
UMOWA DAROWIZNY

Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH

zawarta we Wschowie w dniu............................. pomiędzy:

Panią/Panem............................................................ zamieszkałym w .......................................
przy  ul...................................................................,  legitymującym  się  dowodem  osobistym 
nr  .............................,  wydanym  przez  ............................................................................................ 
zwanym dalej „Darczyńcą”

a

Muzeum  Ziemi  Wschowskiej  we  Wschowie,  Pl.  Zamkowy  2,  67-400  Wschowa, 
reprezentowanym przez Dyrektora mgr Martę Małkus, 
zwanym dalej „Obdarowanym”, 
o następującej treści:

§ 1

1. Darczyńca  oświadcza,  iż  jest  właścicielem dzieł  sztuki,  opisanych  w protokole  przekazania 
darowizny, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy, zwanych dalej „Dziełami”.

2. Darczyńca oświadcza, iż nie zawierał z osobami trzecimi ani innymi podmiotami żadnej umowy 
obciążającej  Dzieła,  w szczególności  zastawem lub innym  prawem,  a  także  nie  jest  stroną 
żadnej innej umowy, mającej za przedmiot Dzieła, obowiązującej w dniu podpisania niniejszej 
umowy.

3. Darczyńca  oświadcza,  iż  przysługują  mu  wszelkie  autorskie  prawa  majątkowe  do  Dzieł 
i zawierając niniejszą umowę nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.*

*niepotrzebne skreślić

§ 2

Na  mocy  niniejszej  umowy,  Darczyńca  oświadcza,  że  przekazuje  nieodpłatnie  obdarowanemu 
tytułem darowizny,  bez żadnych warunków, Dzieła oraz autorskie  prawa majątkowe do Dzieł*, 
a obdarowany darowiznę tą przyjmuje. Wydanie Dzieł nastąpiło z chwilą podpisania Umowy.

*niepotrzebne skreślić

§ 3 

1. Darczyńca przenosi na Obdarowanego z chwilą wydania Dzieł autorskie prawa majątkowe do 
Dzieł, na wszelkich polach eksploatacji.

2. Obdarowanemu  przysługuje  w  szczególności  prawo  reprodukowania,  fotografowania  i 
filmowania Dzieł  w celach promocji  i  reklamy,  w szczególności  wystaw,  a  także w innych 
celach  oraz  zamieszczania  w  celach  promocyjnych  i  reklamowych  wystawy  reprodukcji, 
fotografii i filmów prezentujących Dzieła w Internecie i wszelkich materiałach drukowanych w 
tym wydawnictwach.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieł na mocy Umowy następuje bez żadnych 
ograniczeń.*

*niepotrzebne skreślić



§ 4

Strony  określają  wartość  przedmiotu  darowizny  na  kwotę....................  PLN 
(słownie: .................................)

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy  kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy w zakresie objętym niniejszą umową. 

§ 7

Spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Obdarowanego. 

§ 8

Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Darczyńca  Obdarowany



Załącznik nr 1
Do umowy darowizny z przeniesieniem praw autorskich

z dnia ................................

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA  DARU 

       Strony stwierdzają,  że  w dniu  .......................  następuje odbiór  niżej  wyszczególnionych 
przedmiotów przekazanych w darze dla Muzeum Ziemi Wschowskiej
Przez ...........................................................

Dane identyfikujące przedmioty:
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          Podpis Darczyńcy                                                                   Podpis Obdarowanego 


