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Dane niepelnoletniego

nr karty

czytelnika Biblioteki
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zamteszkatv

oSwiadczam,
2e jestem prawnym opiekunem czytelnika:
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PESEL:

oruz,2e jego miejscem zamieszkania jest:

w

Zobowi4zujg sig do powiadamiania Biblioteki, o kazdorazowej zmianie miejsca zamieszkania

terminie 30 dni od dokonania

tej

korespondencji oke6lonych w art. 139 $

zmiany, pod rygorem wyst4pienia skutk6w dorgczenra

1 Kodeksu Postgpowania Cyv,'ilnego.

Biblioteki publicznej w Dzielnicy
odpowiedzialnos6 za przestrzeganie jego postanowiefi przez
na przelwarzanie danych osobowych do cel6w stityitycznych Bibli;teki i

odwiadczam,2e zapoznaLem(am) sig z,,Regulaminem
,,__
wochy_ m.st. warszawy" i przyjmuig

czytelnika. Wyralam zgodg
ewertualnych toszczert prawnych za niezwr6cone materialy biblioteczne obci4zaj4ce'osobiste konto
biblioteczne czytelnika.

oswiadczam, uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej wynikaiqcej z aft.233 oraz 2g6
Kodeksu Karnego, ie porryisze dane s4 prawdziwe.

podpis osoby skladaj4cej oSwiadczenie
zlo2one w obecno5ci pracownika Biblioteki
To2samo56 osoby skladaj4cej oiwiadczenie ustalono na podstawie dowodu osobistego/paszportu

Dokument sporzqdzono w dwoch j ednobrzmiqcych egzemplarzach.
Kodeks Postep0wania C\rryilneeo
Art, 139. NiemoZno6l dorcuenia pisrrw

$ l.w.razie niemoznosci dorgczenia w spos6b przewidziany w arrykulach poprzedzaj4cych, pismo przeslane za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lixopada 20ti r, Piawo pocaowe
ialezy zlozy.t
w plac6wce pocztowej tego operatora, a dorgczane w inny spos6b w urzgdzie -wlasciwej gminy, umieszczai4c
zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skzynce pocztowej ze wstaianiem gdzie i kiidy
pismo pozostawiono, otM zpoluczeniem,2e nale2y je odebraC w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia z#iadomrenia.
W przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu, czynnosi zawiadomienia nalezy powt6.zyi.

-

Kodeks Karnv

Art. 233' $ 1. Kto,

skladai4c znznanie mai4ce sl'zye za dow6d w postQpowaniu s4dowym lub w innym postQpowanru
pro_wadzonym na podsiawie ustawy, zeznaje nieprawdg lub zataja prawdg, podlega karze pozbawienia
wolnosci^Oo lai 3.

$ 6' Przepisy $ 1-3 oraz 5 stosuje sig odpowiednio do osoby, kt6ra sktida falszywe ;Swiadczenie, jezeli przepis ustawy
pzewiduje mozliwosi odebrarfa oswiadczeniapod rygorem odpowiedzialnoSci karnej
Art. 286._ S 1' Kto, w celu osi4gnigcia korzySci maj4tkowej, doprowadza inn4 osobg do niekozystnego rozpotzqdzntia
wlasnym lub cudzym mieniem za pomoc4_wprowadzenia jej w bl4d albo wyzyskania btgdu lub nie;doln;Sci do nalezytego
pojmowania przedsigbranego dzialania, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesigcy do lat g.
$ 3. W wypadku rnniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat
2.

