
Załącznik 1............... 

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

 

 

       Warszawa dn. ...................................... 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY BIBLIOTECZNEJ 

Uprawniającej do korzystania ze zbiorów .........................
1
 

 

Nazwisko.................................................................................................................................. 

 

Imię........................................................................................................................................... 

 

PESEL 

 

Adres Zamieszkania  

 

Tel .................................................. e-mail.............................................................................. 

 

Nazwa i numer dokumentu tożsamości /  

dokumentu uprawniającego do korzystania z Biblioteki.......................................................... 

 

Termin ważności uprawnienia 

 

Instytucja macierzysta / jednostka PW ................................................................................... 

 

Uzasadnienie wniosku
2
 ............................................................................................................ 

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

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

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

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

 

Potwierdzenie uprawnień przez jednostkę PW
3
 

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

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

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

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

 

      podpis .............................................................. 

 

Akceptacja BGPW 

                                                 
1
 Podać nazwę jednostki, której uprawnienie dotyczy. 

2
 Wypełniają tylko użytkownicy spoza PW, którzy ubiegają się o korzystanie z BGPW ze względu na 

prowadzoną w PW działalność bez umowy o pracę oraz osoby ubiegające się o korzystanie ze zbiorów 

specjalnych w Oddziale Zbiorów Specjalnych. 
3
 Wypełniają pracownicy PW jeśli nie legitymują się innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia 

oraz  użytkownicy spoza PW, którzy ubiegają się o korzystanie z BGPW ze  względu na prowadzoną w PW 

działalność bez umowy o pracę. 



Załącznik 2............... 

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

  

 

Oświadczenie o  

zagubieniu dokumentu uprawniającego do korzystania z ...................
4
 

/ wymianie elektronicznej legitymacji studenckiej  

 

 

Nazwisko.................................................................................................................................. 

 

Imię........................................................................................................................................... 

 

PESEL 

 

Adres Zamieszkania  

 

Tel .................................................. e-mail.............................................................................. 

 

 

Instytucja macierzysta / jednostka PW ................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że zagubiłem / zagubiłam dokument uprawniający do korzystania z 

............................................................................... numer .........................................................  

 

Proszę o wydanie duplikatu   /   Proszę o zarejestrowanie w zintegrowanym systemie 

dokumentu o numerze .......................................... 

 

Termin ważności uprawnienia.................................................................................................. 

 

 

 

Data        Podpis 

 

 

                                                 
4
 Podać nazwę jednostki, której uprawnienie dotyczy. 



Załącznik 3............... 

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

 

     (pieczęć jednostki) 

 

 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA DOKUMENTU O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI 

 

Zawarta w dniu .......................... pomiędzy 

........................................................................................, zwanym dalej "Wypożyczającym", 

reprezentowanym przez 

.....................................................................,  

 

oraz Politechniką Warszawską – Biblioteką ........................ z siedzibą w 

............................................................, zwaną dalej "Udostępniającym", reprezentowaną przez 

......................................................., działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora, 

Politechniki Warszawskiej.  

 

Udostępniający wypożycza na okres ............................. Wypożyczającemu następujący 

dokument  

Autor..................................... 

Tytuł...................................... 

rok i miejsce wydania .................................................. 

sygnatura ...................................................................... 

wartość ......................................................................... 

 

Wypożyczający oświadcza, że dokument został mu przekazany, co potwierdza podpisując 

niniejszą umowę. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

podpis Wypożyczającego podpis Udostępniającego 

 

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

 


