
Załącznik nr 1 do  zarządzenia Rektora nr 53 z dn 15.5.2017 

w sprawie  pozyskiwania materiałów archiwalnych/ 

pamiątek historycznych/innych przedmiotów  

 

UMOWA DAROWIZNY  

MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH/ BIBLIOTECZNYCH/ SPUŚCIZN/ 

PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH/ INNYCH PRZEMIOTÓW 

 

zawarta w ………………………..….. dnia ………….……….. 20………. roku pomiędzy:  

Panem/Panią …….…………..………………………………………..…., legitymującym/ą się 

dowodem osobistym nr ………………, zamieszkałym w …………………..………………..  

ul ….………………………………………..…….,  

lub 

............................................................................. z siedzibą w .................................................... 

wpisanym do ..............................................................................,  reprezentowanym przez 

.............................................................................. NIP ................................. zwanym/ą dalej 

„Darczyńcą”, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ulicy 

Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850, reprezentowanym przez 

……………………………..……..…, zwanym w dalszej części umowy „Obdarowanym”. 

 

 

§ 1. 

1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem materiałów archiwalnych/ bibliotecznych/ 

spuścizn/ pamiątek historycznych/ innych przedmiotów*, zwanych dalej 

„materiałami”, opisanych w Protokole przyjęcia materiałów archiwalnych/ 

bibliotecznych/ spuścizn/ pamiątek historycznych/ innych przedmiotów*, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Strony określają wartość darowizny wskazanej w ust. 1 na kwotę …………………. zł. 

3. Strony oświadczają, iż w okresie 5 lat, poprzedzających rok zawarcia niniejszej 

umowy, nie zawierały umów darowizny / darczyńca dokonał darowizny na rzecz 

obdarowanego o wartości ........................* 

4. Darczyńca oświadcza, że nie są wobec przedmiotu umowy zgłaszane jakiekolwiek 

roszczenia osób trzecich, że jest on wolny od praw osób trzecich, a także, że nie toczy 



się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem i że nie stanowi on przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

§ 2. 

1. Darczyńca oświadcza, iż daruje Obdarowanemu przedmioty wskazane w § 1 ust 1, a 

Obdarowany je przyjmuje z przeznaczeniem dla Archiwum Uniwersyteckiego/ 

Biblioteki Uniwersyteckiej*, w celach naukowych. Wydanie przedmiotu umowy 

nastąpi na podstawie protokołu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot darowizny może być udostępniany osobom trzecim na zasadach 

obowiązujących w Archiwum Uniwersyteckim/ Bibliotece Uniwersyteckiej*.  

 

§ 3.** 

1. Przedmioty wskazane w  pozycjach ............................ protokołu stanowią utwory w 

rozumieniu przepisów prawa autorskiego.  

2. Darczyńca oświadcza, iż do przedmiotów wskazanych w ust. 1 przysługują mu 

autorskie prawa majątkowe, w zakresie wystarczającym do wykonania niniejszej 

umowy. 

3. Darczyńca oświadcza, iż przenosi na Obdarowanego autorskie prawa majątkowe do  

przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania, 

2) zwielokrotniania określoną techniką, 

3) wprowadzenia do obrotu, w tym sprzedaży, najmu dzierżawy, użyczenia, 

4) wprowadzenia do pamięci komputera 

5) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, 

6) wystawienia, 

7) wyświetlenia, 

8) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 

przez stację naziemną, 

9) nadania za pośrednictwem satelity, 

4. Darczyńca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego 

 

§ 5 

Obdarowany zobowiązuje się do opracowania przejmowanych materiałów. 

 

§ 6 

Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej. 



 

§ 7 

Obowiązek zapłaty ewentualnych podatków, wynikających z umowy, spoczywa na 

Obdarowanym.  

 

§ 8 

Umowa spisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Darczyńcy 

trzy dla Obdarowanego. 

 

 

 

DARCZYŃCA:                                                                   OBDAROWANY: 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

** nie stosuje się w wypadku gdy przedmioty nie są utworami w świetle przepisów prawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do: umowy darowizny 

materiałów archiwalnych/pamiątek 

historycznych/innych przedmiotów 

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DAROWIZNY 

MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH/ BIBLIOTECZNYCH/ SPUŚCIZN/ 

PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH/ INNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

sporządzony dnia …………………… 20…… roku pomiędzy stronami wymienionymi w 

umowie darowizny: zwanymi dalej „Obdarowanym” i „Darczyńcą”. 

Darczyńca oświadcza, że przekazał, a Obdarowany oświadcza, że przejął, w dniu 

……………... 20….…… roku następujące materiały archiwalne/ biblioteczne/ spuścizny/ 

pamiątki historyczne/ inne przedmioty*, będące przedmiotem umowy darowizny nr 

…..……….. z dnia ………………. 20……. roku: 

 

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu umowy darowizny 

Daty 

skrajne 

Ilość 

sztuk 

 

Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

DARCZYŃCA:                                                                     OBDAROWANY: 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 


