
UMOWA WYPO�YCZENIA 
 

eksponatów ze zbiorów Pa�stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
W O�wi�cimiu 

 
 
Sporz�dzona i zawarta na Warunkach Wypo�yczenia, doł�czonych do niej, przez i pomi�dzy:  
 
 
Nazwa Wypo�yczaj�cego:    Pa�stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O�wi�cimiu 
 
Adres:                                   32-603 O�wi�cim, ul. Wi��niów O�wi�cimia 20, Polska 
 
wpisane do rejestru:             instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa  
                                             Narodowego   pod nr RNIK 22/92, o nr NIP: 549-000-55-49, 
                                             REGON: 000276015            
 
reprezentowane przez :        dr Piotra M.A. Cywi�skiego – Dyrektora 
                                             i  Małgorzat� Mentelsk� – Główna ksi�gow� 
 
oraz  
 
Nazwa Po�yczaj�cego:        .............................................................................................. 
 
Adres:                                  .............................................................................................. 
 
wpisane do rejestru             .............................................................................................. 
 
reprezentowane przez         .............................................................................................. 
 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wypo�yczenie ...... ...szt. eksponatów, zwanych dalej w Umowie 
obiektami. 
 
 
§ 1.  Wystawa  
 
Tytuł:    .......................................................................................................................... 
 
 
 
Miejsce eksponowania:  
 
........................................................................................................................................ 
 
§ 2.  Okres wypo�yczenia obiektu (obiektów)  
 
Terminy:  
........................................................................................................................................ 
 
§ 3.  Obiekty wypo�yczone : 
 
Artysta /  Miejsce pochodzenia: ..................................................................................... 
 
Tytuł / Opis: ................................................................................................................... 
 



Materiał i technika: ...................................................................................................... 
 
Wymiary: ..................................................................................................................... 
 
Numer inwentarzowy: ................................................................................................. 
 
 
§ 4.  Ubezpieczenie  
 
Warto�� ubezpieczenia   :    .........................   (kwota) ubezpiecza Po�yczaj�cy  
 
 
§ 5. Kaucja 
   
Po�yczaj�cy przeka�e na konto Wypo�yczaj�cego  
kwot� .................................................................................................................................... stanowi�c� 
zabezpieczenie przed opó�nieniem zwrotu eksponatów. Ka�dy miesi�c zwłoki spowoduje potr�cenie 
25% kwoty gwarancyjnej. 
 
 
§ 6.  Koszty 
 
- koszty konserwacji 
- koszty transportu i delegowania kuriera 
- koszty ubezpieczenia 
- koszty administracyjne  zwi�zane z wypo�yczeniem 
 
 
§ 7.  Specjalne wymagania  
 
okre�lone zostały w Zał�czniku nr 1 do niniejszej Umowy 
 
 
§ 8. Odbiór i adres zwrotny  
 
Pa�stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O�wi�cimiu 
ul. Wi��niów O�wi�cimia 20 
32-603 O�wi�cim, Polska 
 
 
§ 9. Osoby do kontaktów: 
 
Wypo�yczaj�cy: 
 
Nazwisko: El�bieta Brzózka – kierownik Działu Zbiorów 
Telefon: 33 8448017 
Faks:  33 8431863 
E-mail:  elzbieta.brzozka@auschwitz.org.pl 
 
Po�yczaj�cy: 
 
Nazwisko: .................................................... 
Telefon: ....................................................... 
Faks: ............................................................ 
E-mail: ........................................................ 



 
 
§ 10.  Stosowane prawo i wła�ciwo�� s�du 
 
Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim powinna by� 
interpretowana. 
Wszelkie spory lub nieporozumienia pomi�dzy Wypo�yczaj�cym i Po�yczaj�cym, wynikaj�ce z tej 
umowy rozstrzygane s� w drodze negocjacji. Je�li negocjacje zawiod�, strony poddaj� wynikłe lub 
mog�ce wynikn�� spory maj�tkowe pod rozstrzygni�cie s�du wła�ciwego dla siedziby 
Wypo�yczaj�cego. 
 
W przypadku, gdyby poszczególne warunki tej umowy stały si� niewa�ne lub nieskuteczne po jej 
podpisaniu, pozostanie to bez wpływu na pozostał� cz��� umowy. 
 
Niniejsza umowa została sporz�dzona w czterech jednobrzmi�cych egzemplarzach, po dwa w j�zyku 
polskim i dwa w j�zyku angielskim. Wypo�yczaj�cy i Po�yczaj�cy otrzymuj� po jednym egzemplarzu 
w j�zyku polskim i angielskim. 
W razie rozbie�no�ci mi�dzy wersjami j�zykowymi umowy, rozstrzygaj�ca jest wersja polska umowy. 
 
 
 
 

 
Po�yczaj�cy:                                                       Wypo�yczaj�cy 
 
 
_____________________                                  Pa�stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
                                                                            w O�wi�cimiu 
 
 
_____________________                                 ______________________________ 
                                                                           Dr Piotr M.A. Cywi�ski, Dyrektor 
 
                                                                           ______________________________ 
                                                                           Małgorzata Mentelska, Główna ksi�gowa 
 
 
Data:______________                                      Data:______________ 
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Zał�cznik nr 1. 
 
 

Warunki Wypo�yczenia 
 
 

§ 1  Warunki ogólne 
 
 
pkt 1. Wypo�yczaj�cy wypo�ycza obiekty wymienione w umowie wypo�yczenia.  
Obiekty wypo�yczone mog� by� u�ywane w celu i przez okres wymieniony jedynie w 
niniejszej umowie wypo�yczenia. Obiekty wypo�yczone maj� by� zwrócone 
Wypo�yczaj�cemu na zako�czenie wystawy bez opó�nienia i specjalnego ��dania. Je�li 
Po�yczaj�cy naruszy jakiekolwiek warunki umowy, Wypo�yczaj�cy mo�e odst�pi� od 
umowy i wezwa� do zwrotu obiektów na koszt Po�yczaj�cego, oraz domaga� si� pełnego 
odszkodowania. 
 
pkt 2. Po�yczaj�cy musi pokry� wszystkie koszty wypo�yczenia. Nie ma prawa do 
udost�pniania obiektów osobom trzecim. Nie wolno mu obiektów fotografowa�, 
kopiowa� ani poddawa� renowacji bez otrzymania uprzedniej zgody Wypo�yczaj�cego 
na pi�mie. Zobowi�zuje si� do wystawienia lub magazynowania obiektów z nale�yt� 
dbało�ci� zgodnie z warunkami Wypo�yczaj�cego.  
 
pkt 3. Wypo�yczaj�cy i Po�yczaj�cy zobowi�zuj� si� traktowa� wszelkie informacje 
zawarte w niniejszej umowie jako poufne.  
 

§ 2  Koszty 
 
Koszty w zwi�zku z obiektami wypo�yczonymi, uzgodnione przez Wypo�yczaj�cego 
 i Po�yczaj�cego, ponosi Po�yczaj�cy:  

 
- koszty konserwacji 
- koszty transportu i delegowania kuriera 
- koszty ubezpieczenia 

 
�adna ze stron w tej umowie nie ma prawa do zaci�gania �adnych finansowych ani 
innych zobowi�za� w imieniu drugiej strony bez uprzedniej umowy.  
 

§ 3  Odpowiedzialno�� 
 
pkt 1. Wyceny wypo�yczanych obiektów dokonuje Wypo�yczaj�cy w porozumieniu z 
Po�yczaj�cym. Obiekty wypo�yczone obj�te s� Rz�dow� Gwarancj� lub polis� 
ubezpieczeniow� na zasadach „od gwo�dzia do gwo�dzia” od wszystkich ryzyk, w tym 
tranzytu, ze zwykłymi w takich przypadkach wyj�tkami, takimi jak zu�ycie, wada ukryta, 
uszkodzenia z powodu czyszczenia lub renowacji, działa� podobnych wojnie lub 
spowodowanych energi� atomow�. Po�yczaj�cy przedstawi Wypo�yczaj�cemu 
za�wiadczenie gwarancyjne lub polis� ubezpieczeniow�, wyznaczaj�c� 
Wypo�yczaj�cego beneficjentem, przed rozpocz�ciem procedury transportowej.  
Przedstawienie za�wiadczenia gwarancyjnego lub polisy ubezpieczeniowej jest 
warunkiem koniecznym do przekazania obiektów. 
W przypadku, gdyby dokument gwarancyjny lub polisa ubezpieczeniowa nie spełniały 
warunków wymaganej ochrony od ryzyka, Wypo�yczaj�cy ma prawo wstrzyma� 
przekazanie obiektów wypo�yczanych do czasu ich odpowiedniego skorygowania przez 
Po�yczaj�cego. 
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pkt 2. Dokument gwarancyjny lub polisa ubezpieczeniowa  musi obejmowa� ochron� na 
wypadek wszelkiego ryzyka fizycznej utraty lub szkody z jakiejkolwiek przyczyny w 
trakcie przewozu tam i z powrotem , oraz na miejscu w galerii lub tymczasowym miejscu 
przechowywania. 
 
pkt 3..Wyceny obiektów wypo�yczonych dokonuje Wypo�yczaj�cy w porozumieniu z 
Po�yczaj�cym. Warto�� ta jest warto�ci� uzgodnion� i nie podlega kwestionowaniu w 
przypadku wyst�pienia uszkodze�.  
 
pkt 4. Wypo�yczaj�cego nale�y bezzwłocznie informowa� w przypadku utraty obiektu 
lub szkody powstałej w obiekcie. Szkod� nale�y zarejestrowa� w formie raportu ze stanu 
obiektu, do którego doł�cza si� zdj�cia i przesyła Wypo�yczaj�cemu w terminie do 3 dni. 
Po�yczaj�cy pokrywa niezb�dne koszty inspekcji dokonywanej przez pracowników 
Wypo�yczaj�cego.  
 
pkt 5. W przypadku całkowitej utraty, musi zosta� wypłacona warto�� uzgodniona (taka, 
która została wymieniona w umowie wypo�yczenia). W przypadku uszkodze�, koszt 
renowacji jak równie� deprecjacji (obni�enia warto�ci obiektu) zostanie oszacowany 
przez ekspertów wskazanych przez Wypo�yczaj�cego. 
 

§ 4  Pakowanie i transport 
 
pkt 1. Transport obiektów wypo�yczonych do i z miejsca przeznaczenia ma odby� si� na 
koszt i odpowiedzialno�� Po�yczaj�cego. Wybór agenta przewozowego musi zosta� 
uzgodniony przez Wypo�yczaj�cego i Po�yczaj�cego. Firma transportowa musi posiada� 
do�wiadczenie w transporcie obiektów zabytkowych, a jej pracownicy musz� by� 
przeszkoleni w przeładunku takiego materiału. Obiekty musz� by� pakowane przy u�yciu 
odpowiednich materiałów przeznaczonych do zapewnienia maksymalnej ochrony 
obiektom i ponownie zapakowane w ten sam sposób.  
 
pkt 2. Przeniesienie, pakowanie, rozpakowanie i transport musz� by� nadzorowane przez 
wykwalifikowan� w obchodzeniu si� z dziełami sztuki obsług� we współpracy z 
członkami ekipy Wypo�yczaj�cego i/lub Po�yczaj�cego. Pojazdy powinny zapewni� 
odpowiedni� ochron� przed drganiami i wstrz�sami oraz warunkami ekstremalnymi, 
warunki odpowiedniej wilgotno�ci i temperatury i wła�ciw� ochron� przed kradzie��. W 
�adnym momencie nie mo�na zostawia� pojazdu bez dozoru. Do drogi powrotnej obiekty 
nale�y ponownie zapakowa� w te same lub podobne materiały, jak te otrzymane, o ile 
Wypo�yczaj�cy nie zezwoli na zmian�. 
.  
pkt 3. Koszt zwi�zany z oddelegowaniem  przedstawicieli Wypo�yczaj�cego ponosi w 
cało�ci Po�yczaj�cy 
 

§ 5  Kurierzy 
 
pkt 1. Obiekty wypo�yczone musz� by� przekazane z Pa�stwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w O�wi�cimiu do..... (wpisa� oficjalne miejsce Po�yczaj�cego) i z 
powrotem przez osob� upowa�nion� przez Wypo�yczaj�cego.  
 
pkt 2. Po�yczaj�cy odpowiada za wszystkie wydatki zwi�zane z podró�� kuriera, w tym 
za diety i zakwaterowanie w dobrym hotelu �redniej klasy.  
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§ 6  Dbało�� o przedmioty i instalacj� 

 
pkt 1. Instalacji dokonuje wykwalifikowana w obchodzeniu si� z dziełami sztuki 
profesjonalna obsługa pod nadzorem przedstawicieli Po�yczaj�cego, która to obsługa 
przeszkolona jest w reagowaniu na nieprzewidziane okoliczno�ci. Po�yczaj�cy 
zabezpieczy stał� i wła�ciw� ochron� obiektom wypo�yczonym. Obiekty powinny zosta� 
zachowane w stanie, w jakim zostały otrzymane.  Po�yczaj�cy ma wykaza� si� najlepsz� 
mo�liw� dbało�ci� o te obiekty.  
 
pkt 2. Obiekty zapakowane w skrzynie o kontrolowanych warunkach musz� by� zło�one 
do zaaklimatyzowania na okres 24 godzin. Puste skrzynie magazynuje si� w 
pomieszczeniu magazynowym wewn�trz budynku zapewniaj�cym bezpieczne warunki 
�rodowiska i  kontrolowan� temperatur�, zabezpieczaj�ce przed wilgoci�, grzybami i 
szkodnikami. W celu aklimatyzacji, nale�y je dostarczy� do galerii na 24 godziny przed 
rozpocz�ciem rozpakowywania.  
 
pkt 3. Po�yczaj�cemu nie wolno wprowadza� �adnych zmian w stanie obiektów.  
 
pkt 4. Obiektów nie wolno przemieszcza� ani ponownie wiesza� czy instalowa� bez 
zgody Wypo�yczaj�cego z wyj�tkiem przypadków nagłych, b�d� specjalnego zezwolenia 
Wypo�yczaj�cego. Obiektów, które s� w ramach, nie wolno wyjmowa� z ram, 
wyjmowa� z opraw czy te� urz�dze� zabezpieczaj�cych, czy�ci� ani zmienia� w �aden 
sposób bez uzyskania uprzedniej zgody na pi�mie od Wypo�yczaj�cego.  
 
pkt 5. Obiektów wypo�yczonych nie wolno umieszcza� w bezpo�redniej blisko�ci 
urz�dze� grzewczych i nawil�aj�cych ani urz�dze� zmniejszaj�cych stopie� wilgotno�ci. 
Przez cały czas nale�y chroni� je przed bezpo�rednim działaniem �wiatła słonecznego, 
ostrego �wiatła sztucznego, oraz przed �ródłami ogrzanego i zimnego powietrza.  
 
pkt 6. Wypo�yczaj�cy sporz�dza sprawozdanie ze stanu zachowania obiektów, które 
doł�cza do obiektów, i które wypełnia Po�yczaj�cy po dotarciu do niego obiektów. W 
przypadku, gdyby Wypo�yczaj�cy nie mógł dostarczy� sprawozdania ze stanu obiektu, 
Po�yczaj�cy sporz�dzi takie sprawozdanie w trakcie rozpakowywania obiektów 
wypo�yczonych, u siebie na miejscu. Je�li zostan� zauwa�one jakiekolwiek zmiany w 
stanie obiektów wypo�yczonych, nale�y bezzwłocznie skontaktowa� si� z 
Wypo�yczaj�cym.  
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§ 7  Otoczenie 
 
W galeriach wystawowych oraz miejscach tymczasowego przechowywania nale�y 
utrzymywa� nast�puj�ce stałe warunki otoczenia:  
 
 
 
 
 Temperatura Wzgl�dna 

wilgotno�� 
Intensywno�� 
�wiatła 

Warunki 
dodatkowe 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Obrazy Akwarelowe 
Nr inwentarzowe 

 
 

 
 

 
 

 
 

Grafika i rysunek 
Nr inwentarzowe     

Walizy 
Nr inwentarzowe 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obuwie 
Nr inwentarzowe     

itd…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

§ 8  Ochrona i bezpiecze�stwo 
 
 
pkt 1. Po�yczaj�cy zgadza si� zabezpieczy� obiekty wypo�yczone na ogólnie przyj�tych 
warunkach dotycz�cych kontroli i ochrony przez cały czas ich przebywania na jego 
terenie.  
 
pkt 2. Po�yczaj�cy zapewnia ochron� w formie stra�ników, barier, cokołów, gablot 
wystawowych, urz�dze� elektronicznych, itp. w celu zabezpieczenia obiektów 
wypo�yczonych, gdy te znajduj� si� na jego terenie i aby zapewni�, aby zwiedzaj�cy nie 
dotykali ani w inny sposób nie niszczyli obiektów. Po�yczaj�cy musi zapewni�, aby 
miejsce wystawy spełniało wymogi przepisów ochrony po�arowej, a stra�nicy Muzeum 
byli w pełni przygotowani do działania w przypadku niebezpiecze�stwa.  
  
pkt 3. Palenie, spo�ywanie pokarmów i picie napoi jest zabronione w miejscach 
wystawy.  
 
pkt 4. Wypo�yczaj�cy zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli obiektów 
wypo�yczonych w ka�dym czasie, gdy te znajduj� si� na wystawie. Koszt tej kontroli 
pokrywa Po�yczaj�cy. 
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pkt 5.. Na ��danie Po�yczaj�cy dostarcza Wypo�yczaj�cemu sprawozdanie dotycz�ce 
wyposa�enia muzeum /Facility Report/ przed podpisaniem umowy wypo�yczenia po to, 
aby umo�liwi� Wypo�yczaj�cemu ocen� otoczenia, ochrony i logistycznych 
potencjalnych konsekwencji wypo�yczenia obiektów do danego miejsca. Koszt 
ewentualnej kontroli dla potwierdzenia stanu faktycznego z Facility Raport ponosi 
Po�yczaj�cy. 
 

 
 

§ 9  Reprodukcje i reklama 
 
pkt 1. Obiektów wypo�yczonych nie wolno fotografowa�, filmowa�, rejestrowa� na 
ta�mie video, przedstawia� w telewizji ani kopiowa� w �aden sposób bez uzyskania 
uprzedniej zgody na pi�mie od Wypo�yczaj�cego. Reprodukcje dostarczone przez 
Wypo�yczaj�cego – fotografie, transparenty lub obrazy cyfrowe – mo�na publikowa� w 
katalogach do wystawy lub materiałach promocyjnych wystawy jedynie wtedy, gdy nie 
zostało to inaczej uzgodnione z Wypo�yczaj�cym. Publikowane reprodukcje musz� 
podawa� tytuł, artyst� i wła�ciciela pracy, jak równie� fotografa. Po�yczaj�cy 
zobowi�zuje si� ponie�� koszty nabycia praw autorskich lub licencji. Po�yczaj�cemu nie 
wolno przenosi� praw do publikacji na osob� trzeci� bez pozwolenia Wypo�yczaj�cego.  
Materiał fotograficzny mo�na uzyska�  z  Działu Zbiorów Wypo�yczaj�cego. 
 
pkt 2. Prasa i przedstawiciele Po�yczaj�cego mog� fotografowa� obiekty wypo�yczone 
jako cz��� wystawy w celach reklamowych lub dokumentowania ogólnego wygl�du 
wystawy. Obiekty mo�na filmowa� w celu nadania rozgłosu wystawie. Filmowanie musi 
przez cały czas odbywa� si� pod kontrol� Po�yczaj�cego. 
 
pkt 3. Po�yczaj�cy dostarczy Wypo�yczaj�cemu publikacje, broszury lub materiały 
reklamowe, a tak�e 2 egzemplarze katalogu wystawy. 
 
 

§ 10  Podzi�kowania 
 
Wypo�yczaj�cemu nale�y wyrazi� wdzi�czno�� w ekspozycji, na plakietkach 
wystawowych, w notach, literaturze, materiale reklamowym i katalogach w nast�puj�cy 
sposób: „Obiekt ze zbiorów- Pa�stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
O�wi�cimiu” 
 
 
 

§ 11  Sponsorzy 
 
Po�yczaj�cy przestrzega norm etycznych przyj�tych w mi�dzynarodowej praktyce 
muzealnej, dotycz�cych polityki sponsorowania. Wypo�yczaj�cy zastrzega sobie prawo 
do zapoznania si� oraz do akceptowania lub odrzucenia sponsorów wystaw, na które 
składaj� si�  obiekty b�d�ce własno�ci� Wypo�yczaj�cego.  
 
 

§ 12  Wycofanie, wypowiedzenie 
 
pkt 1. Wypo�yczaj�cy mo�e odst�pi� od  umowy wypo�yczenia lub wypowiedzie� 
postanowienia jakiej� jej cz��ci  w drodze pisemnego o�wiadczenia skierowanego do 
Po�yczaj�cego ze skutkiem natychmiastowym, je�li Po�yczaj�cy nie wykonuje 
obowi�zków wynikaj�cych z umowy wypo�yczenia. 
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pkt 2. W wypadku wyst�pienia jakiego� uchybienia, wszystkie prawa Po�yczaj�cego 
wynikaj�ce z tej umowy bezzwłocznie ustaj� i wygasaj�. Po�yczaj�cy bezzwłocznie 
przeniesie obiekty wypo�yczone do miejsca okre�lonego przez Wypo�yczaj�cego. 
Wypo�yczaj�cy mo�e odzyska� od Po�yczaj�cego wszystkie uzasadnione koszty, w tym 
koszty s�dowe i wydatki.  
 
pkt 3. Po�yczaj�cy jak równie� Wypo�yczaj�cy mog� rozwi�za� umow� za 14-dniowym 
terminem wypowiedzenia. Koszty zwi�zane z przygotowaniem wypo�yczenia nie 
podlegaj� zwrotowi. 
 
 

§ 13  Zwolnienie od zaj�cia 
 
Na ��danie Wypo�yczaj�cego, Po�yczaj�cy musi uzyska� zwolnienie od zaj�cia dla  
obiektów wypo�yczonych, gdy tylko przepisy prawa w pa�stwie, gdzie mie�ci si� 
wystawa przewiduj� tak� ochron�. 
 
Wypo�yczaj�cy potwierdza, �e jest prawnym wła�cicielem  wypo�yczonych obiektów. 
 
 
  
 
Wypo�yczaj�cemu nale�y przesła� dokument zawieraj�cy prawnie obowi�zuj�c� 
obietnic� ochrony zwolnienia przed zaj�ciem, wystawion� przez wła�ciwy organ, przed 
wydaniem zezwolenia na rozpocz�cie pakowania i ustaleniami co do wysyłki.  
 
 
 
Po�yczaj�cy:                     Wypo�yczaj�cy:  
 
 
 
___________________________      Pa�stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  
                                                                     w O�wi�cimiu 
 
 
___________________________                ________________________________ 
                                                                      Dr Piotr M.A. Cywi�ski, Dyrektor 
 
                                                  _______________________________ 
                                                                      Małgorzata Mentelska, Główna ksi�gowa 
 
 
 
Data:  ____________________                  Data:________________ 
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