
Załącznik do Zarządzenia Nr 010/O/04/2016 
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
 
 

REGULAMIN  RZECZY ZNALEZIONYCH W 
KRYTEJ PŁYWALNI W WOLI 

 
 

 

W związku z przepisami ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 marca 2015 r. (Dz.U. 

nr 397 z 2015 r.) ustanawia się co następuje: 

 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin niniejszy określa: 
a) zasady przyjmowania, przechowywania, przekazywania do Starosty Pszczyńskiego i 

wydawania rzeczy znalezionych, 
b) zasady ustalania działań względem rzeczy małowartościowych nieodebranych przez 

właściciela i nie przyjętych na przechowanie przez Starostę. 
 

2. Wzór oświadczenia o zagubieniu rzeczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

3. Wzór poświadczenia przekazania rzeczy przez znalazcę stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 
 

 
II.  ZASADY PRZYJMOWANIA RZECZY ZNALEZIONYCH 

 
1. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikowi kasy. 
2. Prowadzi się ewidencję przyjęć rzeczy znalezionej zawierającą: 

 
a) data i miejsce znalezienia rzeczy, 
b) opis znalezionej rzeczy uwzględniający jej rodzaj i ilość, 
c) miejsce przechowywania rzeczy, 
d) szacunkowe określenie wartości rzeczy ( wartościowa – szacunek wartości, 

małowartościowe, bezwartościowa ), 
e) dane znalazcy, 
f) określenie właściciela, 
g) data wydania rzeczy właścicielowi, 
h) fakt przekazania rzeczy do Starosty, 
i) fakt odmowy przyjęcia rzeczy przez Starostę, 
j) sposób i data dokonania likwidacji rzeczy znalezionej, 
k) uwagi. 
 
3. Przyjęcie rzeczy znalezionej potwierdza się wpisaniem do ewidencji rzeczy 

znalezionych – załącznik nr 3  
 

 



III.  ZASADY PRZECHOWYWANIA RZECZY ZNALEZIONYCH 
 

1. Każda rzecz znaleziona zostaje w ciągu 3 dni od dnia przekazania przez znalazcę, w 
razie nie zgłoszenia się w tym czasie właściciela rzeczy, przekazana do Starosty 
Pszczyńskiego. W tym czasie rzeczy wartościowe, tj. takie, których wartość 
przekracza  100,00 zł przechowywane są w sejfie Krytej Pływalni przez okres 3 dni, 
licząc od dnia następnego po przyjęciu rzeczy znalezionej. Pozostałe rzeczy 
przechowywane są w pomieszczeniu na podbaseniu Krytej Pływalni. 

2. Przy przekazaniu rzeczy znalezionej Staroście Pszczyńskiemu określana jest wartość 
rzeczy. W razie odmowy przyjęcia rzeczy o wartości poniżej 100,00 zł do 
przechowania przez Starostę rzecz pozostaje w dyspozycji Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. W razie przyjęcia rzeczy przez Starostę stosowne 
poświadczenie o którym mowa w rozdziale I ust. 3 zostaje wydane Staroście za 
pokwitowaniem. 

3. Przechowywanie rzeczy znalezionych jest uzależnione od określenia wartości danej 
znalezionej rzeczy przez Starostę Pszczyńskiego. Rzeczy nieprzyjęte przez Starostę 
przechowywane są w pomieszczeniu na podbaseniu Krytej Pływalni lub w kasie 
basenowej przez okres 30 dni, licząc od dnia następnego po odmowie przyjęcia 
rzeczy znalezionej przez Starostę. 

4. W przypadku znalezienia rzeczy prowadzi się poszukiwania właścicieli, informując o 
tym fakcie na stronie internetowej Krytej Pływalni. 

5. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana, wzywa się ją 
niezwłocznie do odbioru listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
 

 
 

IV.  ZASADY WYDAWANIA RZECZY ZNALEZIONYCH 
 

1. Pracownik Krytej Pływalni wydając rzecz znalezioną osobie uprawnionej do jej 
odbioru obowiązany jest do : 

 
a) sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy na podstawie ważnego 

dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, 
b) przyjęcia od osoby uprawnionej do odbioru oświadczenia o zgubieniu rzeczy z 

podaniem daty i miejsca utraty oraz szczegółowym opisem rzeczy z podaniem jej cech 
charakterystycznych – załącznik nr 1, 

c) porównania treści złożonego oświadczenia z zapisami w księdze ewidencji rzeczy 
znalezionych. 

 
2. Z czynności związanych z wydaniem rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru 

sporządza się pokwitowanie wydania rzeczy znalezionej: 
 

a) Data sporządzenia pokwitowania, 
b) Numer ewidencyjny rzeczy znalezionej, 
c) opis rzeczy znalezionej, 
d) osoba uprawniona do odbioru rzeczy znalezionej, 
e) dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej znalezioną rzecz, 
f) data wydania rzeczy znalezionej. 

 
 



3. W razie zgłoszenia się osoby uprawnionej do odbioru rzeczy po przekazaniu rzeczy do 
Starosty informuje się taką osobę o uprawnieniach i sposobie i miejscu odbioru rzeczy 
od Starosty. 

4. W razie zgłoszenia się osoby uprawnionej do odbioru rzeczy po utylizacji bądź 
zużyciu rzeczy nieprzyjętej przez Starostę informuje się taką osobę o przepisach 
prawnych oraz o fakcie i sposobie utylizacji bądź użycia rzeczy. 

 
Wzór pokwitowania wydania rzeczy znalezionej – załącznik nr 4. 
 
 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI 
NIEPRZYJĘTYMI PRZEZ STAROST Ę  

 
1. Rzeczy małowartościowe lub bezwartościowe, nie przyjęte do przechowania przez 

Starostę  po okresie określonym w rozdziale III ust. 3 podlegają likwidacji;  mogą 
zostać one również przekazane do najbliższego punktu Caritas lub MOPS, wydane 
znalazcy, bądź pozostawione w dyspozycji GOSIR w Miedźnej z/s w Woli. 

 
 

 



Załącznik nr 3 do  
Regulaminu Rzeczy Znalezionych 

 
 

EWIDENCJA RZECZY ZNALEZIONYCH W GOSIR W MIED ŹNEJ Z/S W WOLI 
 

L.p. data i miejsce 
znalezienia 

rzeczy 

opis znalezionej rzeczy 
uwzględniając jej rodzaj  i ilość 

okres 
przechowywania 

rzeczy 
( sejf, podbasenie, 
kasa basenowa ) 

Określenie 
wartości  rzeczy   
( wartościowa, 

małowartościowa, 
bezwartościowa )              

Dane znalazcy Określenie 
właściciela 

Data wydania 
rzeczy 

właścicielowi 

Podpis 
odbierającego 

znalezioną 
rzecz 

Data 
przejścia 
rzeczy do 
dyspozycji 

Krytej 
Pływalni  

Sposób i data 
dokonania 
likwidacji 

rzeczy 
znalezionej 

  
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

          



Załącznik nr 1 do  
Regulaminu Rzeczy Znalezionych 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU RZECZY 
 
 
 

DATA I MIEJSCE ZAGUBIENIA RZECZY  __________________________________ 
 
OPIS RZECZY ZAGUBIONEJ:   __________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
DANE OSOBY, KTÓRA ZGUBIŁA RZECZ: 
 
IMIĘ I NAZWISKO    __________________________________ 
 
 
ADRES      __________________________________ 
 
NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  __________________________________ 
 
NR TELEFONU     __________________________________ 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
      data i podpis pracownika           data i podpis zgłaszającego 
      przyjmującego zgłoszenie 
 
 
 
Informacja: 
 
Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej 
z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola 
 
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa. 
 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: znalazca rzeczy. 
Informujemy : że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie, a także 
inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie 
ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego Lu 
stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie : Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 
marca 2015 r. (Dz.U. nr 397 z 2015 r.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, 
poz. 93 ze zm. ) 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do  Regulaminu Rzeczy Znalezionych 

 
STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, tel. 32 449 23 33, fax: 449 23 30, e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl, www.powiat.pszczyna.pl 

 
POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY 

Data złożenia zawiadomienia ………………………………………………………..……………. 

Opis rzeczy znalezionej(-ych) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Data, godzina i miejsce znalezienia rzeczy 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

DANE OSOBOWE ZNALAZCY: 

1) imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

2) adres zamieszkania ……………………………………………………………..…………………. 

Oświadczam, że nie wiem kto jest uprawniony do odbioru znalezionej(-ych) rzeczy i nie 

znam miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej(-ych). 

Oświadczam, że za znalezioną rzecz żądam/nie żądam* znaleźnego. 

 

……………………………………………. 
data i czytelny podpis znalazcy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kwituję odbiór zawiadomienia o znalezieniu rzeczy 

 

………………………………………………… 
data i podpis czytelny pracownika GOSiR w Miedźnej z/s w Woli 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POKWITOWANIE PRZYJĘCIA/ODMOWY PRZYJĘCIA* 

ZNALEZIONEJ(-YCH)* RZECZY DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 

 W dniu ……………………………. przyjęto/odmówiono przyjęcia* w/w rzecz(-y) 

znalezioną (-ej/-ych). Wskazanie powodów ewentualnej odmowy przyjęcia rzeczy 

znalezionej:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………. 
                                                                                     data i czytelny podpis pracownika Starostwa 

Kwituję odbiór zawiadomienia o znalezieniu rzeczy 

 

………………………………………………… 
data i podpis czytelny znalazcy  
* niewłaściwe skreślić 

 



 
 

Załącznik nr 4 do  
Regulaminu Rzeczy Znalezionych 

 
________________ 
        Pieczęć GOSiR 

 
POKWITOWANIE WYDANIA RZECZY ZNALEZIONEJ 

 
DATA SPORZĄDZENIA POKWITOWANIA  __________________________________ 
 
NUMER EWIDENCYJNY   __________________________________ 
 
OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ: 
 
IMIĘ I NAZWISKO    __________________________________ 
 
ADRES      __________________________________ 
 
NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  __________________________________ 
 
NR TELEFONU     __________________________________ 
 
DATA WYDANIA RZECZY:   __________________________________ 
 
 
Oświadczam, iż odebrana przeze mnie rzecz będąca moją własnością została mi 
wydana w stanie nienaruszonym i niezmienionym stanie fizycznym od dnia 
zagubienia. 
 
_________________________________  ____________________________ 
       data i podpis pracownika wydającego              data i podpis osoby uprawnionej do odbioru 
 
 
 
Informacja: 
 
Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej 
z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola 
 
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa. 
 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: znalazca rzeczy. 
Informujemy : że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie, a także 
inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie 
ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub 
stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie : Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 
marca 2015 r. (Dz.U. nr 397 z 2015 r.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, 
poz. 93 ze zm. ) 


