
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2020  

Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie 
z dn. 03.08.2020 r. 

 

SKW-STK.410.1.2020                          Miejsce, data 

 ……………………………………………………………… 

 

Oświadczenie o przekazaniu daru  

nr…………………………. 

Ja, niżej podpisany/a ………………….…………………………...………………………………………………….……………….. 

zamieszkały/a w ……….……………………………………………………………………………………………….……….…………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………….. 

zwany/a dalej Darczyńcą 

 

niniejszym przekazuję w darze obiekt/y do Muzeum Lubelskiego w Lublinie  

z siedzibą przy ul. Zamkowej 9, 20-117 Lublin, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pod numerem 1, NIP: 712-010-51-59, a także 

jego następców prawnych, zwanego dalej Muzeum.  

 

§ 1 Oświadczenia 

1. Przedmiotem darowizny są obiekty, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Łączna 

liczba darowanych obiektów wynosi …….. . 

2. Przedmiot darowizny przekazuję w związku z prowadzoną przez Muzeum akcją „Z Kresów ocalone: 

zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, zwanej dalej Zbiórką. 

3. Oświadczam, że jestem właścicielem przedmiotu darowizny oraz przysługują mi do niego autorskie 

prawa majątkowe. Wraz z wydaniem przedmiotu darowizny przenoszę na Muzeum nieodpłatnie 

całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu darowizny wraz z prawem wykonywania praw 

zależnych na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 ustawy z dnia 3 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Oświadczam, że przedmiot darowizny nie jest ograniczony ani obciążony żadnymi prawami osób 

trzecich. 

5. Oświadczam, że wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszego 

oświadczenia. 

 



*niepotrzebne skreślić 

 

§ 2 Zgody 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, aby w przypadku eksponowania lub publikowania wizerunku 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu darowizny, Muzeum zamieściło informację o Darczyńcy 

według następującego schematu: imię i nazwisko Darczyńcy, miejsce pochodzenia obiektu – miejsce 

zamieszkania Darczyńcy (np. Jan Kowalski, Lwów – Wrocław). 

2. Wyrażam / nie wyrażam zgody* na umieszczenie imienia i nazwiska Darczyńcy w ogólnym spisie 

Darczyńców Zbiórki, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Zbiórki. 

 

§ 3 Dane kontaktowe 

1. Dane kontaktowe Darczyńcy: telefon ……………………….………………, e-mail ………………..………………………… 

……………………, adres  do korespondencji ………………………………………………………………………………………...... 

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

2. Dane kontaktowe Muzeum : 

1) biuro obsługi Zbiórki: telefon 726 022 100, e-mail: zbiorka@muzeumlubelskie.pl, 

2) koordynator Zbiórki: Krystyna Rzędzian, k.rzedzian@muzeumlubelskie.pl. 

3. Dane osobowe Darczyńcy będą administrowane przez Muzeum na zasadach określonych w Polityce 

prywatności Muzeum dostępnej na stronie internetowej: 

https://www.muzeumlubelskie.pl/Polityka_prywatnosci-1-489.html/.  

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego oświadczenia będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa 

Autorskiego.  

2. Oświadczenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Darczyńcy i dwóch 

dla Muzeum. 

 

 

………………………………………………………………………… 

      Darczyńca 
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