
Zał. nr 4 do Regulaminu  

Prowadzenia ewidencji, opracowywania i udostępniania zbiorów muzealnych Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945). 

 

 

Miejscowość, data…….  

             

UMOWA UŻYCZENIA 

 zawarta w dniu ……………… 

  

pomiędzy: Użyczającym:  

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)  z 

siedzibą przy: ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, NIP: 578-10-36-000, REGON: 000-276-110, 

NRIK: 27/92,  

reprezentowanym przez …………………………………... a  

Biorącym do używania: ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez …………… ……………………..  

   

§1  

1. Przedmiotem umowy jest użyczenie dobra kultury w celu: ………………………………………....  

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

2. Użyczane dobro kultury ……………………………………………………………………….. 

zwane w dalszej części umowy Obiektami wyszczególnione zostało w załączniku do niniejszej 

umowy. 

§2  

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

zwrócone w niezmienionym stanie.  

2. Użyczone Obiekty nie mogą być poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim bez odrębnej 

umowy.  

3. Biorący do używania zobowiązuje się, że transport i korzystanie z Obiektów, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, odbywać się będzie przy dołożeniu staranności i zapewnieniu 

bezpieczeństwa, jakie zwykle stosuje się do obiektów własnych.   

4. Pomieszczenia służące do przechowywania i eksponowania użyczonych Obiektów muszą spełniać 

wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum 

przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.  

5. W momencie wydawania Obiektów zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (wydania) 

Obiektów. Po upływie terminu użyczenia zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (zwrotu) 

Obiektów.  

6. Przedstawiciel Biorącego do używania przy podpisywaniu protokołu i odbiorze użyczanych  

Obiektów winien okazać imienne upoważnienie podpisane przez osobę reprezentującą Biorącego 

do używania wymienioną powyżej.  

7. Termin użyczenia: od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (wydania), o którym mowa 

w ust. 5 do dn. …………………………………   

8. Termin zwrotu Obiektów może zostać przedłużony wyłącznie za pisemną zgodą Użyczającego. 9. 

Odbiór i zwrot Obiektów nastąpi w siedzibie Użyczającego, chyba że strony postanowią inaczej.  

§3  

1. Biorący do używania zobowiązuje się na własny koszt zapewnić pakowanie Obiektów oraz jego 

transport do swojej siedziby i transport powrotny.  

2. Biorący do używania zobowiązany jest do zorganizowania transportu Obiektów zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.  w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 

ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z dn. 19 września 2014 r.   

poz. 1240).  



    

3. Przenoszenie, pakowanie, rozpakowywanie i transport muszą być nadzorowane przez 

wykwalifikowanych pracowników Biorącego do używania. Użyczający zastrzega sobie prawo 

obecności swojego przedstawiciela podczas wymienionych prac.  

  

§4  

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić Obiekty w takim stanie, w jakim je otrzymał. Ponosi 

on pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Obiektów oraz  za spowodowanie w 

nim ubytku bez względu na przyczynę, w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, 

zniszczenie lub uszkodzenie. W razie utraty lub zniszczenia Obiektów, Biorący do używania 

zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości Obiektów podanych w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W razie uszkodzenia Obiektów, Biorący do używania 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ich konserwacją. Wysokość kosztów 

odszkodowania lub konserwacji zostanie określona na podstawie programu konserwatorskiego 

ustalonego przez Użyczającego.  

§5  

1. Użyczający udziela zgody na zamieszczenie reprodukcji użyczonych Obiektów wyłącznie  w 

katalogu wystawy i materiałach promujących wystawę, na której prezentowane będą Obiekty.  

2. Wszelkie inne niż opisane w ust. 1 reprodukowanie, fotografowanie i filmowanie użyczonych 

Obiektów wymaga pisemnej zgody Użyczającego.  

§6  

1. Biorący do używania zobowiązany jest zamieścić nazwę Użyczającego w brzmieniu „Muzeum 

Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)” we 

wszystkich formach informacji o użyczonych Obiektach w tym w podpisach, etykietach, 

publikacjach, materiałach promocyjnych.   

2. Biorący do używania przekaże nieodpłatnie Użyczającemu 1 egzemplarz katalogu wystawy 

wykorzystującej Obiekty będące przedmiotem niniejszej umowy, o ile wydanie jest przewidziane.  

§7  

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

2. Wszelkie pisemne zgody Użyczającego przewidziane niniejszą umową wymagają takiej formy pod 

rygorem nieważności.  

§8  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności kodeksu cywilnego.  

§9 

 Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 

dla siedziby Użyczającego.  

§10  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Biorącego do 

używania i dla Użyczającego.  
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