Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
UMOWA DAROWIZNY
zawarta w ………………….. w dniu …………………………… pomiędzy:
………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………...............................
………………………………..………………………………(dane identyfikacyjne podmiotu,
z którym zawierana jest umowa darowizny), zwanym/ą dalej „Darczyńcą”
a
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, NIP: 634-019-71-34, zwanym dalej „Obdarowanym”,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem darowizny są:
1) egzemplarze wyszczególnione w załączniku nr …. do niniejszej umowy darowizny,
zwane dalej egzemplarzami - co do których Darczyńca oświadcza, iż jest ich
właścicielem*;
2) autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wyszczególnione w załączniku nr …. do niniejszej umowy
darowizny, zwane dalej utworami - co do których Darczyńca oświadcza, iż jest ich
wyłącznym dysponentem*.
2. Darczyńca oświadcza, iż nie zawierał z osobami trzecimi żadnej umowy obciążającej
przedmiot darowizny, w szczególności zastawem lub innym prawem, a także nie jest
stroną żadnej innej umowy mającej za przedmiot egzemplarze i/lub utwory,
obowiązującej w dniu podpisania niniejszej umowy darowizny oraz zawierając niniejszą
umowę darowizny nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko Obdarowanemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Darczyńca zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Obdarowanego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
4. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Obdarowanemu, Darczyńca będzie zobowiązany do
przystąpienia w procesie do Obdarowanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w sprawie.

§2
1. Na mocy niniejszej umowy darowizny Darczyńca oświadcza, że przekazuje
Obdarowanemu tytułem darowizny, bez żadnych warunków i form odpłatności, przedmiot
darowizny, a Obdarowany go przyjmuje. Przekazanie i przyjęcie przedmiotu darowizny
następuje z chwilą podpisania niniejszej umowy darowizny.
2. W przypadku, gdy przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie autorskich praw
majątkowych do utworu, Darczyńca oświadcza, że przenosi nieodpłatnie całość autorskich
praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu, łącznie z wyłącznym prawem do
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a Obdarowany prawa
te przyjmuje.
3. Obdarowany ma prawo przeniesienia na rzecz innego podmiotu:
1) egzemplarzy i/lub
2) utworów w zakresie nabytych autorskich praw majątkowych,
bez zgody Darczyńcy.
§ 31
1. Darczyńca przenosi na Obdarowanego całość autorskich praw majątkowych do utworów,
wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy darowizny. Przeniesienie autorskich
praw majątkowych do utworów obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką, w tym
m.in. drukarską, reprograficzną, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w całości lub we
fragmentach za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej ze stacji
naziemnej lub za pośrednictwem satelity, wprowadzanie w całości lub we fragmentach
do pamięci komputera, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów odbywa się bez żadnych
ograniczeń, w szczególności terytorialnych i czasowych.
3. Obdarowany jest uprawniony do wykorzystywania utworów, w tym ich fragmentów,
w jakikolwiek sposób. Obdarowany jest uprawniony w szczególności do produkcji
wszelkiego rodzaju materiałów wykorzystujących utwory lub ich fragmenty, w tym
zwłaszcza w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową.
§ 41
Darczyńca oświadcza, że:
1) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i/lub majątkowe do utworów nie są
w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwory te
nie naruszają praw osób trzecich;
2) nie udzielił żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z utworów;
3) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań utworów;
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4) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 3 niniejszej umowy darowizny, obejmują
całość praw i zezwoleń niezbędnych do eksploatacji utworów w zakresie określonym
w niniejszej umowie darowizny;
5) ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych wad prawnych utworów.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§7
Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.
§8
Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

DARCZYŃCA

OBDAROWANY

* niepotrzebne skreślić
1
dotyczy, jeśli przedmiotem darowizny są utwory, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy darowizny
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