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Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach,  
zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych 

 i wymianie danych gospodarczych  

 z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
(Dz.U. Nr 81, poz. 530), będą przekazywane do: 

 

Krajowego Rejestru Długów  

Biura Informacji Gospodarczej SA 

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław 

www.krd.pl 

 
Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty  

lub do 10 lat od daty dokonania wpisu. 

 

 
 

CENTRALNA BIBLIOTEKA  WOJSKOWA                                                  Warszawa, dn. …….                                                                        

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 109 

tel. 681-68-88; e-mail ekopczynska@cbw.                                                     
Pan/Pani Jan Nowak 

                                                                                                  ul. Marszałkowska 1/21 

                                                                                          03-922 Warszawa 

 

MONIT NR 2 

Karta Nr 4444 

 
Centralna Biblioteka Wojskowa wzywa do  natychmiastowego  zwrotu  materiałów 

bibliotecznych wypożyczonych z Wypożyczalni Głównej, ul. Ostrobramska 109. 

 Wykaz niezwróconych w terminie pozycji zawiera załącznik „konto obciążeń czytelnika” 

 W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonych pozycji, czytelnik zgodnie  

z obowiązującym go Regulaminem Wypożyczalni zobowiązany jest do: 

odkupienia tego samego bądź  innego,  wyznaczonego przez Bibliotekę tytułu lub zapłacenia za 

zagubione pozycje – zgodnie z wyceną CBW.   

 Za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu  Wypożyczalnia nalicza czytelnikowi opłatę 

karną w wysokości 0.30 gr. za jeden vol. 

W przypadku nie zwrócenia do dnia ...............  wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych lub niezrealizowania  innej,  wskazanej przez Bibliotekę formy zaspokojenia 

wierzytelności Centralna Biblioteka Wojskowa, na mocy umowy zawartej z Krajowym 

Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej SA (KRD BIG SA), informacje  

o nieuregulowanych zobowiązaniach przekaże do REJESTRU DŁUŻNIKÓW*. 

 

 

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów 

 
                                                          

 

*Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego 
funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. 

Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), 

telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do 

Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp.  

Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku 

odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. 

http://www.krd.pl/

