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Zobowi?zrtlg sig do powiadamiania Biblioteki, o kaZdorazowej zmianie miejsca zamieszkania

terminie 30 dni od dokonania

tej

korespondencji okreslonych w art. 139 $

zmiany, pod rygorem wyst4pienia skutk6w dorgczenia
cywilnego.

1 Kodeksu Postgpowania

O5wiadczam, 2e zapoznalem(am) sig z ,,Regulaminem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wochy m.st. Warszawy" i przyjmujg odpowiedzialnoS6 za przestrzeganie jego postanowieri przez
czytelnika. Wyra2am zgodg naprzefvarzanie danych osobowych do cel6w statystycznych BibliCIeki i

ewentualnych roszczert prawnych za niezwr6cone materialy biblioteczne obciqiajqce osobiste konto
biblioteczne crytelnika.
OSwiadczam uprzedzony(a) o odpowiedzialnoSci karnej rvynikaj4cej z art. 233 oraz
' powyitsze dane s4 prawdziwe.
Kodeksu Karnego, Le

ZBG

podpis osoby skladajqcej oSwiadczenie
z,lohone w obecnoSci pracownika Biblioteki

To2samoS6 osoby skladaj4cej oSwiadczenie ustalono na podstawie dowodu osobistego/paszportu

nr.................................wydanego

przez.

dnia...

Dokument sporzqdzono w dtv6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach.
Kodeks PostCpowania Cywilnego
Art. 139. Niemoinoi6 dorgczeniu pisma
$ l.W razie niemo2noSci dorgczenia

w spos6b przewidziany w artykulach poprzedzaj4cych, pismo przeslane za
poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada 2012 r. Prawo pocitowe naleiy zloiryC
w plac6wce pocztowej tego operator4 a dorgczane w inny spos6b w urzqdzie- wla$ciwej gminy, umiesr"tii4"
zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wikazaniem gdzie I ldeOy
pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, 2e nale|y je odebra6 w terminie siedmiu Oni oO Onii umieszczenia zawiadomienia.
W przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu, czynnoSd zawiadomienia naleZy powt6rzy6

-

Kodeks Karny

Art. 233. $ 1. Kto, skladaj4c zeznanie maj4ce slu2yi za dow6d w postgpowaniu

s4dowym lub w innym postgpowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdg lL;;b zatajaprawdg, podlega karze pozbawienia wolnoSci do lii 3.
$ 6. Przepisy $ 1-3 oraz 5 stosuje sig odpowiednio do osoby, kt6ra sklada falszywe o6wiadczenie, jeZeli przepis ustawy
przewiduje moZliwosd odebrania oswiadczenia pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.
Art.286. $ 1. Kto, w celu osi4gnigcia korzySci maj4tkowej, doprowadza innq osobg do niekorzystnego rozporuqdzenia
wlasnym lub cudzym mieniem za pomoc4 wprowadzenia jej w bt4d albo wyzyskania bigdu tub nieidotn6Sci do nalezytego
pojmowania przedsigbranego dzialania, podlega karze pozbawienia wolnoSci od 6 miesigcy do lat 8.
$.3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoSci albo pozbawierh

lqkstigq

