
Zarządzenie Nr 2/MMW/2023 

Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  

z dnia 16 stycznia 2023 roku 

w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania dotyczącej prowadzenia kwerend oraz 

użyczenia muzealiów (artefaktów) z Działu Opracowań Muzealiów Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni  

Na podstawie § 14 ust. 4 punkt 4 Statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nadanego 

Zarządzeniem Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.03.2015 r. w sprawie nadania 

statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zarządzam co następuje:  

§ 1 

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wprowadza się:  

1. Procedurę postępowania w sprawie prowadzenia kwerend oraz użyczania muzealiów 

(artefaktów) z Działu Opracowań Muzealiów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2. Wniosek o wypożyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej  

w Gdyni, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3. Ankietę bezpieczeństwa transportu oraz ekspozycji muzealiów (artefaktów) ze zbiorów 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia;  

4. Wzór umowy użyczenia, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Działu Opracowań Muzealiów do zapoznania się  

z niniejszym zarządzeniem wraz z załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad 

zawartych w tych dokumentach. 

§ 3 

Załączniki do niniejszego zarządzenia wymienione w § 1 zarządzenia są dokumentami, które 

podlegają publikacji na stronie internetowej Muzeum oraz są dostępne w formie wydruku do 

wglądu dla osób zainteresowanych. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam: Kierownikowi Działu Opracowań 

Muzealiów, Głównemu Inwentaryzatorowi Muzeum Marynarki Wojennej oraz Specjaliście ds. 

bezpieczeństwa. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    DYREKTOR  

Tomasz MIEGOŃ 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 2/MMW/2023 

z dnia 16.01.2023 r. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PROWADZENIA KWEREND ORAZ 

UŻYCZANIA MUZEALIÓW (ARTEFAKTÓW) Z DZIAŁU OPRACOWAŃ 

MUZEALIÓW MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 

 

1. Podmiot zainteresowany (zwany w dalszej części procedury: “Wnioskodawcą”) 

wykonaniem przez Dział Opracowań Muzealiów (zwany skrótowo w dalszej części 

procedury: “DOM”) kwerendy kieruje pisemny wniosek do Dyrektora Muzeum 

Marynarki Wojennej (zwanym skrótowo w dalszej części procedury: “MMW”) o 

możliwość przeprowadzenia przez Pracowników DOM kwerendy dotyczącej 

interesujących ten podmiot muzealiów, przy czym we wniosku musi być zawarta 

informacja czy kwerenda ma służyć: 

 

I. udostępnieniu wizerunków artefaktów do publikacji itp. – szczegółowy cennik 

udostępnienia znajduje się na stronie internetowej MMW;  

II. wypożyczeniu muzealiów na wystawy: 

 

a) jeśli organizatorem wystawy będącym Wnioskodawcą jest: placówka muzealna, 

państwowa galeria sztuki wówczas obowiązujący jest: Wniosek o wypożyczenie 

muzealiów ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – stanowiący 

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/MMW/2023 Dyrektora MMW z dnia 

16.01.2023 r. 

b) jeśli organizatorem wystawy będącym Wnioskodawcą jest: fundacja, 

stowarzyszenie, izba pamięci, jednostka wojskowa, dom aukcyjny, prywatna galeria 

sztuki wówczas obowiązujący jest: Wniosek o wypożyczenie muzealiów ze zbiorów 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Nr 2/MMW/2023 Dyrektora MMW z dnia 16.01.2023 r. oraz Ankieta 

bezpieczeństwa stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/MMW/2023 

Dyrektora MMW z dnia 16.01.2023 r.; przed rozpoczęciem procesu kwerendy 

obowiązuje wypełnienie ankiety bezpieczeństwa oraz przesłanie jej do Kierownika 

DOM  – nie spełnienie warunków bezpieczeństwa znajdujących się w ankiecie 

oznacza brak możliwości wypożyczenia muzealiów, wobec czego prowadzenie 

kwerendy przez Pracowników DOM jest bezcelowe  

c) z zastrzeżeniem lit. a i b niniejszego punktu, Wnioskodawca zobowiązany jest do 

podania we wniosku o wypożyczenie następujących danych: dane biorącego do 

używania, dokładny termin użyczenia, czas trwania wystawy (otwarcie, 

zakończenie), tytuł wystawy, krótki opisu tematyki, dokładne miejsca ekspozycji, 

dane osób odpowiedzialnych za wypożyczenie. 

 

2. Czas trwania kwerendy w DOM jest uzależniony od ilości oraz hierarchii prac 

prowadzonych wewnątrz działu – czas na przeprowadzenie kwerendy wynosi od 20 do 

40 dni roboczych (podczas, których pracownicy DOM konsultują możliwość 

wypożyczenia danego muzealium z Konserwatorem MMW/Głównym 

Inwentaryzatorem)  



3. Po przeprowadzeniu kwerendy Kierownik DOM odpowiada pisemnie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowany kontakt drogą elektroniczną) 

Wnioskodawcy na temat interesujących ją muzealiów oraz załącza miniatury zdjęć 

poglądowych (które nie mogą być udostępniane innym podmiotom ani w żaden sposób 

powielane np. w publikacjach itp.)  

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do odpowiedzi w ciągu 30 dni, czy będzie chciał 

wypożyczyć muzealia, których propozycję wypożyczenia otrzymał w wyniku 

przeprowadzonej przez Pracowników DOM kwerendy. Po otrzymaniu przez 

Kierownika DOM odpowiedzi pozytywnej, Wnioskodawca jest zobowiązany do: 

  

a) zawarcia z MMW umowy użyczenia, 

b)  wykupienia ubezpieczenia muzealiów „nail to nail” – „gwóźdź do gwoździa”,  

c) spełnienia wymogów Konserwatora MMW dotyczących sposobu oraz warunków 

transportu, jak i ekspozycji (wilgotność, temperatura, natężenie światła), 

d) ustalenia oraz opłacenia środków transportu do przewozu muzealiów (zgodnie z 

zaleceniami Konserwatora MMW),  

e) jeśli wystawie będzie towarzyszył katalog – wówczas pracownicy MMW są 

preferowani do wykonania not katalogowych do publikacji,  

f) pozostawienia pakowania oraz zabezpieczenia muzealiów przed przekazaniem do 

transportu po stronie MMW - wypożyczający może zostać poproszony o 

dostarczenie na swój koszt niezbędnych do wykonania czynności materiałów,  

g) wypożyczający jest zobowiązany do przyjęcia Konserwatora MMW oraz 

Pracownika merytorycznego MMW na wizytę w celu sprawdzenia stanu 

zachowania muzealiów podczas wypożyczenia/ekspozycji. 

 

5. Ostateczną decyzję w sprawie użyczenia eksponatów z Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni podejmuje Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Departamentu Edukacji 

i Dziedzictwa MON.  

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszej procedurze zastosowanie znajdą 

postanowienia umowy użyczenia oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a 

w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 2/MMW/2023 

z dnia 16.01.2023 r. 

 

Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

ul. Zawiszy Czarnego 1 B, 

81-374 GDYNIA 

 

Wniosek o wypożyczenia muzealiów ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni   

Dane biorącego do 

używania (pełna nazwa 

instytucji, dane osoby 

reprezentującej instytucje) 

 

 

 

Termin użyczenia 
 

Czas trwania wystawy 

(termin otwarcia oraz 

zakończenia) 

 

 

Tytuł wystawy 
 

 

 

 

Krótki opis tematyki 

 

 

 

Miejsce ekspozycji  

(pełny adres instytucji) 
 

 

Dane osób 

odpowiedzialnych za 

wypożyczenie  

(imię, nazwisko, adres 

mail, nr. tel.) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Zarządzenia Dyrektora Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania dotyczącej prowadzenia 

kwerend oraz użyczenia muzealiów (artefaktów) z Działu Opracowań Muzealiów Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni na podstawie § 14 ust. 4 punkt 4 Statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

nadanego Zarządzeniem Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.03.2015 r. w sprawie nadania 

statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.  

Data, Podpis ………………………………….. 

 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 2/MMW/2023 

z dnia 16.01.2023 r.  

ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA  

dla fundacji, stowarzyszeń, izb pamięci, jednostek wojskowych,  

domów aukcyjnych i prywatnych galerii sztuki. 

 

1.  Ochrona fizyczna: 

a) Instytucja posiada aktualny plan ochrony 

……………………………………………………………………………………… 

b) Instytucja posiada monitoring sal ekspozycyjnych 24h/dobę  

……………………………………………………………………………………… 

c) W ostatnich 5 lat nie stwierdzono zniszczenia lub utraty zbiorów w czasie ich 

udostępniania, przechowywania oraz transportu 

……………………………………………………………………………………… 

d) Instytucja posiada w pełni zamykane oraz zabezpieczone gabloty 

……………………………………………………………………………………… 

e) Instytucja posiada osobowy (pracownicy ochrony, tzw. opiekunowie 

ekspozycji) nadzór nad salami wystawienniczymi  

……………………………………………………………………………………… 

f) Instytucja posiada aktualny plan ewakuacji zbiorów  

……………………………………………………………………………………… 

g) Instytucja posiada samochód (ze znacznym stopniem amortyzacji)  

z zabezpieczeniami tzn. specjalnym lukiem bagażowym, pasami do 

przypinania/unieruchamiania zabytków podczas przewozu, itd.  

………………………………………………………………………………………  

 

2. Kontrola warunków ekspozycyjnych (wyniki pomiarów – zapisy z sal 

ekspozycyjnych dostarcza przedstawiciel biorącego w użyczenie, lub przedstawiciel 

MMW)  

2.1. Oświetlenie: 

……………………………………………………………………………………… 

2.2 .Warunki klimatyczne: 

………………………………………………………………………………………. 

3.  Ocena warunków ekspozycyjnych (wypełnia przedstawiciel MMW)  

Proponowane warunki miejsce ekspozycji przedmiotowej wystawy spełniają/nie 

spełniają/ wymogów ankiety bezpieczeństwa 

…………………………………………………………………………………… 

 Podpis oraz pieczątka przedstawiciela Biorącego w użyczenie  

 …………………………………………………………………..... 

 

 



 
 

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ  

W GDYNI 

 

   Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 2/MMW/2023 

z dnia 16.01.2023 r 

 

 

U M O W A  U Ż Y C Z E N I A  

Nr ………/20….. 

 

zawarta w Gdyni w dniu …………... r. pomiędzy: 

 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy  

ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia  

reprezentowane przez: Dyrektora – Tomasza MIEGONIA 

zwany dalej: UŻYCZAJĄCYM 

 

a  

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 

 

zwany dalej: BIORĄCYM DO UŻYWANIA 

§ 1 

 

1.Strony postanawiają, że eksponaty wymienione w załączniku nr 1 stanowią przedmiot 

niniejszej umowy i są użyczane celem prezentowania ich w siedzibie BIORĄCEGO DO 

UŻYWANIA w terminie……………...  

Koordynatorem z ramienia UŻYCZAJĄCEGO jest …………………….. 

Koordynatorem z ramienia BIORĄCEGO DO UŻYWANIA……………………….. 

2. Wartość użyczonych  eksponatów wynosi:……………….. zł. 

 

§ 2 

 

1.Użyczone eksponaty będą przechowywane w warunkach określonych niniejszą umową i 

zostaną zwrócone w niezmienionym stanie.  

2. UŻYCZAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania zwrotu obiektów przed upływem terminu, w 

razie niezachowania przez BIORĄCEGO DO UŻYWANIA któregokolwiek postanowienia 

niniejszej umowy, lub w razie konieczności podyktowanej własnymi potrzebami. 

3. BIORĄCY DO UŻYWANIA chcąc przedłużyć okres użyczenia winien wystąpić o zmianę 

terminu zwrotu przed upływem ważności umowy.  

4. BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązuje się wykorzystywać eksponaty wyłącznie w celu 

prezentacji opisanej w § 1. BIORĄCY DO UŻYWANIA nie ma prawa oddawać użyczonych 

obiektów do używania lub przechowania innym instytucjom, osobom prawnym i fizycznym, 

ani też używać obiektów do innych celów niż wymienione w protokole, oraz publikować prac 

o tych obiektach bez zgody użyczającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  



5. Użyczone eksponaty nie mogą być poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim. 

6. Niezastosowanie się przez BIORĄCEGO DO UŻYWANIA do obowiązków wynikających 

z § 2 ust. 4 i 5, może skutkować jego pełną  odpowiedzialnością odszkodowawczą wynikającą 

z przepisów prawa cywilnego i autorskiego. 

 

§ 3 

 

1. BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt (własnym 

transportem) wymienione w Załączniku nr 1 eksponaty do swojej siedziby, jak również do 

siedziby UŻYCZAJĄCEGO po zakończeniu niniejszej Umowy. 

2. UŻYCZAJĄCY zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas 

pakowania, rozpakowywania, transportu i innych prac związanych z eksponatami będącymi 

przedmiotem niniejszej umowy.  

 

   § 4 

 

1. BIORĄCY DO UŻYWANIA bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilną i karną za 

całość oraz bezpieczeństwo użyczonych eksponatów na miejscu.  

2. W razie utraty lub zniszczenia BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązany jest do zapłaty 

odszkodowania odpowiadającego wartości eksponatów z daty ustalenia odszkodowania.  

3. W razie uszkodzenia eksponatów BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów związanych z konserwacją, które określi Komisja szacunkowa MMW w 

Gdyni, jak i kosztów ekspertyzy. 

 

§ 5 

 

1. O uszkodzeniach użyczonego eksponatu BIORĄCY DO UŻYWANIA niezwłocznie 

powiadamia UŻYCZAJĄCEGO. 

2. W celu wyjaśnienia przyczyny szkód i zachowania roszczeń odszkodowawczych BIORĄCY 

DO UŻYWANIA podejmuje natychmiast konieczne działania, w szczególności takie jak: 

zawiadomienie policji lub innych właściwych organów ścigania, a także żądanie od 

przedsiębiorstwa transportowego zaświadczenia o zaistniałych szkodach, spisanie protokołów 

ustaleń, notatki itp. 

§ 6 

 

1. BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązuje się w opisach ekspozycji określających użyczone 

obiekty oraz wszelkich publikacjach (np. wywiadach, notatkach prasowych itp.) zaznaczyć, że 

pochodzi on ze zbiorów UŻYCZAJĄCEGO. 

 

§ 7 

 

BIORĄCY DO UŻYWANIA ponosi wszelkie koszty wynikające z zawarcia i rozwiązania 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



2. UŻYCZAJĄCY jest uprawniony do rozwiązania przedmiotowej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszania przez BIORĄCEGO DO UŻYWANIA 

któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 

3. Rozwiązanie umowy skutkuje niezwłocznym zwrotem eksponatów.  

 

§ 9 

 

Postanowienia dodatkowe: 

1. BIORĄCY DO UŻYWANIA dokonuje odpowiedniego opakowania eksponatu, według 

wskazówek  UŻYCZAJACEGO w opakowaniu dostarczonym przez BIORACEGO DO 

UŻYWANIA. 

2. BIORĄCY DO UŻYWANIA jest zobowiązany zapewnić transport przedmiotu użyczenia z 

siedziby UŻYCZAJACEGO (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 

B) lub innego wskazanego przez niego miejsca i z powrotem, przy zastosowaniu wszelkich 

środków ostrożności i wymogów wynikających z powszechnie i wewnętrznie obowiązujących 

przepisów prawa. Wszelkie koszty związane z transportem ponosi BIORĄCY DO 

UŻYWANIA. 

3. BIORĄCY DO UŻYWANIA jest zobowiązany do zapewnienia przewozu eksponatu w 

warunkach gwarantujących jego całość i nienaruszalność oraz do zapewnienia ochrony 

transportu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Po zakończeniu eksponowania BIORĄCY DO UŻYWANIA zapewni wszelkie środki 

ostrożności oraz spełni wymogi wynikające z powszechnie i wewnętrznie obowiązujących 

przepisów prawa, przy przechowaniu użyczonego eksponatu, do dnia zwrotu. 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz jej wypowiedzenie, wymagają 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

właściwe przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

 

Ewentualne sprawy sporne wynikłe z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla miejsca siedziby UŻYCZAJACEGO. 

 

§ 13 

 

Umowa niniejsza wraz z załącznikiem nr 1 została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

    UŻYCZAJĄCY                                                                  BIORĄCY DO UŻYWANIA 

 

………………………         ……………………………… 

 



 
 

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ  

W GDYNI 

 

                        ZAŁĄCZNIK NR 1 

                do Umowy- Użyczenia nr  

                              z dnia ………………..r. 

 

 

Wykaz eksponatów  

wraz z dokumentacją wizualną, 

użyczonych przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

dla…………………………………… 

 

 

 

1………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Spis zakończono na pozycji: 

 

 

 

                                             

…………………………………………………………….. 

    Imię i nazwisko oraz podpis opiekuna zbiorów 

 

 

 

 

 

   

……………………………………………………………….. 

    Imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Umowy- Użyczenia nr  

z dnia ……………….. r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

sporządzony dnia …………………. roku. 

 

 

 

Pomiędzy: 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy  

ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia  

reprezentowane przez: przedstawiciela :  

zwany dalej: UŻYCZAJĄCYM 

a 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

zwany dalej: BIORĄCYM DO UŻYWANIA 

 

 

 

 

 

 

Spis zakończono na pozycji  

 

 

 

 

 

 

    UŻYCZAJĄCY                                                                               BIORĄCY DO UŻYWANIA 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ  

W GDYNI 

 

 

 

 


