30 dni. 

 

§ 6 

1. W przypadku używania użyczonych przedmiotów w wydawnictwach muzealnych (materiałach 

promocyjnych, folderach, wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych) Biorący w 

używanie zobowiązuje się podać każdorazowo informację odnośnie właściciela użyczonych 

przedmiotów. 

2. Każdy przypadek reprodukcji na zewnątrz dokumentów i wizerunków przedmiotów danych w 

używanie przez osoby trzecie wymaga każdorazowej zgody Użyczającego. 

 

§ 7 

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. 

 

§ 8 

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

nieważności. 

 

§ 9 

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

jednym dla każdej ze Stron. 

 

Użyczający                                                                                                                Biorący w używanie 


