zalacznik nr 3
do Regulaminu Biblioteki publicznei w Dzielnicy Wlochy
m.st, warszawy

Dane czytelnika Biblioteki

nr karty

Ja, niZej podpisana(y)

PESEL:
/lhle I nazwisko/

oSwiadczam,
2e moim miejscem zamieszkania jest:

Zobowiazuje siq do powiadamiania Biblioteki o kazdorazowej zmianie miejsca zamieszkania

wterminie 30 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem wystEpienia skutk6w

dorqczenia

korespondencji okre6lonych w art. 139 5 1 Kodeksu postQpowania Cywilnego.

oswiadczam, 2e zapoznalam(em) siq z ,,Regulaminem Biblioteki publicznej w Dzielnicy
wfochy m.st. warszawy" izobowiazuiQ siq do przestrzegania jego postanowieri oraz zapoznalam(em)
siq z zasadami przetwarzania danych osobowych okreslonymi w zatqczniku nr 1 do Regulaminu
Biblioteki.
O6wiadczam, uprzedzona(y) o odpowiedzialnosci karnej wynikajqcej
ie powyisze dane sq prawdziwe,

i 285 Kodeksu Karnego,

z art. 2g3

podpis osoby sktadajQcej oSwiadczenie
zlo2one w obecno6ci pracownika
Biblioteki

To2samosi osoby skladajqcej oSwiadczenie ustalono na podstawie dowodu osobistego/paszportu

Dokume nt sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzem plarzach.

Kodeks PosteDowania Cvwilnego
Att, 739. Niemoinogi dorcczenis pkma

dorqczenia w spos6b przewidziany w artykulach poprzedzajacych, pismo przeslane za
poirednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 llstopada 2012 r. prawo pocztowe naleiy
zloiyi
w plac6wce pocztowej tego operatora, a dorqczane w inny spos6b - w urzQdzie wlaSciwej gminy, umieszczajEc
zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy
pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, ie nale:y je odebrad w terminie siedmiu dni od dnia umleszczenia zawiadomienia.
W przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu, czynnoji zawiadomienia nale:y powt6rzyd.

S 1.W razie niemoinofti

Kodeks Xarnv

4rt.233.51'

Kto, skladaiec zeznanie maiace sluiyd za dow6d w postqpowaniu sadowym lub w innym postepowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdQ lub zataja prawde, podlega karze pozbawienia wolno6cido lat
3.
6. Przepisy S 1-3 oraz 5 stosuje siQ odpowiednio do osoby, kt6ra sklada falszywe oswladczenie, je2eli przepis u$awy
przewiduje mo2liwogd odebrania o3wiadczenia pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.
Art. 286'
Kto, w celu osiqgniqcia korzygci majqtkowej, doprowadza innE osobq do nlekorzystnego rozporzAozenra
wlasnym lub cudzym mieniem za pomocE wprowadzenia jej w blqd albo wyzyskania blqdu lub niezdolnoici do naleiytego
pojmowania przedsiebranego dzlalania, podlega karze pozbawienia wolnosciod 6 miesiecy do lat 8.
S 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoSci do tat 2.
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