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Fundacja Kolegium Europejskie 
NIP: 951-20-22-854 

REGON: 017187784 

 

Data: ……………………………… 
 
Proszę o wypożyczenie następujących publikacji ze zbiorów Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie: 
 
 
1. autor: …………………..…………  tytuł:  ……………………….…………………………………………… sygn.: ………..… . 
 
2. autor: …………………..…………  tytuł:  ……………………….…………………………………………… sygn.: ………..… . 
 
3. autor: …………………..…………  tytuł:  ……………………….…………………………………………… sygn.: ………..… . 
 
 
Osoba zamawiająca: ……………………………… telefon: ………………………………  e-mail: ……………………………… 
 
       Dokładny adres dostawy: 
 
 
 
 
 
 
                   (Pieczątka Biblioteki Zamawiającej) 
 
 
Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie 
 

1. Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie (zwana dalej BKE) wypożycza wyłącznie wydawnictwa zwarte pozostające w jej zasobach po uzyskaniu 
akceptacji Kierownika BKE. 

2. Wszystkie materiały biblioteczne BKE są wypożyczane Bibliotece Zamawiającej a nie jej poszczególnym czytelnikom. Kierownictwo Biblioteki 
Zamawiającej ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone z BKE materiały. Wypożyczone z BKE materiały biblioteczne mogą być udostępniane 
czytelnikom wyłącznie na miejscu w Bibliotece Zamawiającej. 

3. Wypożyczenia międzybiblioteczne odbywają się na podstawie czytelnie wypełnionego formularza wypożyczeń międzybibliotecznych dostępnego na 
stronie internetowej BKE i przesłanego w formie elektronicznej (library.pl@coleurope.eu lub ill.pl@coleurope.eu) lub faksem na nr 22.649.1290. 

4. Po otrzymaniu zamówionych materiałów Biblioteka Zamawiająca ma obowiązek potwierdzić BKE ich odbiór drogą elektroniczną lub telefonicznie przez 
osobę do tego upoważnioną. 

5. Okres wypożyczenia trwa 2 tygodnie licząc od dnia dostawy do Biblioteki Zamawiającej. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony 
na wniosek Biblioteki Zamawiającej przed upływem terminu zwrotu. Jednorazowo Biblioteka Zamawiająca może złożyć zamówienie na 3 jednostki 
inwentarzowe. 

6. Biblioteka Zamawiająca jest zobowiązana zwrócić wypożyczone materiały w ustalonym terminie, wartościowymi lub poleconymi przesyłkami pocztowymi, 
właściwie opakowanymi tak, aby książki nie uległy zniszczeniu. Koszt zwrotu wypożyczonych materiałów pokrywa Biblioteka Zamawiająca. 

 
Aktualizacja: 04.07.2012. Na podst.: Zarz. Min. Kultury i Sztuki z dn. 25 marca 1980 r. w sprawie zasad wypoż. międzybibliotecznego (MP 1980 nr 12, poz. 54). 
 
 
Adnotacje służbowe (wypełnia BKE) 
 
Akceptacja wypożyczenia: …………………………….………..… Uwagi: …………………………….………..… 
 
Wysłano dnia:  …………………………….………..… Zwrócono dnia: …………………………….………..… 

Formularz wypożyczeń międzybibliotecznych 
 

Wypełniony czytelnie formularz należy wysłać na adres 
library.pl@coleurope.eu lub ill.pl@coleurope.eu  

lub faksem na nr 22.649.1290. 
 

Do składania wniosku uprawnione są wyłącznie instytucje, Biblioteka 
Kolegium nie wypożycza swoich zbiorów osobom fizycznym. 


