
                       ZAŁĄCZNIK NR 1 

 Bydgoszcz, dnia …………………... 

  

 

Oświadczenie o przekazaniu pamiątki 

nr…………………………. 

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

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

 

zwany/a dalej Darczyńcą 

 

niniejszym przekazuję w darze pamiątkę (pamiątki) do  Wojewódzkiej  i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

z siedzibą przy ul. Długiej 39, 85-034 Bydgoszcz, NIP: 953-216-12-05, a także jej następców prawnych, 

zwanej dalej Biblioteką.  

 

§ 1 Oświadczenia 

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

liczba darowanych pamiątek wynosi …….. . 

2. Pamiątki przekazuję w związku z prowadzonym przez Bibliotekę projektem „Biblioteka gromadzi 

wspomnienia. 40 rocznica stanu wojennego”. 

3. Oświadczam, że jestem właścicielem pamiątki/pamiątek oraz przysługują mi autorskie prawa 

majątkowe. Wraz z wydaniem pamiątki/pamiątek przenoszę na Bibliotekę nieodpłatnie całość 

majątkowych praw autorskich do przedmiotu pamiątki/pamiątek  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 pamiątka/pamiątki nie jest/są ograniczona/e ani obciążona/e* żadnymi prawami 

osób trzecich. 

5. Oświadczam, że wydanie pamiątki/pamiątek następuje wraz z podpisaniem niniejszego 

oświadczenia. 

 

§ 2 Zgody 

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

obiektów wchodzących w skład pamiątki/pamiątek, Biblioteka zamieściła informację o Darczyńcy 



*niepotrzebne skreślić 
 

według następującego schematu (odpowiednie podkreślić): imię i nazwisko Darczyńcy / inicjały 

imienia i nazwiska / tylko imię / materiał anonimowy / miejsce zamieszkania Darczyńcy (np. Tomasz 

Nowak, Bydgoszcz). 

 

 

§ 3 Dane kontaktowe 

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

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

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

2. Dane kontaktowe Biblioteki : 

1) koordynator Zbiórki: Lucyna Gęsikowska, lucyna.gesikowska@wimbp.bydgoszcz.pl 

3. Dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane przez Bibliotekę na zasadach określonych  

w regulaminie projektu. 

 

§ 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Darczyńcy i dla 

Biblioteki. 

 

 

………………………………………………………………………… 

      Darczyńca 


