
UMOWA   DAROWIZNY 

Zawarta w dniu …………………………. r. w Jaśle, pomiędzy: 

 

Muzeum Regionalnym w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 11, zarejestrowanym w: Rejestrze 

Miejskich Instytucji Kultury prowadzonym przez Miasto Jasło pod numerem WSS.4011/2/92 26/92, 

NIP 6851933723 nr REGON 000282932 reprezentowanym przez: pełniącego obowiązki dyrektora mgr 

Mariusza Świątka i pełniącą obowiązki głównej księgowej panią Agnieszką Olszewską - zwanym dalej 

„Obdarowanym” 

a …………………………   zamieszkałą/ym  w …………….., ul. ………………………… 

legitymującą się dowodem osobistym  o numerze:   ………………. wydanym przez …………………., 

zwanym dalej „Darczyńcą” 

 

§ 1 

Przedmiotem darowizny jest: ……………………………………………………………… 

………………. …………………………………………………………………………………                                                                                                           

W sumie wartość darowizny wyceniono na kwotę ………………….. zł.  

   

§ 2 

Darczyńca oświadcza, że darowane eksponaty, określone w § 1 niniejszej umowy, stanowią jego 

własność i nie są obciążone żadnymi ograniczeniami ani żadnymi prawami osób trzecich i do chwili 

obecnej nie zostały zawarte żadne umowy dotyczące ich zbycia, przyrzeczenia zbycia ani inne umowy 

cywilno-prawne. 

 

§ 3 

Darczyńca przekazuje nieodpłatnie Obdarowanemu na własność, do zbiorów, opisany w § 1 przedmiot 

Umowy, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje. Darowizna zostanie wpisana do Księgi Inwentarzowej 

Muzeum Regionalnego w Jaśle. 

 

§ 4 

Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot umowy został wydany Obdarowanemu co potwierdza 

protokół przyjęcia stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Obdarowany i Darczyńca oświadczają, że stan przedmiotu darowizny jest im znany. 

 

 



§ 6 

1. Darczyńca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 

2. Darczyńca oświadcza, iż przenosi na Muzeum w całości autorskie prawa majątkowe do 

przedmiotu umowy na polach eksploatacji wskazanych art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o  prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na podstawie niniejszej umowy nie jest 

ograniczone w czasie. 

Tym samym darczyńca wyraża zgodę na: 

1. Wielokrotne zastosowanie przedmiotu umowy do celów muzealnych i edukacyjnych. 

2. Wielokrotne udostępnianie przedmiotu umowy lub jego części osobom trzecim. 

3. Kopiowanie i opracowanie przedmiotu umowy oraz wprowadzanie go do pamięci  komputera 

w zakresie niezbędnym do celów muzealnych i edukacyjnych. 

4. Utrwalenie lub zwielokrotnienie przedmiotu umowy z zastosowaniem technik poligraficznych 

lub wprowadzenie do pamięci komputera. 

5. Publiczne odtwarzanie w tym w sieci komputerowej  - internet. 

6. Wielokrotne wykorzystanie w publikacjach wydawanych przez Muzeum lub, których autorem 

i współautorem jest Muzeum. 

7. Rozpowszechnianie informacji za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej 

przez stacje naziemne lub satelitarne. 

Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nie podlegają przeniesieniu na Muzeum. 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy k.c. 

2. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony     

poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwych Sądów Powszechnych w Jaśle. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Darczyńcy i dwa 

dla Obdarowanego. 

 

 

 

Darczyńca:      Obdarowany: 

 


