UMOWA ADOPCYJNA Nr ……………/…….
*warunkowa.
Zawarta w dniu ………............................................ r. w Warszawie pomiędzy:
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”, 02-147 Warszawa, ul. Paluch 2, zwanym
dalej Schroniskiem, w imieniu którego działa pracownik Biura Adopcji ……………………………
a Panem/Panią …………………………………. legitymującym się dowodem osobistym
serii ………. nr ……………. wydanym przez …………………………..
o nr PESEL ………………….. zwanym dalej Adoptującym, łącznie zwanymi dalej Stronami.
Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Strony w celu zapewnienia zwierzęciu jako istocie żyjącej
zdolnej do odczuwania cierpień godziwych warunków życia, ze szczególnym uwzględnieniem
humanitarnego traktowania, zapewnienia mu poszanowania, ochrony i opieki oraz należytej
pielęgnacji bez względu na okoliczności.
§1 postanowienia wstępne
1. Schronisko oddaje Adoptującemu zwierzę na własność, a Adoptujący oświadcza, że wyraża na to
zgodę.
2. Przeniesienie własności zwierzęcia wykastrowanego następuje w dniu zawarcia umowy,
a zwierzęcia niewykastrowanego w dniu poddania zwierzęcia zabiegowy kastracji/sterylizacji.
3. Adoptujący oświadcza, że jego decyzja o adopcji zwierzęcia jest przemyślana, dobrowolna
i podjęta bez nacisków wywieranych przez czynniki zewnętrzne. Jednocześnie jest świadom,
że z chwilą zawarcia umowy ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną
za adoptowane zwierzę.
4. Adoptujący zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy nie odstąpi (odpłatnie lub nieodpłatnie)
zwierzęcia bez pisemnej zgody Schroniska, ani też nie pozbędzie się go w żaden sposób sprzeczny
z niniejsza umową i obowiązującymi przepisami prawa.
5.Adoptujący
oświadcza,
iż
miejsce
pobytu
zwierzęcia
będzie
następujące: ………………………………………………..
6. Strony oświadczają, że adopcja zwierzęcia odbywa się całkowicie bezpłatnie, zaś ewentualnie
dokonana darowizna z przeznaczeniem na cele statutowe Schroniska jest dobrowolna i nie podlega
zwrotowi.
§2 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest adopcja zwierzęcia ……………………… zaewidencjonowanego
w
rejestrze
Schroniska
pod
nr
…………………….,
oznaczonego
mikroczipem ………………………. zaewidencjonowanym w bazie „SAFE-ANIMAL”,
o
imieniu
„………….”,
gatunek
………………..,
rasa
…………………………,
płeć ………………, wiek ok. …………………….., cechy szczególne ……………………….,
w dalszej treści umowy zwane zwierzęciem.
§3 Oświadczenie Schroniska
1. Schronisko oświadcza, że adoptowane zwierzę odbyło kwarantannę w okresie od ……………….
do ……………………. (nie dotyczy zwierząt w wieku do 3 miesięcy).
2. Schronisko oświadcza, że adoptowane zwierzę zostało poddane zabiegom profilaktycznym
odnotowanym w książeczce zdrowia.
3. Schronisko oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przy zachowaniu należytej
staranności, może stwierdzić, iż zwierzę oddawane do adopcji jest zwierzęciem bezdomnym.
4. *Schronisko oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy adoptowane zwierzę, w chwili
wydania jest zdrowe. Adoptujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem fizycznym i zdrowotnym
zwierzęcia i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń.
5. *Schronisko oświadcza, że w dacie wydania adoptowane zwierzę jest leczone. Sposób leczenia
został omówiony podczas lekarskiej odprawy adopcyjnej. Adoptujący oświadcza, że zobowiązuje
się kontynuować leczenie na własny koszt zgodnie z zaleceniami Schroniska i jak również dokonać
zmiany sposobu leczenia w przypadku wskazań lekarza weterynarii i jak również zastosować nowe
leczenia w przypadku pojawienia się nowej jednostki chorobowej zgodnie ze wskazaniem lekarza
weterynarii. (dotyczy 4 i 5 – niepotrzebne skreślić).
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6. Schronisko informuje, że utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
§ 4 Zobowiązania adoptującego
Adoptujący zobowiązuje się do:
1. Traktowania zwierzęcia jak członka rodziny.
2. Zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej karmy, dostępu do wody i schronienia zgodnie z jego
potrzebami gatunkowymi i fizjologicznymi. Pomieszczenie, w którym zwierzę przebywa powinno
chronić je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, zapewnić dostęp do światła
dziennego i umożliwiać swobodną zmianę pozycji ciała.
3. Utrzymywania zwierzęcia w granicach swojej posiadłości (mieszkania) nie wypuszczając go
swobodnie na tereny otwarte bez kontroli oraz stałego i skutecznego dozoru. Na tereny
przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w
kagańcach. Zwierzę może być zwolnione ze smyczy na obszarach wyznaczonych. W miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy i kagańca pod warunkiem
zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa za wyjątkiem psów rasy
uznanej za agresywną lub mieszańce tych ras, które muszą mieć nałożony kaganiec. Zwierzęta
agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia inny być prowadzone pojedynczo
wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający
sprawowanie nad nimi kontroli.
4. Przynajmniej raz dziennie wyprowadzania na dłuży spacer, a dwa razy dziennie krótszy dla
załatwienia potrzeb fizjologicznych zwierzęcia (dot. psa).
5. Zaopatrzenia zwierzęcia w identyfikator, trwale przymocowany do obroży, umożliwiający
ustalenie jego właściciela.
6. Zapewnienia starannej opieki medyczno – weterynaryjnej, a w szczególności realizacja
obowiązkowych szczepień ochronnych.
7. Regularne wykonywanie obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie.
8. Nie trzymania zwierzęcia na uwięzi, o ile miałby to być jedyny sposób jego życia. Zwierzęcia nie
można trzymać na uwięzi w sposób stały i dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u
niego uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz brak możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 m.
9. NIE PODDAWANIA ZWIERZĘCIA EKSPERYMENTOM MEDYCZNYM LUB
JAKIMKOLWIEK INNYM.
10.Podjęcie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia nadmiernego rozmnażania się zwierzęcia
adoptowanego do czasu poddania zabiegowi kastracji.
11. Natychmiastowego, tj. nie później niż w terminie 7 dni, powiadomienia Schroniska
w przypadku zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.
12. Zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych
zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań , by zwierzę było jak najmniej uciążliwe
dla otoczenia i nie zakłócało spokoju domowego i nie zanieczyszczało miejsc przeznaczonych
do wspólnego użytku.
13. Bezzwłocznego usuwania odchodów zwierzęcia z terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
14. *inne: 1. poddanie zwierzęcia kastracji w terminie do dnia: ……………………..
2. …………………………………….
§5 Oświadczenia Adoptującego
Adoptujący oświadcza, że adoptowane zwierzę nie będzie wykorzystywane w celach zarobkowych,
do zaistnienia w środkach masowego przekazu ani w żaden inny sposób uwłaczający jego godności
lub stanowiące zagrożenia dla życia lub zdrowia.
§6 Kontrola wykonania umowy
Schronisko zastrzega sobie prawo sprawdzenia warunków bytowania zwierzęcia w miejscu jego
pobytu.
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§7. Niewykonanie lun nienależyte wykonanie umowy
1.w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w części dotyczącej
zobowiązań Adoptującego lub naruszenia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz. U. Z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) a w szczególności art. 6 tejże ustawy, umowa ulega
natychmiastowemu rozwiązaniu, z mocy prawa bez konieczności składania odrębnego
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu bez wypowiedzenia.
2. Z chwilą rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Adoptujący jest zobowiązany
do niezwłocznego wydania zwierzęcia na żądanie Schroniska.
§8 Zmiany i uzupełnienia umowy
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności, formy pisemnej
w postaci aneksu.
§ 9 Stosowanie odpowiednich przepisów
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy o ochronie zwierząt.
§10 Informacje administratora danych osobowych
1. Administrator danych: Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, 02-147
Warszawa.
2. Zbieranie danych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i ma charakter
dobrowolny, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.
3. Cel zbierania: wypełnienie warunków zawartej umowy oraz zapobieganie i zwalczanie
bezdomności zwierząt.
4. Przewidywany krąg odbiorców: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz podmioty
upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.
5. Gromadzone dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Osoba, której dane są
przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania, uaktualnienia
i uzupełnienia.
§11 Oświadczenie osoby, której dane są przetwarzane
1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w umowie, również
w przyszłości.
2. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie
ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawie do wglądu do danych, uaktualnienia
i ich poprawienia.
§12 Okres obowiązywania
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§13 Ilość egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
*niepotrzebne skreślić
Z powyższym zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania

…………………………………………
Adoptujący

…………………………………………..
(pieczęć i podpis pracownika Schroniska)

Druk opracowano – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
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