
Zał. 1 do Zasad przyjmowania obiektów do zbiorów Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZWROTU OBIEKTÓW

sporządzony we Wrocławiu  w dniu  ………….............  r.
w związku z zamiarem nabycia przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

przedmiotów wymienionych w wykazie obiektów.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław,

reprezentowane przez Głównego Inwentaryzatora Zbiorów ...............................................przyjmuje,

a

Pan/Pani  ..…………………………..............................................................................

zamieszkały(a) w ...…………………………. przy ulicy …….….…………………….

legitymujący(a) się ……………………. o numerze ………………...............................  ,

Dane kontaktowe: tel. ............................., e-mail ..........................................., zwana/y dalej

„przekazującym”

dla instytucji:

Nazwa: ...............................................................................................................,

 adres ................................................................................................................,

 NIP ................................, REGON ................................................., reprezentowane

przez ............................................................... (nr upoważnienia .........................), zwana/y dalej

„przekazującym”

Działając na podstawie (nazwa i nr dokumentu, instytucja wystawiająca)

......................................................................................................................................................

przekazuje obiekty wyszczególnione w niżej podanym wykazie przed podpisaniem dokumentu 
nabycia.
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Wykaz obiektów:

L.p
.

Nazwa Obiektu Stan zachowania Proponowana
wartość

1 2 3 4
1

2

3

4

5

§1

Przekazujący oświadcza, że ww. obiekty stanowią jego wyłączną własność, a w ich posiadanie 
wszedł drogą legalną.

§2

Obiekty o łącznej proponowanej wartości ................ zł brutto (słownie: ....................................... zł 
brutto) przekazujący zamierza podarować/sprzedać/przekazać Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu. W przypadku nie podania wyceny obiektów przez przekazującego, ich wartość 
zostanie oszacowana przez Komisję ds. Nabywania Muzealiów. Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do weryfikacji wartości obiektów.

§3

Przekazujący wyraża zgodę na dysponowanie obiektami przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu 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 Poczty i 
Telekomunikacji we Wrocławiu.

§4

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przyjmuje wymienione powyżej obiekty do 
rozpoznania. Obiekty niezakwalifikowane do przyjęcia do zbiorów Muzeum zostaną zwrócone 
przekazującemu, za okazaniem niniejszego protokołu.

§5

Przekazujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu nabywania i statutowych działań Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu

..............................................................

Podpis przekazującego

Protokół przyjęcia obiektu wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.
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Potwierdzam przekazanie ww. obiektów                                   Potwierdzam przyjęcie ww. obiektów

............................................................                                          ..........................................................

Przekazujący                                                                                  Główny Inwentaryzator Zbiorów

Protokół zwrotu/włączenia obiektów do zbiorów

Obiekty zostały zwrócone przekazującemu/włączone do zbiorów Muzeum Poczty i 
Telekomunikacji we Wrocławiu  dnia ..........................................r.  na podstawie

umowy darowizny nr................. z dnia..............................

umowy przekazu nr.................... z dnia..............................

umowy zakupu nr ...................... z dnia..............................

Uwagi: .............................................................................................................. ....................................

........................................................................................... ....................................................................

...................................................                                                       .......................................

Główny Inwentaryzator Zbiorów                                                           Przekazujący

Zatwierdzam:

.......................................................................

Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji

we Wrocławiu
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	Nazwa Obiektu

