
 

Wniosek o udostępnienie publikacji ze zbiorów  

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

Status osoby ubiegającej się o zgodę na korzystanie ze zbiorów: 

Student/ doktorant-> należy wypełnić punkt 1 i 2 

Wykładowca, nauczyciel akademicki -> należy wypełnić punkt 1 i 2 

Osoba prywatna -> należy wypełnić punkt 1 

Inny (np. projektant, dziennikarz), jaki:        -> należy wypełnić punkt 1 i 3 

 

1. Dane kontaktowe:  

 

Imię i nazwisko:  

 

Adres:  

 

Adres e-mail oraz telefon kontaktowy:  

 

2. Uczelnia1 lub szkoła wyższa  

 

Nazwa:  

 

Adres:  

 

Kierunek:  

Pieczątka uczelni, podpis promotora/opiekuna naukowego2: 

 

3. Instytucja 

 

Nazwa:  

 

Adres:  

 

Adres e-mail oraz telefon kontaktowy:  

NIP:  

Pieczątka Instytucji: 

 
1 W przypadku studentów studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego Sp. z o.o. we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej wystarczy 
uzyskanie pieczęci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 
2 opcjonalnie 



 

 

B. ZAMÓWIENIE 

 

 

W przypadku gdy Wnioskodawca chce skorzystać z konkretnych publikacji  
-> należy wypełnić punkt 1 i 3 

 

W przypadku gdy Wnioskodawca chce zlecić pracownikowi Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. wyszukiwanie publikacji na określony temat  
-> należy wypełnić punkt 2 i 3 

 

1. Zamówienie publikacji:  

Książka – autor i tytuł lub sygnatura3;  
Artykuł z czasopisma –tytuł czasopisma, rok, numer; 
Materiały niepublikowane – temat 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

 

2. Zamówienie wyszukiwania: 

Temat przedstawiony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja materiałów, jeżeli 
publikacje są nieznane: 

 
 
 
 
 
 

 

3. Cel wykorzystania publikacji z uzasadnieniem: 

do celów naukowych + uzasadnienie + opinia opiekuna naukowego4 
 
 

do celów zawodowych + uzasadnienie 
 
 

 inny, jaki:       + uzasadnienie 
 
 

 

 

 
3 http://makwww.iwp-tech.com.pl/cgi-bin/makwww.exe 
4 opcjonalnie 

http://makwww.iwp-tech.com.pl/cgi-bin/makwww.exe


 

 

C. INSTRUKCJA ZAMAWIANIA PUBLIKACJI ZE ZBIORÓW INSTYTUTU WZORNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O. 

1. W celu skorzystania ze zbiorów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. konieczne 

jest wypełnienie „Wniosku o udostępnienie publikacji ze zbiorów  Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego sp. z o.o.” Złożenie wniosku jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania 

się z regulaminem korzystania ze zbiorów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

2. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. lub przesłać drogą mailową na adres: 

bibliowzor@iwp.com.pl lub faxem: 22 831 64 78. W przypadku przesłania wniosku za pomocą 

elektronicznych środków przekazu oryginał dokumentu należy dostarczyć do siedziby 

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. najpóźniej w dniu korzystania ze zbiorów. 

3. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy 

udostępnienia zbiorów bez podania przyczyny. 

4. Pracownik Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. skontaktuje się z Wnioskodawcą 

telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail w celu: 

- powiadomienia Wnioskodawcy o zgodzie lub braku zgody na korzystanie ze zbiorów 

wskazanych we Wniosku, 

- uzgodnienia przewidywanego czasu i kosztu wykonania kwerendy (dotyczy tylko osób, które  

w części B formularza wybrały opcję wyszukiwania publikacji), 

- ustalenia z Wnioskodawcą terminu korzystania ze zbiorów Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest wpłacić, wynikającą z wniosku i/lub ustaleń z pracownikiem 

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., zgodną z cennikiem usług opłatę 

za korzystanie ze zbiorów, przelewem na konto bankowe PKO Bank Polski S.A. 51 1020 1068 

0000 1302 0373 5933  :  

 - przed rozpoczęciem wyszukiwania publikacji przez pracownika Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. 

- przed skorzystaniem ze zbiorów w siedzibie IWP  

Prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty, tak aby możliwe było stwierdzenie wpływu 

środków na konto bankowe. W przeciwnym wypadku pracownik Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego ma prawo zmienić termin korzystania ze zbiorów. 

6. Studenci studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej 

w trakcie trwania studiów mogą korzystać ze zbiorów Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. nieodpłatnie5. Punkty 1-4 Instrukcji stosuje się.  

7. Absolwenci studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz ze 

Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej mogą korzystać ze zbiorów Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. uzyskując rabat na świadczone usługi6.               

Punkty 1-5 Instrukcji stosuje się. 

 

D. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW INSTYTUTU WZORNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O. 

1. Ze zbiorów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. korzystać może tylko osoba 

wskazana w punkcie 1 części A wniosku. Korzystanie ze zbiorów Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. możliwe jest tylko na terenie siedziby Spółki – w miejscu 

wskazanym Wnioskodawcy przez pracownika Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

2. Wszelkie zauważone uszkodzenia wydawnictw należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi 

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

 
5 Nie dotyczy usług kserograficznych 
6 Nie dotyczy usług kserograficznych 

mailto:bibliowzor@iwp.com.pl


 

3. Zabrania się niszczenia materiałów bibliotecznych, wycinania, wyrywania stron, podkreślania 

fragmentów itp.  

4. W przypadku zniszczenia udostępnionej publikacji Czytelnik będzie musiał zapłacić karę 

w wysokości trzykrotnej obecnej ceny rynkowej tej publikacji lub odkupić identyczny 

egzemplarz. W przypadku publikacji niedostępnych na rynku Czytelnik będzie musiał zapłacić 

karę w wysokości trzykrotnej ceny antykwarycznej tej publikacji. 

5. Zabrania się kserowania, fotografowania publikacji bez uzyskania zgody pracownika Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

 

E. CENNIK 

1. Opłata za udostępnienie zamówionych publikacji (opcja zamówienia publikacji w części B): 

- do 5 książek lub 10 czasopism (w przypadku zamówienia książek i czasopism należy 

przyjąć przelicznik: 1 książka= 2 czasopisma) – 15,99 zł 

- powyżej 5 książek lub 10 czasopism – cena ustalana indywidualnie 

2. Opłata za opracowanie kwerendy (opcja zamówienia wyszukiwania w części B): 

- 40,59 zł za każdą rozpoczętą godzinę wyszukiwania 

3. Usługi kserograficzne: 

- ksero czarno-białe – A4 – 0,62 zł/1 strona 

- ksero czarno-białe – A3 – 1,23 zł/1 strona 

4. Podane ceny są cenami brutto. 

5. Rabat dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Wzornictwa 

Przemysłowego Sp. z o.o. we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz ze 

Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej – 50% od cen wskazanych w cenniku. Rabat nie 

dotyczy usług kserograficznych. 

 

.  

 

 

 

 

..……………………………………. 

                                                                                                                         Odręczny podpis Wnioskodawcy 

                                                                                                                       Imię i nazwisko (czytelne) 


