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Umowa Wypożyczenia 

Nr […] 

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 Użyczającym, 

a 

[dane kontrahenta] 

zwanym w dalszej części umowy Pożyczającym. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest odpłatne wypożyczenie muzealiów Pożyczającemu na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Cel użyczenia: […] 

3. Okres użyczenia: […] 

4. Forma eksponowania muzealiów lub przechowywania: […] 

5. Ustalona kwota wypożyczenia: [… (słownie:[…])] 

6. Opis użyczonych muzealiów wyszczególniono w Wykazie muzealiów, będącym załącznikiem do 

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

 

§ 2 

1. Użyczone muzealia będą przechowywane w warunkach określonych niniejszą umową i zostaną 

zwrócone w stanie niezmienionym. 

2. Użyczone muzealia nie mogą być poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim i innym 

działaniom mechanicznym naruszających ich strukturę i budowę bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Użyczającego. 

3. Pomieszczenia i sprzęt ekspozycyjny, służące do przechowywania i eksponowania użyczonych 

muzealiów muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadać zabezpieczenia przed 

kradzieżą, uszkodzeniem lub pożarem. 

4. Pożyczający zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich parametrów klimatycznych  w 

pomieszczeniach i gablotach, w których będą przechowywane lub eksponowane użyczone 

muzealia. 

5. Odbiór i zwrot muzealiów nastąpi w siedzibie Użyczającego, chyba że Strony umówią się inaczej. 
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6. Zwrot muzealiów nastąpi w siedzibie Użyczającego na załączonym do Umowy protokole zdawczo-

odbiorczym. 

7. 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. 

 

§ 3 

1. Pożyczający zapewnia opakowanie ochronne muzealiów na czas transportu w obie strony, chyba że 

Strony umówią się inaczej. 

2. Pożyczający pokryje wszelkie koszty ubezpieczenia na czas użyczenia, transportu i ochrony 

użyczonych muzealiów w obie strony, w warunkach gwarantujących nienaruszalność ich stanu 

zachowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Pożyczający zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, żeby stan użyczonych 

obiektów podczas transportu nie uległ zmianie. 

4. Użyczający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas pakowania i 

rozpakowywania użyczających muzealiów. 

5. Użyczający w sytuacji stwierdzenia braku właściwego zabezpieczenia na czas transportu jest 

uprawniony do odmowy wydania użyczanych muzealiów i nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody spowodowane opóźnieniem jego wydania. 

 

§ 4 

1. Pożyczający zobowiązany jest zwrócić muzealia w takim stanie, w jakim je otrzymał oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie użyczonych muzealiów bez względu 

na przyczynę. W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia użyczonych muzealiów Pożyczający 

zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości obiektu z daty ustalenia 

odszkodowania. W razie uszkodzenia obiektu Pożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

związanych z jego konserwacją. Wysokość kosztów odszkodowania i konserwacji zostanie 

określona na podstawie programu konserwatorskiego ustalonego przez Użyczającego. 

2. Pożyczający zobowiązuje się wykorzystywać obiekty wyłącznie w celu określonym w § 1. 

Pożyczający nie ma prawa oddawać użyczonych muzealiów do używania lub na przechowanie 

innym instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym, ani też używać tych muzealiów do celów 

innych niż wymienione w umowie. 

 

§ 5 

1. Użyczający udziela zgody Pożyczającemu na zamieszczenie reprodukcji użyczonych muzealiów w 

katalogu lub w materiałach promujących wystawę, na której muzealia będą prezentowane, w czasie 

trwania wystawy oraz w dokumentacji. 
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2. Wszelkie inne, niż opisane w ust. 1, reprodukowanie, fotografowanie i filmowanie użyczonych 

muzealiów wymaga pisemnej zgody Użyczającego.  

3. Pożyczający zobowiązany będzie zamieścić dane Użyczającego we wszelkich formach informacji 

o użyczonych muzealiach, tj. podpisach na wystawie, katalogu, publikacjach i materiałach 

promocyjnych. 

4. Pożyczający przekaże nieodpłatnie Użyczającemu jeden egzemplarz katalogu lub innych publikacji 

własnych związanych z wystawą. 

 

§ 6 

1. Użyczającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku, 

gdy bezpieczeństwo użyczanych muzealiów będzie zagrożone. 

2. Użyczającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku 

niestosowania się Pożyczającego do obowiązków określonych w § 2 Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn Pożyczający jest 

zobowiązany do wydania Użyczającemu muzealiów na każde jego pisemne wezwanie. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności Kodeksu Cywilnego.  

3. Spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Użyczającego. 

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

 

Użyczający                                                                                                              Pożyczający 

 


