
UCHWAŁA NR 156/XXX/2022 
RADY GMINY PACYNA 

z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia dokumentu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2022 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 572) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Pacyna w 2022 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy 

 
 

Maria Obidowska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 156/XXX/2022 

Rady Gminy Pacyna 

z dnia 21 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Pacyna w 2022 roku 

Rozdział 1. 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

§ 2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja, albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie dbania o zwierzęta domowe oraz podejmowanie działań na rzecz 
zapobiegania bezdomności zwierząt; 

10) wsparcie mieszkańców gminy w zakresie znakowania zwierząt oraz przeprowadzanie zabiegów kastracji  
samic i samców, co ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. 

Rozdział 2. 
WYKONAWCY PROGRAMU 

§ 3. Wykonawcami programu są: 

1) Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna; 

2) Schronisko dla zwierząt przy Fundacji „MEDOR”, 95-100 Zgierz,  ul. Urocza 9 -  zapewnia opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Pacyna na zasadach zawartych w podpisanej 
umowie; 

3) WOLF Hubert Kaczorowski, Swoboda 8, 09-550 Szczawin Kościelny -  zapewnia odławianie 
i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna na zasadach zawartych w podpisanej umowie; 

4) Gospodarstwo Rolne, Podatkówek 16, 09-541 Pacyna w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarczych na zasadach zawartych w umowie; 

5) Przychodnia Weterynaryjna, lek. wet. Oskar Czechoński, 99-320 Żychlin, ul. Ignacego Krasickiego 63; 

6) Gabinet Lekarsko - Weterynaryjny, lek. wet. Marcin Skonieczny, Robertów 1, 09 - 541 Pacyna, tel. 
609962445, w zakresie doraźnej pomocy zwierzętom rannym w wyniku wypadków drogowych ( istnieje 
możliwość świadczenia usług całodobowo na zasadach zawartych w podpisanej umowie); 

7) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt lub przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

8) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących; 

9) Koordynator Programu, pracownik Urzędu Gminy w Pacynie Przemysław Lisiecki (dalej jako: 
„Koordynator Programu”), tel. 530592025 w godz. 7:30 -15:30, który współpracuje w tym zakresie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7E6EC302-51A4-499F-9593-E0E702AB9EA4. Podpisany Strona 1



z organami inspekcji weterynaryjnej, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i społecznymi 
opiekunami zwierząt. 

§ 4. Nadzór nad realizacją Programu pełni Wójt Gminy Pacyna. 

Rozdział 3 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU 
DLA ZWIERZĄT I ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 5. Zlecenie odłowienia zwierzęcia, a w konsekwencji przyjęcia go do schroniska, gospodarstwa rolnego  
lub organizacji społecznej odbywa się wyłącznie na zgłoszenie Wójta Gminy Pacyna lub Koordynatora 
Programu. 

§ 6. Urząd Gminy Pacyna przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. zwierząt domowych lub 
gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (szczegóły pod linkiem: 
https://pacyna.mazowsze.pl/rolnictwo/ w zakładce zwierzęta bezdomne). 

§ 7. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmowane są tylko i wyłącznie przez Urząd Gminy 
w Pacynie pod nr tel. 530592025 lub osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 7:30 - 15: 30 od poniedziałku 
do piątku. 

§ 8. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy (w sprawach 
niecierpiących zwłoki) odłowienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłaszać bezpośrednio pod nr telefonu: 
509384661 lub na Posterunek Policji w Pacynie (dzielnicowy na terenie gminy Pacyna kom. 691211279). 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pacyna prowadzi firma, o której mowa w § 
3 pkt 3, jako działanie o charakterze stałym, po otrzymaniu zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu, na zasadach 
zawartych w podpisanej umowie. 

§ 10. Schronisko, o którym mowa w § 3 pkt 2, zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
odłowionymi z terenu Gminy Pacyna - na zasadach zawartych w podpisanej umowie. 

§ 11. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia należy je przewieźć do schroniska, o którym mowa w § 
3 pkt 2. Wyłapujący zwierzęta niezwłocznie sprawdza, czy zwierzę jest oznakowane mikro chipem lub 
tatuażem. 

§ 12. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się tymczasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt przez 
podmiot opisany w § 3 pkt 3, przez okres niezbędny do ich niezwłocznego zwrotu właścicielowi lub 
umieszczenia w schronisku. 

§ 13. W przypadku wyłapania zwierzęcia domowego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący niezwłocznie 
informuje o tym fakcie Koordynatora Programu lub sam ustala i informuje właściciela lub dotychczasowego 
opiekuna o miejscu pobytu odnalezionego zwierzęcia. 

§ 14. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia zostaje niezwłocznie poinformowany 
o odnalezieniu zwierzęcia i poproszony o jego odebranie, maksymalnie w terminie dwóch dni. Jeżeli we 
wskazanym terminie nie odbierze zwierzęcia, stosuje się właściwe przepisy w tym zakresie. 

§ 15. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) odbierając zwierzę podpisuje potwierdzenie 
odbioru. Dokument ten zostaje przekazany do Urzędu Gminy w Pacynie (do Koordynatora Programu). 

§ 16. Po wyłapaniu zwierzę gospodarskie zostaje bezpośrednio przewiezione do gospodarstwa, o którym 
mowa w § 3 pkt 4. 

§ 17. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe lub gospodarskie 
przygotowuje protokół wyłapania zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i miejscu wyłapania 
zwierzęcia, gatunku, rasie, wieku i jego indywidualnych cechach szczególnych, w przypadku zwierząt 
domowych wraz ze zdjęciem. 

§ 18. W szczególnych przypadkach, np. w przypadkach bezdomnych zwierząt domowych innych gatunków 
niż psy i koty lub zwierząt wymagających szczególnej opieki, jeżeli schronisko odmówi przyjęcia zwierzęcia, 
może ono zostać objęte opieką przez organizację, o której mowa w § 3 pkt 7. 
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Rozdział 4. 
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI   

§ 19. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Pacyna realizowane jest przy 
współpracy ze społecznymi opiekunami kotów i organizacjami, o których mowa w § 3 pkt 7. 

§ 20. Opieka, o której mowa w § 19, obejmuje w szczególności dokarmianie kotów wolno żyjących oraz 
kontrolę zdrowia, zabezpieczenia miejsca bytowania, opiekę lekarza weterynarii i kontrolę populacji. 

§ 21. Koordynator Programu prowadzi: 

1) rejestr miejsc bytowania kotów wolno żyjących; 

2) rejestr opiekunów kotów wolno żyjących. 

§ 22. Weryfikacja i rejestracja społecznych opiekunów kotów wolno żyjących zostały określone w § 
2 pkt. 1 Załącznika Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022 roku. 

§ 23. Złożone wnioski  podlegają weryfikacji. 

§ 24. Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej, społeczny 
opiekun kotów wolno żyjących wpisany do rejestru prowadzonego przez Koordynatora Programu staje się 
osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących. 

§ 25. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, 
społeczny opiekun kotów wolno żyjących zostaje wykreślony z rejestru społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących. 

§ 26. Dokarmianie kotów wolno żyjących oraz zasady zakupu i wydawania karmy określone zostały w § 
3 Załącznika Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Pacyna w 2022 roku. 

§ 27. Zakupu karmy dokonuje Gmina. Na realizację zadania związanego z dokarmianiem kotów, Gmina 
Pacyna zapewnia środki finansowe w budżecie na dany rok. 

§ 28. Społecznemu opiekunowi kotów wolno żyjących nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub 
świadczenie z tytułu realizowanego zadania. 

§ 29. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących realizuje zadanie osobiście lub przy pomocy innej osoby, 
ponosząc odpowiedzialność za te czynności. 

§ 30. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu wykorzystania karmy przekazanej 
przez Gminę, warunków w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty, warunków przechowywania karmy. 

§ 31. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli opiekun społeczny może zostać skreślony 
z rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; ponownie może zostać wpisany do rejestru po 
upływie roku od tego zdarzenia. 

§ 32. Szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, dokarmiania i opieki 
nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli, określa załącznik nr 1 do Programu. 

Rozdział 5. 
STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT 

§ 33. Bezdomne zwierzęta domowe pochodzące z terenu gminy Pacyna podlegają sterylizacji lub kastracji 
w schronisku dla zwierząt, o którym mowa § 3, pkt 2 lub w gabinecie weterynaryjnym wskazanym w § 
3 pkt 5 niniejszego Programu. 

§ 34. Zabiegom, o których mowa w § 33, nie podlegają zwierzęta, w okresie 14 dni od odłowienia z uwagi 
na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwskazania do 
wykonania tych zabiegów (wiek, choroba). 

§ 35. Gmina sfinansuje koszt kastracji kotów wolno żyjących oraz bezdomnego zwierzęcia, które zostanie 
przygarnięte w wyniku podjętych działań obejmujących poszukiwanie nowych właścicieli. 

§ 36. Całkowity koszt zabiegów, o których mowa w § 46, ponosi Gmina Pacyna. 
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§ 37. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Pacyna może sfinansować 100% kosztów 
wykonania zabiegów kastracji psów (suk) i kotów (kotek),  zwierząt adoptowanych, które trafiły do punktu 
tymczasowego przetrzymania oraz kotów wolnożyjących na następujących zasadach: 

1) zabiegi, o których mowa w § 37, winny zostać wykonane w przychodni weterynaryjnej, o której mowa w § 
3 pkt 5 niniejszego Programu; 

2) warunkiem uzyskania dofinansowania, o którym mowa § 37, jest złożenie w Urzędzie Gminy w Pacynie 
pisemnego wniosku wg załącznika nr 5 do niniejszego Programu (dot. osób pełnoletnich), wraz 
z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz oświadczenie, że 
właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnodostępnej 
bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL, którego koszt pokrywa Gmina. W przypadku 
kotów wolnożyjących wnioski składają społeczni opiekunowie; 

3) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zabieg kastracji jest wykonywany we wskazanym przez Urząd 
czasie. W przypadku kotów wolno żyjących zwierzę na zabieg dostarcza i odbiera społeczny opiekun lub 
podmiot odławiający. Koty wolno żyjące po zabiegu będą przetrzymane w punkcie tymczasowego 
przetrzymywania przez podmiot opisany w § 3 pkt 3, a następnie wypuszczone w miejscu 
dotychczasowego bytowania; 

4) dofinansowanie do kastracji będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel w budżecie Gminy Pacyna na rok 2022; 

5) dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinasowaniem; Gmina nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich 
leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych 
okoliczności w trakcie zabiegu. 

Rozdział 6. 
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 38. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt oraz nowych właścicieli lub 
opiekunów dla  zwierząt bezdomnych realizują: 

1) Schronisko, o którym mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Programu, 

2) Gmina Pacyna, Koordynator Programu, 

3) Organizacje, o których mowa w § 3 pkt 7. 

§ 39. Każdy, kto znalazł bezdomne zwierzę domowe i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, a nie ma 
możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna, jest zobowiązany do zgłoszenia znalezionego 
zwierzęcia, w celu poszukiwania dotychczasowego właściciela w Urzędzie Gminy w Pacynie do Koordynatora 
Programu (informacja o znalezieniu zwierzęcia zostanie umieszczona na stronie internetowej w zakładce 
zwierzęta bezdomne). 

§ 40. Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło może zgłosić 
jego zaginięcie w celu umieszczenia tej informacji na stronie internetowej, o której mowa w 
§ 41 Programu. 

§ 41. Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych działań 
edukacyjnych przez: 

1) schronisko ( http://medor.endor.pl/pies-do-adopcji  , http://medor.org/koty-do-adopcji), organizację dni 
otwartych, spotkań  informacyjnych dla chętnych do adopcji zwierząt, ułatwianie chętnym zapoznanie się 
ze zwierzętami, w tym możliwość odbycia wspólnych spacerów i zabaw, 

2) prowadzenie przez Gminę we współpracy z organizacjami, o których mowa w § 3 pkt 7, firmami, osobami 
prywatnymi, działań edukacyjnych w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, 
humanitarnego ich traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, znakowania 
a także adopcji zwierząt bezdomnych, w tym organizacji konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci 
i młodzieży, 

3) zapewnienie przez Gminę środków finansowych z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, promującą 
adopcje zwierząt, jak też działania bezpośrednio zmierzające do znalezienia dotychczasowych właścicieli 
lub opiekunów zwierząt lub nowych właścicieli lub opiekunów, 
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4) promowanie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Rozdział 7. 
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW ZWIERZĄT 

§ 42. Usypianie ślepych miotów psów i kotów z terenu Gminy Pacyna będzie wykonywane w schronisku, 
o którym mowa w § 3 pkt 2, oraz w przychodni weterynaryjnej wskazanej w § 3 pkt 5 niniejszego Programu, 
według wskazań lekarza weterynarii. 

§ 43. W przypadku, o którym mowa w § 42, należy również dostarczyć samicę (suczkę lub kotkę) celem 
dokonania sterylizacji. 

§ 44. Gmina Pacyna pokrywa koszty usypiania ślepych miotów zwierząt. 

Rozdział 8. 
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 45. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Pacyna wskazuje się 
gospodarstwo rolne: Podatkówek 16, 09-541 Pacyna, na zasadach zawartych w podpisanej umowie. 

Rozdział 9. 
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 46. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych realizuje 
Gabinet Lekarsko - Weterynaryjny, lek. wet. Marcin Skonieczny, Robertów 1, 09 - 541 Pacyna, na podstawie 
zawartej umowy, o której mowa w § 3 pkt 6. 

§ 47. Opieka, o której mowa w § 46, jest świadczona całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. 

§ 48. W przypadkach ciężkich stanów zdrowotnych zwierząt lub jeśli jego specyfika nie pozwala na 
przewiezienie do lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia niezwłocznie, nie później niż 
półtorej godziny od momentu zgłoszenia. Podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 6 może powierzyć wykonanie 
zadania osobie trzeciej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, ponosząc odpowiedzialność za czynności 
wykonane w jego zastępstwie. 

§ 49. W celu poinformowania o zdarzeniu i potrzebie udzielenia pomocy zwierzęciu należy skontaktować 
się telefonicznie z Gabinetem Lekarsko - Weterynaryjnym, lek. wet. Marcinem Skoniecznym, Robertów 1, 09 - 
541 Pacyna, tel. 609962445, o którym mowa w § 3 pkt 6, lub Urzędem Gminy w Pacynie ( Koordynatorem 
Programu) albo z Policją. 

§ 50. Zwierzęta wymagające dalszej opieki zostaną skierowane do schroniska lub zostaną tymczasowo 
przetrzymywane przez podmiot, opisany w § 3 pkt 3, a zwierzęta dzikie do azylu dla takich zwierząt. 

Rozdział 10. 
PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE 

§ 51. Obowiązkowemu elektronicznemu znakowaniu podlegają: 

1) zwierzęta w schronisku dla zwierząt, 

2) zwierzęta utrzymywanie przez mieszkańców Gminy, którym Gmina Pacyna współfinansuje koszty 
kastracji, o których mowa w § 37 Programu. 

§ 52. Koszt znakowania, o którym mowa w § 51, ponosi Gmina Pacyna. 

§ 53. Za zgodą właściciela lub posiadacza elektronicznemu nieodpłatnemu znakowaniu podlegają psy 
podczas szczepienia na wściekliznę przez wyznaczonego przez Gminę lekarza weterynarii. Nieodpłatne 
znakowanie psów będzie wykonywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na 
ten cel. 

Rozdział 11. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 54. Na realizację Programu w Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy 
Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 r., zaplanowano 30.000,00 zł netto oraz darowiznę w wysokości 5000 zł (od 
fundacji ZWIERZ) na następujące zadania: 
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1) opieka nad zwierzętami w schronisku - 13.000,00 zł 

2) odławianie, transport bezdomnych zwierząt, punkt czasowego przetrzymania w wysokości 5.000,00 zł 

3) usługi weterynaryjne, w tym m.in. opieka nad wolno żyjącymi kotami, usypianie ślepych miotów, 
znakowanie zwierząt podczas szczepienia oraz utylizacja padłych zwierząt (na skutek uśpienia) 4.000,00 zł 

4) dokarmianie kotów wolnożyjących, w wysokości 1.100,00 zł 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
w wysokości 1.000,00 zł 

6) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym 400,00 zł 

7) koszty kastracji zwierząt przebywających pod opieką osób zamieszkujących na terenie Gminy Pacyna oraz 
koszty trwałego znakowania tych zwierząt, zabiegi kastracji i znakowanie kotów wolno żyjących 
w wysokości 10.000,00 zł 

8) działania edukacyjno-informacyjne propagujące Program oraz działania w zakresie promocji czipowania 
i kastracji, zwierząt właścicielskich, we współpracy z organizacjami pro zwierzęcymi w kwocie 500,00 zł. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy 

 
 

Maria Obidowska 
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 

zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022r. 

Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 
dokarmiania i opieki nad nimi oraz zasady kontroli 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) zasady weryfikacji i rejestracji społecznych opiekunów kotów, 

b) zasady dokarmiania kotów wolno żyjących, 

c) zasady kontroli. 

2. Ilekroć mowa w Regulaminie o: 

a) społecznych opiekunach kotów - należy przez to rozumieć opiekuna kotów wolno żyjących wpisanego do 
rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Pacyna, 

b) kotach - należy przez to rozumieć koty wolno żyjące na terenie Gminy Pacyna, 

c) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pacyna, 

d) wniosku o wpisanie do rejestru społecznych opiekunów kotów - należy przez to rozumieć wniosek 
stanowiący załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022 roku 

e) wniosku o przyznanie karmy - należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załącznik nr 3 do Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna 
w 2022 roku, 

f) protokole zdawczo-odbiorczym - należy przez to rozumieć protokół stanowiący załącznik nr 4 Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna 
w 2022 roku. 

§ 2. Weryfikacja i rejestracja społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących mogą być: 

a) osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Gminy Pacyna i złożyły wniosek o wpisanie do 
rejestru społecznych opiekunów kotów zawierający imię, nazwisko, adres, numer telefonu, miejsce 
przebywania kotów i ich liczbę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Programu, 

b) złożyły oświadczenie, że dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi i zajmują się 
dokarmianiem kotów, 

c) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna. 

2. Złożone wnioski podlegają weryfikacji. W przypadku dużego zainteresowania akcją, decydować będzie 
kolejność złożenia wniosku. 

3. Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej społeczny opiekun 
kotów wpisany do rejestru prowadzonego przez Koordynatora Programu staje się osobą uprawnioną do 
odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących od Koordynatora Programu. 

4. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Pacyna prowadzi Koordynator 
Programu. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, karmiciel 
zostaje wykreślony z rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. 

§ 3. Dokarmianie kotów wolno żyjących oraz zasady zakupu i wydawania karmy: 

1. Społeczny opiekun kotów zobowiązuje się: 
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a) prowadzić dokarmianie kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu, 

b) dokarmiać koty wolno żyjące w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachować 
porządek i czystość w miejscu dokarmiania, 

c) zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych dotyczących liczby 
dokarmianych kotów oraz o fakcie zaprzestania dokarmiania, 

d) przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem, 

e) brać czynny udział w ograniczeniu populacji kotów. 

2. Bezpłatna karma przysługuje społecznym opiekunom kotów mieszkającym na terenie Gminy Pacyna, 
gdzie przebywają koty wolno żyjące objęte opieką przez cały rok. Na każdego kota przypada ta sama ilość 
karmy. Dokarmianie nie zaspakaja w całości potrzeb żywieniowych kotów wolno żyjących. 

3. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek społecznego opiekuna kotów wolno żyjących wg 
załącznika nr 3 do Programu. Z przekazania karmy sporządza się protokół zdawczo - odbiorczy wg załącznika 
nr 4 do Programu. 

4. O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru społeczny opiekun kotów powiadomiony zostanie 
telefonicznie (na podany we wniosku nr telefonu). 

5. Zakupu karmy dokonuje Gmina. Na realizację zadania związanego z dokarmianiem kotów, Gmina 
Pacyna zapewnia środki finansowe w budżecie na dany rok. 

6. Karma będzie wydawana społecznym opiekunom kotów w miejscu wskazanym przez Urząd Gminy 
w Pacynie raz w miesiącu, z zachowaniem terminu podanego i ustalonego przez Koordynatora Programu. 

7. Karma wydawana jest raz w miesiącu, w terminie do 10-każdego miesiąca. 

8. Ustala się termin odbioru karmy: pierwszy poniedziałek miesiąca przez cały rok w godz. 9.00-10.00. 
Karma nie odebrana w danym miesiącu nie może być pobrana w kolejnym. 

9. Ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących wynika z ilości środków finansowych 
otrzymanych w danym roku budżetowym i jest realizowana w okresie zimowym w miesiącach październik - 
marzec (800g karmy suchej na jednego kota) w danym miesiącu oraz prowadzona w sytuacjach, gdy brak 
dokarmiania może spowodować poważne negatywne skutki dla zdrowia zwierząt (w miesiącach kwiecień - 
wrzesień 300g karmy suchej na jednego kota). 

10. Ilość wydanej karmy społecznemu opiekunowi kotów stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych we 
wniosku o przyznanie karmy i przyjętego limitu karmy na jednego kota na miesiąc. 

11. Z przekazania karmy sporządza się protokół zdawczo - odbiorczy zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
Programu. 

12. Społecznemu opiekunowi kotów nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu 
realizowanego zadania. 

13. Społeczny opiekun kotów realizuje zadanie osobiście. Może powierzyć wykonanie tego zadania innej 
osobie, ponosząc pełną odpowiedzialność za jego wykonanie w zastępstwie. 

§ 4. Zasady kontroli 

1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli społecznego opiekuna kotów. Kontroli podlega: 

a) sposób wykorzystania karmy przekazanej przez Gminę, 

b) warunki, w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty, 

c) warunki przechowywania karmy. 

2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać społecznego opiekuna kotów. 

3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu i godzinach wskazanym we wniosku o przyznanie karmy jako 
miejsce dokarmiania kotów. 

4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się protokół. 
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5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności w przypadku karmienia 
kotów w niewłaściwym miejscu (np. niebezpiecznym dla zwierząt), dysponowanie karmą niezgodnie 
z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy, przekazanie otrzymanej karmy osobom trzecim (za 
wyjątkiem czasowego przekazania zadania innej osobie w uzasadnionych lub losowych przypadkach) lub 
nieodbieranie karmy w wyznaczonym terminie - społeczny opiekun kotów może zostać skreślony z rejestru 
społecznych opiekunów kotów. 

6. Społeczny opiekun kotów, który został skreślony z rejestru nie może zostać ponownie na nią wpisany 
przez okres 1 roku. 

7. W przypadku wykorzystania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów wolno żyjących, 
społeczny opiekun kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru społecznych opiekunów 
kotów bez możliwości ponownego ubiegania się o statut społecznego opiekuna kotów. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy 

 
 

Maria Obidowska 
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 

zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022r. 

Wniosek 
o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Pacyna 

……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

.............................................................................................. 

(adres zamieszkania,  numer telefonu) 

Oświadczam, że sprawuję opiekę nad n/w kotami wolno żyjącymi: 

1. Miejsce bytowania populacji (adres)............................................................................................... 

2. Liczebność populacji ............... szt. 

3. Stałe dni karmienia (wskazać dzień tygodnia) ................................w godz. .................................... 

4. Adres dokarmiania populacji ze wskazaniem dokładnej lokalizacji .................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

5. Zobowiązuje się informować pisemnie Koordynatora Programu o zmianie liczebności kotów objętych 
moja opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych w niniejszym wniosku, w szczególności 
o zaprzestaniu przeze mnie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 

6. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

7. Oświadczam, że dobrowolnie, społecznie i nieodpłatnie sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi 
i zajmuje się ich dokarmianiem. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli, a także  zobowiązuje 
się do jego przestrzegania 

……………………………………………………. 

( czytelny podpis społecznego opiekuna kotów) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - Wójt Gminy Pacyna informuje, że jest 
administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 
Pacyna; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Damian Busler - informatyk; kontakt e - mail: 
iodo@pacyna.mazowsze.pl ; 

3. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd ustawowych zadań 
publicznych; 

4. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - f RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym oraz innych właściwych szczegółowych przepisów prawa; 

5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie 
właściwych przepisów; 

6. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych; 
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7. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 
prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów 
gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną 
instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych 
itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 

8. Mają Państwo prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych 
z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych; 

12. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 
podawanie jest obowiązkowe; w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, 
lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3; w sytuacji dobrowolności podawania danych 
osobowych klienci (petenci) zostaną o tym fakcie poinformowani; niepodanie lub podanie niepełnych danych 
osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; 

13. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku 
prawnego leżącego na administratorze danych osobowych; 

14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przy podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

   …….…………………………………........................... 

(czytelny podpis społecznego opiekuna kotów) 
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Załącznik Nr 3 do Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 

zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022r. 

Pacyna, .................................. 

WNWNIOSKODAWCA: 

 
……………………………………….. 
( imię i nazwisko) 

………………………………………… 

(adres) 

………………………………………….... 
(nr telefonu) 

Wniosek 
o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów 

Proszę o wydanie karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących w ilości ................  sztuk 

przebywających w ............................................  przy ul. ............................................................ 

Koty dokarmiane są (ile razy) ................................. dziennie  w  godz. ..................................... 

w pomieszczeniu..................................................................................................................... 

na zewnątrz w miejscu ......................................................................................................... 

Oświadczam, że zwierzęta dla których ubiegam się o wydanie karmy objęte są moją opieką i są kotami 
wolno żyjącymi. 

……………………………………....... 
(podpis) 
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Załącznik Nr 4 do Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 

zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022r. 

Pacyna,  ................................... 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
potwierdzający przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących 

Ja niżej podpisany/a...................................................................................................................... 

zamieszkały/a ............................................................................................................................... 

potwierdzam odbiór suchej karmy przeznaczonej do dokarmiania wolno żyjących kotów w ilości: 

................................kg, data odbioru........................................, podpis ......................................... 

................................kg, data odbioru........................................, podpis ......................................... 

................................kg, data odbioru........................................, podpis ......................................... 

................................kg, data odbioru........................................,  podpis ........................................ 

zgodnie z moim wnioskiem z dnia ................................................................................................... 

Będąc świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 
(Dz. U. z 2019 r., poz.1950 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że zwierzęta dla których wydawana jest 
karma objęte są moją opieką i są kotami wolnożyjącymi. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków współpracy, 
w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, przekazania karmy osobom trzecim, 
niewłaściwego przechowywania karmy, opiekun społeczny zwierząt może być wykluczony z akcji 
dokarmiania wolnożyjących kotów a osobami upoważnionymi do kontroli wykonywania obowiązków przez 
opiekunów społecznych zwierząt są pracownicy właściwie merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu 
Gminy Pacyna. 

Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

.........................................................                        .................................................. 

( podpis osoby przekazującej)                                                       (podpis osoby przyjmującej karmę) 
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Załącznik Nr 5 do Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 

zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022r. 

Pacyna, ......................................... 

Imię i Nazwisko........................................................ 

adres.......................................................................... 
telefon/e-mail............................................................. 
…………………………………………....................... 
(numer i seria dowodu osobistego) 

Urząd Gminy w Pacynie 
ul. Wyzwolenia 7 

09-541 Pacyna 

WNIOSEK 

o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa w ramach „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2022 r.” 

Proszę o dofinansowanie 100% planowanego zabiegu sterylizacji i chipowania psa/kota* , którego jestem 
właścicielem. 

Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

1. Rasa ................................................................................................................................ 

2. Wiek ............................................................................................................................... 

3. Płeć ................................................................................................................................ 

4. Waga* ............................................................................................................................ 

5. Umaszczenie……………………………………………………………………………. 

6. Imię (nazwa)……………………………………………………………………………………… 

7. Oświadczam, że posiadam aktualny dokument potwierdzający poddanie zwierzęcia obowiązkowemu 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów i suk), z dnia 
........................................................................ 

  
.............................................................. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Zabiegi będą dofinansowane w 100 % na podstawie skierowania wyłącznie dla zwierząt posiadających 
właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Pacyna oraz kotów wolnożyjących z terenu Gminy Pacyna. 
Gmina Pacyna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów 
związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia 
nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu. W przypadku pojawienia się dodatkowych badań, 
zabiegów lub usług, komplikacji po zabiegu, wizyt kontrolnych po zabiegu koszty te ponosi właściciel. 
Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji stanu zdrowia nastąpi odmowa zakwalifikowania do wykonania 
zabiegu kastracji, koszty badania wstępnego (konsultacji weterynaryjnej) ponosi właściciel. Dodatkowe 
badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinansowaniem. Fundacja „ZWIERZ” – 
Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt ma prawo weryfikacji wykonanych zabiegów. Zabiegi 
obejmują weryfikację stanu zdrowia zwierzęcia, niezbędną podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu, 
badania USG, badanie morfologiczne krwi, podanie antybiotyku, leków przeciwbólowych, wizyta kontrolna 
i zdjęcie szwów, w razie potrzeby ubranko pooperacyjne/kołnierz pooperacyjny, w przypadku kotów wolno 
żyjących (będących w ogólnym dobrym stanie zdrowia) podania środków przeciwpasożytniczych (np. 
stronghold albo advocate). 

Oświadczam, że doprowadzę zwierzę do lecznicy oraz odbiorę zwierzę z lecznicy i zapewnię mu  opiekę 
na okres rekonwalescencji. 
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        ………………………………………...... 

(czytelny podpis właściciela/wnioskodawcy) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na elektroniczne znakowanie mojego zwierzęcia wraz z rejestracją 
w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL. 

Oświadczam, że w przypadku potrzeby wykonania dodatkowych badań, zabiegów lub usług pokryję te 
koszty we własnym zakresie. 

        
 ………………………………………… 

(czytelny podpis właściciela/wnioskodawcy) 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - Wójt Gminy Pacyna informuje, że jest 
administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 
Pacyna; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Damian Busler - informatyk; kontakt e - mail: 
iodo@pacyna.mazowsze.pl  ; 

3. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd ustawowych zadań 
publicznych; 

4. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - f RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym oraz innych właściwych szczegółowych przepisów prawa; 

5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie 
właściwych przepisów; 

6. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych; 

7. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 
prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów 
gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną 
instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych 
itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 

8. Mają Państwo prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych 
z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych; 

12. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 
podawanie jest obowiązkowe; w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, 
lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3; w sytuacji dobrowolności podawania danych 
osobowych klienci (petenci) zostaną o tym fakcie poinformowani; niepodanie lub podanie niepełnych danych 
osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; 

13. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku 
prawnego leżącego na administratorze danych osobowych; 
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14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przy podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 
Pacyna, ……………………………………… …………………………………………… 
  (data)                                                                 (czytelny podpis) 
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