ZARZĄDZENIE nr

7412022

Dyľektoľa Muzeum Pamięcĺ Sybiľu
z dnia 28 października 2022 r.

w

sprawie: wpľowadzenia zasad

i systemów eksporycyjnych

Na podstawie

1 ust'

i cennika

udostępniania wystaw planszowych

l i 2

statutu Muzeum Pamięci Sybiľu nadanego uchwałą nr
XLIl601l21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2O21r. w sprawie nadania statutu
Muzeum Pamięci Sybiru (Dz. IJrz. Woj. Podlaskiego z 2O2lľ. poz. 3204), zatząđzam,co
$1

następuje:

l1

Wpľowadza się następujące zasady udostępniania wystaw planszowych:
1. Muzeum Pamięci Sybiľu udostępnia podmiotom tľzecim następujące wystawy
ekspozycy.jne:

i

systemy

1) Powstańcy-Zesłańcy. Syberyjska szĺafeta pokoleń. Powsţanie ĺistopadowe i zsyłki
popowstaniowe;
Ż) Wielkie deportacje i drogi wyjścia z ,,sowieckiego piekła". ,,A myśmyszli i szli niepokonani",'
3) Pľzez Sybir do Niepodległej - za niepodległq na Sybiľ w tym system prezentacyjny;
4) ,,Operacja Polska" NKWD 1937-1938;
5) Sybiľ ołówkiem Aliny Maliszewskiej;
6) Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii,.
7) Piłsudski - Niepodległa - Sybiľ. Pamięć Sybiľu w Niepodległej,'
8) System Omega;
9) Sztalugi małe i duże.
2. organizatoľem wystaw, o których mowa w pkt 1 ppkt 1)-7)., dalej ,,wystawy'' jest Muzeum
Pamięci Sybiru, zwane dalej ,,Muzeum'' lub ,,Wynajmuj ącym".
3. Wystawy i systemy ekspozycyjne udostępniane są odpłatnie podmiotom tľzecim zwaîym
dalej ,,Najemcami'' lub ooNajemcą'', na podstawię odľębnej umowy zawartej pomiędzy
Wynaj muj ącym a Naj emcą.
4. Udostępnienie wystawy lub systemu ekspozycyjnego pţzez Wynajmującego następuje po
uprzednim skierowaniupţzezNajemcę wniosku o udostępnienie wystawy w formie:
1) pisemnej na adres: Muzeum Pamięci Sybiľu' ul. Węglowa l, 15-l27 Białystok
2) lub mailowej na adľes: wystawa@sybiľ.bia1ystok.pl
i zawarciu umowy pomiędzy Stľonami.
5. W umowie, o której mo\^/a w pkt 4, Strony określają w szczegolności:
1) okľes obowiązywania umowy;
2) wysokośi opłat ztytlůu udostępnienia;
3) zasady udostępnienia wystawy, w tym pľawa i obowiązki Stľon.
6' Najemca jest odpowiedzialny' w szczególności za odbióľ wystawy/systemu
ekspozycyjnego' jej instalację i deinstalację, atakże jej zwľot wystawy Wynajmującemu lub
w miejsce wskazane przez Wynajmującego.

7. 'ţ,ĺzór umowy stanowi załączĺikllľ 1 do niniejszego Zarząđzenia.Dopuszcza się
modyfikację wzoru umowy stosownie do ustaleń poczynionych pomiędzy Najemcą i
Wynajmującym' w tym w pľzypadku współorganizacji wystawy plzez Wynajmującego i
Najemcę.
8. Wysokośćopłat ztytlúu udostępnienia jest ustalana na podstawie cennika wpľowadzonego
pÍzez Dyľektora Muzeum Pamięci Sybiru.
9. Udostępnięnię wystawy/systemu ekspozycyjnego oraz jej zwľot, po zawaţciu umowy,
następuje na podstawie pľotokołu zďa'wczo-odbiorczego, którego wzóľ stanowi załącznik nľ 2
do niniej sz ego Zarządzenia.
10. Wynajmujący zastľzega sobie pľawo do odmowy udostępnienia wystawy/systemu
ekspozycyjnego.
11. W indywidualnych sytuacjach o kwestiach szczegőłowych związanych z udostępnianiem
wystawy decyzję/systemu ekspozycyjnego podejmuje Dyľektor Muzeum Pamięci Sybiru'
$2

Wprowadza się Cennik udostępniania wystaw czasowych
bľzmieniu stanowiącymzú'ącznik nr 3 do zarządzenia.

i

systemów ekspozycyjnych, w

Ş3

Wykonanie Zaľządzenia powierza się Kierownikowi DziaŁu Wystawy Stałej
Ş4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

,ť,Ň-Wr

Załączniknr l
Zarządzenianľ 73/2022
Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru

z dniaZţ paździemika2\2L

r.

w spľawie: wprowadzeniazasad i cennika
udostępniania wystaw planszowych i
systemów ekspozycyjnych

UMOWA

r. w

zawarta dnia

pomiędzy:

Muzeum Pamięci Sybiru,

z

Białymstoku,

sieďzibą 15-I2l Białystok, ul. Węglowa

1;

sekľetaľiat@sybiľ.bialystok.pl; NIP 542 32 64 9I5; zarejestľowanym w rejestľZe instytucji
kultury, prowadzonym przez 'ĺJrząd Miasta Białystok, pod numerem RIK/08/1ż;
ľepľezentowanym
...'. pÍZy kontľasygnacie
. Zwanym dalej Wynajmującym,

pÎzez

;

REGON

NIP

ľeprezentowanąpÎzez:

.

..., zwanym dalej Najemcą

Ş1.
Pľzedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest okľęśleniezasad udostępnienia Najemcy

Wynajmującego

2.
3.
l

)

2)
3)
4)

4.

dalej

,,systemu ekspozycyj nego".

pţzez
,'wystawa''/

,,Wystawa''/,,System ekspozycyjny składa się z ..... elementów.
Do obowiązkówNajemcy na|eŻy:
zapewnienie przesttzeni niezbędnej do pľezentacji,
zapewnienie pľomocji,
wykonanie innych czynnościorganizacyjnych niezbędnych do prezentacji wystawy;
zapewnienie należytych warunków ekspozycji wystawy zaakceptowanych ptzez
Wynajmującego'
Do obowiązku Wynajmującego naleŻy udostępnienie Najemcy plansz w ilościi
parametľach wskazanych w ust. 2.

Ş2.
Okres udostępnĺania
L' Wynajmujący udostępnia Najemcy wystawę w celu jej ekspozycji ptzez Najemcę od
do
a Najemca zobowiązlĄe się do
koľzystania z wystawy popţzez eksponowanie tej wystawy w
..

.....:
i z postanowieniami

przezrlaczęniem

niniejszej umowy.

i: ľ1l]ľ:]::1::?:ľ,ffij:;." :iuo"#ř:.řxţ

o"

zgodnie

z

jęj

ffinľi^.,.äffţí""j,ľ'j#Îłľ
.t

do dnia

Przękazania nastąpią na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego.

$3.
Zwrot wystawy
odbióľ i zwľot wystawy stanowiącej pľzedmiot niniejszej Umowy nastąpi w siędzibię
Wynajmującego. Najemca ponosi odpowiedzialnośćza ewentualne uszkodzenie lub
znlszçzenie wystawy lub fragmentu wystawy od dnia pľotokolamego odebrania wystawy do
czasu protokolaľnego zwľotu wystawy Wynaj muj ącemu.
Ş4.

1. Najemca zobowiązuje się

wysokości
(słownie:

KoszĘ

do uiszczenia na ľzecz Wynajmującego czynszu (opłaty) w

zł netto +VAT, tj.

zł

'....złotych) brutto.

2. PłatnoŚć czynszu nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Najemcy pľawidłowo
wystawionej faktuľy, na ľachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze.

ss.

odpowĺedzĺalność
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialnośćZa stan zachowania i bezpieczeństwo
udostępnionej wystawy od chwili pľzejęcia aŻ do jej zwľotu Wynajmującemu.
Udostępniona wystawa będzie pľzechowywana i eksponowana w warunkach
zapevłniających jej bezpieczenstwo pľzed zniszczenięm lub kradzieŻą i zostanie zwľócona

2.
3.

w niezmienionym stanie.
Najemca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich paľametľów klimatycznych i
oświetlęniowych, uzgodnionych pomiędzy Stľonami, w pomieszczeniach, gdzie będzie
eksponowana i przechowywana wystawa.
Najemca zobowiązany jest do przekazania Muzeum infoľmacji o szacunkowej liczbie
osób, któľe zwiedziły Wystawę - w terminie 14 dni po jej zdemontowaniu.

Ş6.

1.

2.
3.

4.

1'
2.

Postępowanie w pľzypadku uszkodzenia lub utraty
Najemca porrosi pełną odpowiedzialność za vtatę, zníszczenie lub uszkodzenie wystawy
lub jej elementu bezwzg|ędţnaprzyczynę utľaty, zniszczenia lub uszkodzenia.
W ľazie utľaty zniszczenia lub uszkodzenia elementu wystawy Najemca bezzwłocznie
powiadomieni o tym Wynajmującego.
Najemca wypłaci Wynajmującemu odszkodowanie równe kosztom ponownego
wyprodukowania wystawy lub jej ęlementu.
Wartośiponownego wypľodukowania wystawy lub jej elementu zostanie okľeślonana
podstawie wyceny Wynajmującego.

$7.
Ogľaniczenia
Najemca nie ma ptawa bez pisemnej zgody Wynajmującego używać udostępnionej
wystawy inaczej niŻ w celu określonymw l 2 ust.l niniejszej umowy oľaz zmieniać
miejsca ekspozycji tej wystawy.
Najemca nie może oddać bez pisemnej zgody Wynajmującego udostępnionej wystawy
innym podmiotom do korzystania, w tym ekspozycji.

ĺ
ţ,
\l

$8.
Promocja i ľeklama
1. Najemca moŻę filmować, fotografować i upubliczniaĆ, mateľiał filmowy i fotogľaficzny
dotyczący udostępnionej wystawy jedynie w celach pľomujących Wystawę.
2. Najemca zobowiązany jest zamieścićîazwęWynajmującego w brzmieniu: Oľganizatoľ
wystawy: Muzeum Pamĺęci Sybĺľuwe wszelkich ťormach infoľmacji o wystawie' w
tym: podpisach' etykietach' publikacjach, mateľiałach pľomocyjnych (pisanych,
filmowych' ľadiowych, telewizyj nyclr i inteľnetowych) oÎazna wystawie.

1.

2.

Ş9.
Wycofanie, wypowiedzenie
Wynajmującemu pľzysługuje przez cały czas obowiązywania Umowy prawo kontľoli
realizacji przez Najemcę postanowień Umowy.
Wynajmującemu pľzysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, tj. ze
skutkiem natychmiastowym, gdy:
l)Najemca lŻywa wystawy spľzecznie z właściwoŚciami,pľzeznaczeniem i niniejszą
Umową'
z)Najemca nataŻa wystawę na utľatę, uszkodzenie lub zniszczenie,
3)Najemca przekaŻe wystawę podmiotowi tľzeciemu do uŻywania bez zgody
Wynajmującego.

Ş10.

Klauzula infoľmacyjna dot. umów z kontľahentami
Zgodniezart.13 ust. 1i2oľazart.14ust. 1i2RozporządzęniaPaľlamentuEuropejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochľony osőb ťlzycznych w
zwtązku3 przetwarzaniem danych osobowych i w spľawie swobodnego pľzepływu takich
danych oÎazuchylenia dyľektywy 95l46lwB (ogólnego rozporządzenia o ochľonie
danych), Zwanego w skrócie,,RoDo'', Muzeum Pamięci Sybiľu inťoľmuje, że:
1. Administľatoľem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiľu z síedzibą
przy uI. Węglowej I, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGoN: 366215932'
2. Kontakt z Inspektoľem ochľony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty
ęlektronicznej : iod@sybir.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe pĺzetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów
pra\Ă/a' zawar1ych umów oţaz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c
RODO).
4. PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) nawiązywania i utľzymywania kontaktów biznesowych;
b) rea|izacji zawartej umowy z Administľatorem;
c) realizacji roszczen wynikających z za'wartej umowy;
d) wypełnienia obowi ązkow prawnych ciąŻący ch na Admini s tr atotze ;
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwatzane Są wyłącznie na
podstawie wcześniejudzielonej zgody w zakręsie i cęlu okľeślonymw treŚci zgoďy.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające îaÍzęcz
Administľatora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy
opľogľamowania i systemów inťoľmatycznych, podmioty świadcząceusługi IT,
podmioty świadcząceobsługę prawną oľaz podmioty świadcząceusługi ochrony osób i
mlenla.

7. PanilPana dane osobowe przetwarzane będą przez okľes, któľy jest niezbędny do
ľealizacji celów okľeŚlonych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaľyjną Muzeum
Pamięci Sybiľu i pľzechowy\Ă/ane pľZęz okres wskazany w Jednolitym rzęczowym

wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiľu lub do wycofania wcześniejudzielonej zgođy,bez
wpływu na zgodność, z pľawem przetuĺarzania' którego dokonano na podstawie zgođy
przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do Żąđaniadostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ogľaniczenia przetwarzania oÍaz pÍawo đowniesienia
spľzeciwu wobec przetwarzania, atakŻe pľawo do przenoszenia danych osobowych.
9. W przypadku, gdy uznaPanilPan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy
RoDo pľzysługuje Pani/Panu pľawo wniesienia skaľgi do Pľezesa Uľzędu ochľony
Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu pođejmowaniu
đecyzji,w tym pľoťrlowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.
12. PanilPana dane osobowe mogły zostać, pozyskane w wyniku pľzeprowadzonych
czynnościcywilno-pľawnych, zapytan ofeľtowych, realizacji zawartej umowy z
kontľahentęm Administratoľa, prowadzonej koľespondencji, jak równieŻ z publicznie
dostępnych żľođeŁ(wyszukiwaľki inteľnetowe, strony ww-w' ľejestľy uľzędowe).
13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do ręalizacji celu/celów o któľych mowa w pkt
4. W sýuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, któľej dane dotyczą, podanie pţZez PaniýPana danych osobowych
Administľatorowi ma charakteľ dobľowolny.
$ 11.

1. Upoważnionym

2.

z

Upoważnionym

Upoważnienia
ramienia Wynajmującego do przekazania

z

ramięnia Najemcy
tel: ..... e-mail

do

odebrania

i

i

odebľania wystawy jest

przekazania wystawy: jest

Ş12.

Inne postanowienia

i' W

spľawach nieuľegulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pľzepisy prawa
powszechnęgo' w tym Kodeksu Cywilnego.
2. Spoľy wynikłe z wykonania niniejszej Umowy będą ľozstľZygaîeprzez Sąd właściwydla
siedziby Wynaj muj ące go.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygoľem nieważności.
4' Umowę spoľządzono w dwóch jednobľzmiących egzemplaĺzach, po jednym egzemp|arzu
dla każdej ze Stľon.
5' Integľalną częśó umowy stanowią następujące załączniki
l) opis wystawy;
2) protokół zdawczo- odbioľczy.
Najemca

Wynajmujący

Załączniknr 2
Zaĺządzenianĺ 7312022
Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiľu

z dniaZ8 paździemika2l22

r.

w sprawie: wpľowadzeniazasad i cennika
udostępniania wystaw planszowych i
systemów ekspozycyjnych

PRoToKoĺ zlD.ĺwczo _ oDBIoRCZY
dot.

pomiędzy:

Muzeum Pamięci Sybĺru, z:wanym dalej Wynajmującym, z siedzibą: 15-121 Białystok, ul.
Węglowa 1; tel. +48 85 672 36 01; sekľetariat@sybir.bialystok.pl; NIP 542 32 64 9l5;
zaľejestrowane w rejestľze instytucji kultuľy, pľowadzonym pÎzezIJruąd Miasta Białystok,

pod numeľem RIK/08/17
a

pÎzy ul.

I

2.

Planowany zwľot udostępnionej wystawy nastąpi w siedzibie Wynajmującego do dnia
...2022 r
Wynajmujący v,ľaz opisanymi w niniejszym protokole planszami przekazuje osobiście
osobię ľepľezentującej Najemcę _ .
.....wydrukowane

plansze wystawy.

3. Niniejszy

4.
5.

protokół został podpisany przez obie Stľony. Poszczególne Stľony pľotokołu
zostały zaparafowane' Protokół |iczy .... stron
Wydano ... sztukplansz i ........ sztaluý......../ęlementów systemu ekspozycyjnego.
Niniejszy pľotokół sporządzono w dwóch jednobľzmiących egzemp|aruach, po jednym
egzempluzu dla kłzdej ze Stron.
Wydanie wystawy

Data

Miejsce
Podpis osoby
reprezentującej
Wynaimuiącego
Podpis osoby
reprezentuj ącej Naj emcę

Uwagi:

...2022 r.

Pľzyjęcie wystawy

....2022r

Załączniknr 3
Zaľządzenianr 7312022
Dyrektoľa Muzeum Pamięci Sybiľu
z dnia 28 paździemika 2022 r.
w spľawie: wpľowadzeniazasad, i cennika
udostępniania wystaw planszowych i
systemów ekspozycyjnych

Cennik udostępnĺanĺa wystaw czasowych i systemów eksporycyjnych

L.p.

Wystawa

s t ańcy

Z e s łańcy. Syb e ryj s ka

s z t afe t a

p

1

P ow

2

Powstanie listopadowe i zsyłki popowstaniowe
'tľielkie deportacje i drogi wyjścia z ,,sowieckiego piekła

I0 zł

J

Pľzez Sybiľ do Niepodległej - za niepodległq na Sybir

I0 zł

4

ĺţlystawa ,,operacja Polska" NKWD 1937-]938

I0 zł

5

Syb

6

Z zesłania na wyżyny nauki. Poĺscy badacze Syberii

15

7

Piłsudski - Niepodległa - Sybir. Pamięć Sybiruw
Niepodlesłei
System omega: 2 podstawy i 2 słupki lub 2 podstawy i 4
szyny (2 pionowe i2 poziome)

l0 zł

8.

ir

-

oł ów ki e m

Aliny MaI

isz

ew

s

o

ko l e ń.

Koszt
wynajęcĺa za
1dzĺeń
(brutto)
I0 zł

kiej

20 zł

zł

50 zł

9

Koszt sztalugi (duża)

20 zł

10

Koszt sztalugi (mała)

I0 zł

