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1) ,skierowanego do pracy w celu realizacji budownic
twa t':ksportowego i usług związanych z eksportem. 

2) zatrudnionego na terytorium tych par'lstw za zgodą 
, polskiego organu pati.stwowego. 

' 3)' którego osoby bliskie 'zamieszkują w pasie przygra
nicznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej 
lub Niemiećkiej RepUbliki Demokratycznej. 

4) użytkującegq grunty rolne. łąki i lasy ilaterytorium 
Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. ' 

§ 4. Posiadaczowi pojazdu przysługuje tylko je~na 
.z ,obniżek. o których mowa w § 2 i 3. ' 

I 

§ 5. Zwrot składki za , częściowo nie wykorzystany 
okres ubezpieczenia nie przysługuje. jeżeli: 

. 1f ubezpieczenie obejmuje okres do 30 dni. 

.' 2j Składka pobrana zgodnlez§" 3 jest niższa od składki 
ustalonej w taryfie' Za wykorzystany okresubezpie-', 
czenia. 

3) wypłacono świadczenie lub odszkodowanie z tego 
ubezpieczenia. , . 

§ 6. Udziału własnego posiadacza w pókryciu szkody 
·w ubezpieczeniu autocasco ,nie stosulje ' się. jeżeli: 

1) szkoda powstała wskutek: 

a) piorunu. gradobicia. pożaru i wybuchu oraz na
głego d:zJalania czynnika termicznego lub chemicz- ' 
nego pochodzącego z zewnątrz ppjazdu, 

b) kradzieży pojazdu lub jego ctęści, 

c) zepchnięcia pojazdu pc-zez wichurę, 

d) trzęsienia: ziemi i powodzi, " 

e) obruszenia się skał lub spadających kamieni, 

f) stłuczenia szyby. klosza reflektora, ' kierunkowska- ' 
zu. spow 6dowanego uderzeniem przez kamień wy
rzucony spod kół innego jadącego pojazdu, 

g) zawinionego działania .kierowcy innego. pojazdu. 
a okoliczność ta żosl-ała potwierdzona protokołem 
milicji (policji) lub zakładu ubezpi eczerl, 

h) uśzkodzenia pojazdu w związku 'z pi'zewozem osób, 
którym ma być udzielona , pomoc lekarska . 

2) pojazd najeży do j~dnostki gospodarki ' uspołecznio
nej lub stanowiąc własność osoby fizycznej został od
Qany jednostce gospodarki uspołecznionej w posiada-
nie -zależne. -

3) koszty naprawy pojazdu w zakresie ' niezbędnym ' do 
dalszego kon'tynuowania bezpiecznej jazdy zostały ' 
poniesione za granicą; 

§ 7. l. Posiadacz pojazdu oplaca składkę za cały 
okres pozostawania pojazdu' za granicą. , 

2. Jeżeli pojazd pozostaje za granicą po upływie 

,.okresu ubezpieczenia na skutek wypadku objętego ubez
pieczeniem. posiadacz pojazdu nie opłaca ąodatkowej 
składki za ten okres. 

§ 8. Zarządzenie nie dotyczy składek za ubezpiecze
nie pojazdów nalezących do Przedsi ę biorstwa Międzyna

rodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES". 

§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
18 lutego, 1978 r. w sprawie taryfy skład ek ia oboWiązko
we ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych 
w ruchu zagranicznym (Monitor Polski Nr 8. poz. 29 
i Nr 24. poz. 82). 

, § lO. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwiet
nia 1980 r. 

Minister Finansów: H. KISIel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia .2.5 marca ' 1980 r. 

wsprawi~ zasad wypożyczania młędzybibliotec7Jlego. 

Na podstawie art. 16 ust pkt 5 ustawy z dnia 
9 kwietnia 1968 r. o bibHotekach (Dz. U.Nr 12, poz. 63) 
zarządza się. co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady wypożyczania międżybiblio
tecznego materiałÓw bibliotecznych przez biblioteki ogól

, nokrajowej sieci bibliotecznej, stanowiące zal-ącznik do 
zarządzenia. 

, § 2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 23 grudnić'l1953 r. w sprawie wypożyczania mię
dzybiblioJecznego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-19, 
poz. 336). 

. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z oniem l maja 
1980 r. 

Minister Kultury i Sztuki: .. Z. Najdowski 

Załącznik do zarządlenia Ministra 
Kultury I S,lluki z dnia 25 marca 
1980 r. (poz. 54). 

ZASADY WYPOZYCZANlA MIĘDZY BIBLIOTECZNEGO MA TERIAŁOW BrBLJOTECZNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI 
.OGOLNOKRAJOWEJ SIECI BIBLIOTECZNEJ 

1. W wypożyczaniu międzybiblibtecznym uczestniczą 

bezpośrednio: 

1) bibligteki' naukowe, 

2) , bibliotek! publiczne stopnia wojewódzkiego, 

3) wojewódzkie biblioteki pedagogiczn:e, 

4)bilJlioteki naczelnych organów władzy i administracji 
, państwowej, 

I 

5) biblioteki ośrodków informacji naukowej. ~Jechnicz.nej 

i ękonomicznej. 

2. Biblioteki ogólnokrajowej sieci' bibliotecznej. nie 
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"ymienione w ust. 1, uczestniczą w wypożyczaniu pliędży.
bibliotecznym ' za poŚrednictwem bibliotek publicznych 
stopnia wojewódzkiego oraz wojewód.zkich bibliotek pe- ' 
dagogicznych" . . 

3. Biblioteki uc'zestniczące w wypożyczaniu. międ2y
bibliotecznym prowadzą ewidencję rewersów l wypoży

czonych materiałów , bibliotecznych. 

4. Biblioteka może odmówić wypożyczania rzadkich 
szczególnie cennych materiałów bibHotecznych. 

. 5. Biblioteki uczestniczące w wypożyczaniu międzybi
bliotecznym Wysyłają zamówienia ' na jednolitym ·formula
rzu rewersu, który mo~e być uiywany jako rewers jedno
razowy -lub rewers ' okrężny. Rewers ten może być użyty 
do' zamówienia reprodukcji, jeżeli dokument oryginalny 
nie może być wypożyczony. 

6. Zamówienia mogą byc wysyłane również teleksem, 
Ił W wypadkach wyjątkowo_ pilnych, za zgOdą biblioteki 
wypożyczającej, telefonicznie. Po zrealizowaniu zamówie
nia biblioteka zamawiaj4ca wysyła_ potwierdzenie odbioru 

. przesyłki wraz z podpisanym l ' ostemplowanym rewersem. 

7 .. Czytelnik składa zamówienie ' na specjalnym form~l~ . 
l,arzu lub rewersie, podając - opis bibliógraficżny, który 
powinien zilwierać: 

, 1) dla wydawnictw zwartych: nazwisko l imię autqra, 
.. tytuł. miejsce i 'rok wy"dapia; 
, 2) dla wydawnictw ciągły~h: tytuł, miejsce wydania, 
~1 , tom, rocznik, rok wydania, numer' zeszytu, strony, I}a-

zwisko autora i tytuł artykułu. 

. 8. Czytelni~, który nie zna dokładnych danych biblio
grafitznychr podaje źródło informacji o poszuk(wanej po-
zycji. . 

9. Biblioteka zamawiająca sprawdza zamówienia skta
dane przez czytelnika W dostępnych bibliografiach, II ' je
żeli nie jest to możliwe, zam~eszcza odpowiednią arlnota
cjęna rewersie. Zamówienia składane przez małe biblio
teki, w których nie ma możliwości sprawdzenia opisu hl
bJiografic~nego, sprawdza pierWsza biblioteka, któr~ otrzy
mała r'ewers i dysponuje odpowiednimi bibliografiami. 

10. Rewersy wysyłane przeź bibliotekę powinny za-
Wierać oprócz opis~ bibliograficznego: 

1) czytelny odcisk pieczęci bibJj'otejd, ' / 

,2) adres i 'kod pocztowy biblioteki, 
3T datę i podpis osoby upoważnionej, 

. ! 
4) wskazówkę, czy rewers jest jednorazowy czy 

.' okrężn·y. 

11. Na rewersie okrężnym bibliote.ka zamawiająca 
określa . termin, do ktÓrego zamówienie jest a'ktualne, oraz 
ewentualne uwagi dotyczące jego objegu. 

12: Rewersy powinny być wyp;elnjarie czytelnie; przy ' 
alfabetach nie łacińskich stosu je się transliterację. 

13. Biblioteki uczestnicząc~ w wypożycz-ani~ między-
bibliotecznym przed wysłaniem zamówieni.a:· , 

, l) ..sprawdzają. czy . po~zukiwane materiały biblioteczne 
znajdują się w najbliższych bibliotekach, 

2) ustalają , w której bibliotece znajdu)ą :;ię poszukiwa
ne materiały biblioteczne, 

3) podają na rewersie u~yskane informacje. '/ 

14. Biblioteki uczestniczące w wypożyczaniu " między
piblioteczny'IIl za ' pośrednictwem innych bibliotek kierują .... 

/ 

zamówienia ' do bil)IiQtek ,publicznych stopnia. WojewMz
kiego albo do wojewódzkich bibliotek .pedagogicznyćh" 
które realizują te zamówienia . . 

15. Jeżeli biblioteka nie ma poszukiwanych materia- , 
łów bibliotecznych, kieruje z.amówienie do innych biblio
tek. uczestni~ząćych bezpośrednio w wypożyczaniu mię-
dzybi blioteczn ym. . ' . , 

16. Biblioteki uczestniezącę bezpóśrednio W wypoży
czaniu międzybibliotecznym kierują zamówienia, zależnie 
od treści f rodzaju pQszukiwanych 'materiałów bibliotecz
nych, do bibliotek pubłicznychstopnia ,wojewódzkiego 
i wojewqdzkich bibliotek pedagogicznych, de odpowied
nich bibfiotek naukowych lub bibliotek ośrodków infor-

. macji naukqwej, technicznej i , ekonomicżnej. 

17. Zamówienia na podręczniki i lektury ,dla studen-
. tó-w sikól wyższych oraz na piśmienriictwo współczesne 
I powinny być realizowane przez tiibliotekiznajdujące si~ ) 
najbliżej biblioteki zamawiającej. Zamówi~nia na piśmien
nictwo retrospE!ktywne I inne trudno dostępne tnatedały_ 
biblioteczne biblioteki publiczne stopnia · wojewódzkiego, 
wojewódzk ie biblioteki pedagogiczne oraz biblioteki nau
kowe p'fZesyłaj~ do Odpowiednich (bibliotek. 

18. Materiały biblioteczne, których br.ak w bibliote
kach krajowych. można wypożyczać 'l bibliotekzagrani~z" 
nych Zll pośrednictwem B-ibnoteki Narodowej w Warszi!.: 
wie. 

19. Rewersy oraz zamówienia , składane teleks,em lub 
telefonicznie powinny być realizowane w\ terminie '2 t y
'godni od dnia złożeni~ zamówienia . 

20. Biblioteka, która otrzymała zamówienie, a nie ma 
zamówionych materiałów bibliotecznych, odsyła nie zrea
lizowane rev/ersy jednorazowe do ' biQlioteki zama}Y'iają
cej, Ił rewersy okrężne kieruje, za'leżnie od treści i ro
dzaju 'zamówionych materialqw bibliotecznych, do biblio- . 
te~ uczestniczących bezpośrednio , w wypożyczaniu mię

dzybiblioteczrtym, ' zamieszczając na nlCh adnotację o przy- ,. 
czynie niewykonania zamówienia. 

21. Jeżeli zamówienie. które złożone zostało teleksem 
hib telefonicznie, nie mOŻe być zrealizowane., biblioteka 
wypożyczająca infmmuje o tym teleksem lub telefonicznie. 

22. ' Biblioteka może zamiast oryginalnych materiałów 
biblioteczn ych wypożyczyć reprodukcje tych materiałów. 

23. Biblioteka wypożyczaJ~'ca może nieodpłatnie wy
konać i przekazać bibliotece zamawiającej odbitkę ksero
graficzną lub mikrofilm z fragmentów dzieł lub a rtykułów 
<;:zasopism n.ie przekraczających 15 stron druku; biblioteka 
zamawiająca nie zwraca tych materiałów. 

24. Biblioteka zamawiająca obowiązan-a jest zwrócić 
wypożyczone materiały biblioteczne w terminie jednego 
miesiąca od daty 'ich otrzyma'nia. 

25. 'IN . uzasadnionych wypadkach biblioteki mog 
ustalić inny termin zwrotu, w zależności od rodzaju wy 
pożyczonych ma _eriałó-"" bibliotecznych. 

26. Biblioteka zamawiająca może uzyskać przed łuże 
nie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów . bibliotecz 

nych. jeżeli nie zostaną one. w tym czasie zamówion 
p rzez innego czytelnika. 

27. Wniosek o przedłużenie terminu biblioteka zama 
wiająca zgłasza do biblioteki wypożyczającej przed upły 

wem terminu zwro tu. Brak odpowiedzi oznacza ' zgodę n 
przedłużenie terminu zwrotu materiałów biqliotecznycb .. I 
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28. W ,razie niezwrócenia przez biblioJekę zamawia
jącą materiałów bibliotecznych w określonym terminie, 
biblioteka wypożyczająca wysyła upomnienie. 

, , 

, 29. Jeżeli biblioteka zamawiająca nie , zwróci mate
riałów bibli~tecznych mimo trzykrotnego upomn'ienia, to 
biblioteka wypożyczająca nie r,ealizuje zamówień tej bi
bli.oteki do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów bi
blioteczn ych. 

30. Jeżeli bibHoteka zamawlaJąca uporczywie nie 
zwraca wypożycz~ych materiałow bibliotecznych w 
określonych terminach, biblioteka wypożyczając~ zapJze
staje wypożyczania jej materiałów ,bibliotecznych. 

, 31. Wypożyczone przez bibliotekę zamawiającll ma
teriały biblioteczne udostępniane są czytelnikom wyłącz~ 
nie w czytelni tej biblioteki. 

I ' 

,/ 

32. Materiały biblioteczne, z wyjiltldem druków rzad-
kich i szczególnie 'cennych oraz materiałówwypożyczo~ 

' nych- z Biblioteki Narodowej i z ' bibIlotek zagranicznych, 
',mogą być w szczególnie uzasadnionych wypadkach, za 
:rgodą biblioteki wypożybajqcej, wypoży~zone czytelni-

, kom do domu. , 

, 33. Zbiory ' specjalne powinny być udostępniane 'w 
.'czytelniach' zbiorów specjalnych, fi w szczególnie uzasad
nion ych wypadkach również w' innych czytelniach, jeżeli 
zostanie zapewnione bezpieczeństwo zbiorów. 

34. Odbitki kserograficzne z rękopiśów i starych dni
' ków mo'gą byt wykonywane tylko za zgoEl,. biblioteki wy-
pożyczającej. ' 

\ 
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35. Materiały I;liblioteczne przesyłane prze1syłką pocz
tową ' powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
zniszczeniem. 

36. ,Biblioteka wypożyczają~a może odmówić wysra
nia pocztą materiałów bardzo cennych luh łatwo ulegają
cych uszkodzeniu. Mate'riały te powinna odebrać i prze
wieźć osoba upoważniona przez bibliotekę zamawiającą. 

37. Materiały biblioteczne o większej wartości, a 'w 
szczególności zbiory specjalne i materiały sprowadzone \ 
z zagranlE'y pocztą, ubezpiecza biblioteka wypożycZająca w 
obie strony. Wart'ośĆ materiałów bibliotecznych stanowiącą 
podstawę ubezpieczenia, określa biblioteka wypożyczająca. 

38. Bibllotek~ wys;łająca zamówione materiały bi
blioteczne lub zwracająca 'je zawiadamia o przesyłce od
rębnym pismem bibliotek~ do ' której kieruje materiały \ 
b'iblioteczne. • 

39. Jeżeli , biblioteka, do-której była skierowana prze
syłka, nie otrzyma jej w ciągu dwó~h tygodni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o przesyłce, informuje o tym 
bibliotekę wysyłającą. 

, -40. Biblioteka potwierdza na piśmie odbiór wypoży'-
czonych rub zwróconych materiałów bibiiotecznych na
tychmiast po ich otrzymaniu. 
" '(t. Biblioteka wysyłająca pokrywa kosz\y przesyłki 

pocztowej. ' 

-42. Biblioteka zamawiająca odpowiada za uszk.odzenie 
lub utratę wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 
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