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DEKLARACJA 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa biblioteki) 
 
Tel./fax: 

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

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

E-mail: 

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

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

NIP: 

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

Adres korespondencyjny: 

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

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

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

Wzór pieczęci Biblioteki: 

 

 

 

 

 

 
Do podpisywania rewersów oraz prowadzenia 
elektronicznej korespondencji upoważnieni są następujący 
pracownicy biblioteki: 
Imię i nazwisko: 

............................................................................................. 
Stanowisko: 
............................................................................................. 
Wzór podpisu: 

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

Imię i nazwisko: 

............................................................................................. 
Stanowisko: 
............................................................................................. 
Wzór podpisu: 

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

Imię i nazwisko: 
............................................................................................. 
Stanowisko: 

............................................................................................. 
Wzór podpisu: 
............................................................................................. 

zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych zasad 
wypożyczeń międzybibliotecznych zawartych w regulaminie 
Biblioteki Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod 
rygorem wypowiedzenia umowy: 

§ 6 
Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są do 5 książek  
na 30 dni wyłącznie dla biblioteki na podstawie rewersu 
międzybibliotecznego. 

§ 7 
Rejestracja wypożyczeń/zwrotów wykonywana jest w systemie 
komputerowym.  

§ 9 
Termin zwrotu wypożyczonych książek będzie ściśle egzekwowany 
przez BIA. Wypożyczenie następnej pozycji w przypadku 
przetrzymywania poprzednich  jest wykluczone. 

§ 11 
Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:  
• zablokowanie konta  
• karę pieniężną w wysokości 40 gr/vol za każdy dzień po terminie 

zwrotu (% VAT nie podlega) 
• dochodzenie roszczeń finansowych na drodze prawnej. 

§ 14 
W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych,  czytelnik obowiązany jest dostarczyć 
nieuszkodzony egzemplarz tego samego dzieła lub pokryć koszty 
konserwacji,  
albo zakupić inne, wskazane przez Bibliotekę o podobnej wartości. 

§ 15 
O każdej zmianie danych personalnych, czytelnik obowiązany jest  
niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. 

§ 16 
Dane osobowe gromadzone w Bibliotece IA podlegają ochronie 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 
poz. 926) i są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 
Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) i art. 65 Ustawy  
o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 
1365). 

§ 17 
Poza bibliotekę nie wypożycza się: 
• dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni 
• wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, 

bibliograficznych i innych informacyjnych 
• prac magisterskich oraz wydawnictw na prawach rękopisu 
• druków zaliczanych do cymeliów 
• obiektów w złym stanie zachowania 
• czasopism. 
 
 
Podpis i pieczęć dyrektora: 
 
 
 
 
.............................................................................................................. 
 
Data: ................................................................... 
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