PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA do rozpoznania nr ……..……..
sporządzony dnia ……… 2015 r. w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów,
zarejestrowane w Państwowym Rejestrze Muzeów pod nr 97, reprezentowane przez pracownika
merytorycznego ………………………… przyjmuje,
a
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………, zamieszkała/y
w ……………………………………………………………………………………………………...,
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………, PESEL: ………………………..
Dane kontaktowe: tel. ………………...…….., e-mail …………………..…..……………, zwana/y
dalej „przekazującym”
Nazwa: ………………………………………………………………..…………………………..…..,
adres …………………………………………………………………………………………….……,
NIP ………………………….., REGON …………………..…………………….., reprezentowane
przez ……………………….………………..…………… (nr upoważnienia …….………………),
zwana/y dalej „przekazującym”
Działając na podstawie (nazwa i nr dokumentu, instytucja wystawiająca) …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
przekazuje obiekty opisane w niniejszym protokole podpisanym przez obie strony:

L.p. PRZEDMIOT PRZEKAZANIA
1.

Ilość

Propozycja
wyceny
właściciela
zł

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strona 1 z 3

§1
Przekazujący oświadcza, że w/w obiekty stanowią jego wyłączną własność, a w ich posiadanie
wszedł drogą legalną. Obiekty cechują się brakiem nieuregulowanych roszczeń – żadna inna osoba
nie zgłasza pretensji do ich własności lub posiadania. Obiekty nie pochodzą z rabunku, kradzieży,
nielegalnego transportu lub nielegalnych wykopalisk. Nie są one również stratą wojenną,
falsyfikatem oraz nie zostały nielegalnie wywiezione z terenu innego państwa.
§2
Obiekty o łącznej proponowanej wartości ……. zł brutto (słownie: ………………….……. zł
brutto) przekazujący zamierza podarować/sprzedać1 Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w
Głogowie. W przypadku nie podania wyceny obiektów przez przekazującego, ich wartość zostanie
oszacowana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Głogowie zastrzega sobie prawo do weryfikacji wartości obiektów.
§3
Przekazujący wyraża zgodę na dysponowanie obiektami przez Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Głogowie w celu oceny wartości obiektów oraz przeprowadzenia niezbędnych
ekspertyz potwierdzających autentyczność obiektów, jednak nie naruszających ich substancji.
Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i ocen wartości będą stanowić własność Muzeum
Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Określenie obiektu/ów może ulec zmianie po
dokonaniu ekspertyzy naukowej.
§4
Dokładne informacje przekazującego na temat pochodzenia obiektów (sposób wejścia w
posiadanie, czas posiadania etc.): …………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
§5
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie przyjmuje wymienione powyżej obiekty do
rozpoznania. Obiekty nie zakwalifikowane do przyjęcia do zbiorów Muzeum zostaną zwrócone
przekazującemu, za okazaniem niniejszego protokołu.
§6
Przekazujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu nabywania i statutowych działań Muzeum Archeologiczno-Historycznego w
Głogowie.
………………………………
Podpis przekazującego
Protokół przyjęcia do rozpoznania wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oryginał
należący do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie należy przekazać do Pracowni Głównego Inwentaryzatora
Zbiorów.
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Potwierdzam przekazanie ww. obiektów

Potwierdzam przyjęcie ww. obiektów

…………………………………………

…………………………………………

Przekazujący

Pracownik merytoryczny

Potwierdzam rejestrację protokołu:
………………………………………...
Główny Inwentaryzator Zbiorów

Zatwierdzam:
………………………………………...
Dyrektor Muzeum

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obiekty zostały zwrócone przekazującemu/włączone do zbiorów Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Głogowie2 dnia ………………r.
Uwagi: …..……………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………...…….…
………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………
Pracownik merytoryczny

…………………………………………
Główny Inwentaryzator Zbiorów

Zatwierdzam:

…………………………………………
Dyrektor Muzeum

UWAGA: WERSJA STOSOWANA W MOMENCIE, GDY PRZEKAZUJĄCY JEST WŁASCICIELEM:
DAROWIZNA, ZAKUP, DEPOZYT, DEAKCJESJA
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