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UMOWA ADOPCYJNA nr ____/20__ 

zawarta w dniu ......................... w .................................................................................., pomiędzy: 

Fundacją Złap Dom, z siedzibą przy ul. Wrzeciono 11 m. 7 , 01-951 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 000641106, REGON: 365607363, NIP: 1182130937 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Fundacją” 

a 

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ........................ 

PESEL lub numer i seria dowodu osobistego ........................................................................................ Adres 

zameldowania................................................................................................................. ............ dane kontaktowe 

(e-mail, nr telefonu)............................................................................................... 

Zwanym/ą dalej „Adoptującym” 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Dotychczasowy opiekun  zwierzęcia - Fundacja Złap Dom oddaje do adopcji zwierzę: 

Gatunek: pies / kot* 

Płeć: samiec / samica* 

O imieniu …......................................................... 

Szacunkowy wiek ………............................................ 

Rasa ……............................................................ 
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Maść …........................................................................ 

Numer identyfikacyjny (micro chip) …………...................................................................................... . 

Uwagi/znaki szczególne ................................................................................................................... 

2. Zwierzę o szczególnych uwarunkowaniach psychicznych lub fizycznych: TAK/NIE1. 

 

§2 OŚWIADCZENIA FUNDACJI 

1. Fundacja oświadcza, że przekazała Adoptującemu książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz wszelkie znane Fundacji 

informacje dotyczące adoptowanego zwierzęcia, w tym dotyczące aktualnego znanego Fundacji ogólnego 

stanu psychicznego i fizycznego. 

2. Fundacja potwierdza, że adopcja zwierzęcia odbywa się całkowicie bezpłatnie. 

3. Fundacja oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy zwierzę jest bezdomne. 

 

§3 OŚWIADCZENIA ADOPTUJĄCEGO 

2. Adoptujący oświadcza, że jego decyzja o adopcji zwierzęcia jest przemyślana, dobrowolna i jest świadomy, że 

z chwilą zawarcia niniejszej umowy ponosi pełną odpowiedzialność za adoptowane zwierzę. 

3. Adoptujący oświadcza, że adoptuje zwierzę i oświadcza, że miejscem pobytu zwierzęcia będzie: 

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

4. Adoptujący zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Fundacji Złap Dom o zmianie adresu pobytu 

zwierzęcia w terminie nie później niż 14 dni od daty tego zdarzenia. Nie dotyczy okazjonalnych i krótkich 

wyjazdów. 

5. Adoptujący zobowiązuje się, że nie przekaże osobom trzecim zwierzęcia pod żadnym tytułem, w tym 

nieodpłatnej darowizny lub umowy sprzedaży. 

6. Adoptujący podejmując decyzję o adopcji oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż zwierzę nie jest rzeczą, którą 

można zwrócić, jeśli nie spełni oczekiwań. 

7. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz okresowych 

badan kontrolnych stanu zdrowia. 

 

§4 KOSZTY 

Adoptujący oświadcza, że będzie ponosił wszelkie koszty związane z opieką na zwierzęciem, w tym w 

szczególności koszty niezbędne do zapewnienia zwierzęciu prawidłowych warunków życia, właściwego 

wyżywienia oraz będzie pokrywał wszelkie koszty związane z opieką weterynaryjną oraz z tytułu zabiegu 

kastracji/sterylizacji (o ile nie miała miejsca przed zawarciem umowy). 

 

§5 STERYLIZACJA/KASTRACJA 

                                                             
1 Skreślić co nie dotyczy 



1. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy negatywnych konsekwencji związanych z nadmiernym 

rozmnażaniem zwierząt. 

2. W przypadku gdy adoptowane zwierzę nie zostało przed zawarciem umowy 

wysterylizowane/wykastrowane Adoptujący zobowiązuje się zlecić wykonanie tego zabiegu lekarzowi 

weterynarii w terminie ………………....... oraz zobowiązuje się przysłać w ciągu 7 dni od dnia dokonania 

wskazanego zabiegu na email: fundacja@zlapdom.pl skan lekarskiego zaświadczenie o dokonanym zabiegu. 

 

§6 SZCZEGÓŁOWE ZOBOWIĄZANIA ADOPTUJĄCEGO 

1. Adoptujący zobowiązuje się, w szczególności: 

a) traktować zwierzę z poszanowaniem i respektować przysługujące mu prawa, w tym określone  

przepisami ustawy o ochronie zwierząt, 

b) powiadomić Fundację Złap Dom  w razie poważnej choroby, lub śmierci zwierzęcia w terminie do 2 dni 

od zaistniałej sytuacji, 

c) zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie, 

d) zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu, 

e) nie wykorzystywać zwierzęcia w celach: zarobkowych,  do walk psów, i każdych innych uwłaczających 

jego godności lub stanowiących zagrożenia dla jego życia lub zdrowia, w tym nie poddawać zwierzęcia 

eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym, 

f) nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany, 

g) nie pozostawiać psa bez zadaszenia i narażonego na bezpośrednie działanie warunków 

atmosferycznych , 

h) zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i 

odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii i zgodnych z prawem. 

1. Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu 

odpowiedzialność karna. 

2. Adoptujący w najdogodniejszy dla niego sposób (list, e-mail, telefon), przynajmniej 2 razy do roku zobowiązuje 

się wysyłać zdjęcia oraz udzielać Fundacji informacji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków 

życia oraz o jego stanie zdrowia. 

3. W przypadku zaginięcia zwierzęcia Adoptujący zobowiązuje się natychmiast, nie później niż w ciągu 12 godzin 

po wydarzeniu, powiadomić Fundację Złap Dom, schronisko dla zwierząt właściwe dla danej gminy, straż 

miejską jak również udzielić pomocy w poszukiwaniach i dostarczyć wszelkich możliwych informacji mogących 

mieć znaczenie dla prowadzonych poszukiwań. 

4. Jeżeli z jakichkolwiek względów, w tym podyktowanych wyjątkowymi życiowymi okolicznościami, Adoptujący 

nie będzie mógł zatrzymać zwierzęcia, zobowiązuje się zawiadomić Fundację Złap Dom o braku dalszych 

możliwości realizacji niniejszej umowy adopcyjnej  (Kontakt tel.:  501 000 814 lub email: 

fundacja@zlapdom.pl). 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Adoptujący zobowiązuje się podjąć niezwłocznie wszelkie działania, by 

znaleźć zwierzęciu nowy, odpowiedzialny dom, za uprzednią akceptacją Fundacji, i do tego czasu opiekować 
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się zwierzęciem. W przypadku natychmiastowej konieczności oddania zwierzęcia Adoptujący zobowiązuje się 

do pokrycia udokumentowanych kosztów za minimum 1 miesiąc przebywania zwierzęcia w hotelu lub 

zagwarantowania domu tymczasowego na czas potrzebny do znalezienia nowego właściciela. 

 

§7 WIZYTY KONTROLNE I PRAWO DO INFORMACJI 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zadawania pytań, żądania wyjaśnień w sprawie zwierzęcia oraz 

przeprowadzania wizyt kontrolnych u Adoptującego, tj. w miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia, 

przeprowadzania kontroli warunków w jakich przebywa zwierzę, włącznie ze sprawdzeniem książeczki zdrowia 

zwierzęcia, co odbywać się będzie w terminie uzgodnionym wcześniej z Adoptującym, ale nie dłuższym niż 14 

dni od daty zgłoszenia planowanych odwiedzin kontrolnych Fundacji i nie częściej niż 2 razy w roku. 

2. Adoptujący niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na wizyty kontrolne Fundacji, o których mowa w ust.1, 

które stanowią jeden z istotnych warunków niniejszej adopcji.  Kontakt w  sprawie udzielania przez 

Adoptującego informacji oraz  ustalenia wizyt kontrolnych następował będzie na wskazany numer telefonu 

Adoptującego………………………………. lub jego adres email………………………………………. 

3. W razie stwierdzenia, że zwierzę nie ma zapewnionych odpowiednich warunków bytowania, lub Adoptujący 

narusza inne postanowienia niniejszej umowy, w szczególności zobowiązanie do wykonywania czynności 

wskazanych w § 9 (o ile dotyczy), Fundacja jest uprawniona, na mocy jednostronnej decyzji, do odebrania 

zwierzęcia Adoptującemu i tym samym rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym niniejszej umowy. 

4. Adoptujący oświadcza, że w przypadku wskazanym w ust.3 zgadza się dobrowolnie na odebranie mu 

zwierzęcia przez Fundację i zobowiązuje się, że dokonana niezwłocznego jego wydania Fundacji. 

5.  W przypadku odebrania psa przez Fundację, Adoptującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek uprawnienia 

i roszczenia wobec Fundacji. 

6. Brak wyrażenia zgody na odbycie przez Fundację wizyty kontrolnej przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia 

zgłoszenia takiego żądania przez Fundację jest równoznaczny z rażącym naruszeniem przez Adoptującego 

warunków umowy i skutkuje niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1, 

także prawem do żądania zwrotu zwierzęcia na podstawie ust. 3. 

 

§8 KARY UMOWNE 

1. Fundacja uprawniona jest do żądania od Adoptującego zapłaty kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia postanowień niniejszej umowy, a polegający na: 

a) braku dokonania zabiegu sterylizacji/kastracji w wyznaczonym zgodnie z § 5 ust.2 terminie, chyba, że 

wykaże, że dotrzymanie wskazanego terminu było niemożliwe z przyczyn niezależnych, tj. ze względu na 

stan zdrowia zwierzęcia, 

b) trwającej dłużej niż 30 dni zwłoki w umożliwieniu Fundacji odbycia wizyty kontrolnej mającej na celu 

weryfikację warunków przebywania i stanu zdrowia zwierzęcia, 



c) w przypadku adopcji zwierzęcia o szczególnych uwarunkowaniach psychicznych lub fizycznych, brak 

podjęcia się i realizowania przez Adoptującego dodatkowych czynności ze zwierzęciem, o których mowa 

w § 9 poniżej. 

2. Kara umowna będzie płatna na rachunek bankowy Fundacji w terminie 7 dni od wysłania do Adoptującego 

listem poleconym pierwszego wezwanie do zapłaty skierowanego do Adoptującego  przez Fundację. 

Wezwanie zostanie również wysłane na adres email Adoptującego wskazany w §7 ust. 2. 

3. W przypadku braku możliwości doręczenia Adoptującemu wezwania w sposób, o którym mowa w ust. 2, 

uznaje się, że z ostatnim dniem awizowania listu poleconego, nastąpił skutek jego doręczenia. 

 

§92 ZWIERZĘTA O SZCZEGÓLNYCH UWARUNKOWANIACH 

1. W przypadku adopcji zwierzęcia o szczególnych uwarunkowaniach psychicznych lub fizycznych Adoptujący 

niniejszym potwierdza, że został poinformowany przez Fundację, że warunkiem adopcji jest podjęcie się przez 

Adoptującego dodatkowych czynności ze zwierzęciem, w tym polegających odpowiednio na pracy, w 

szczególności z behawiorystą w celu poprawy stanu psychicznego zwierzęcia, lub odpowiednio zobowiązany 

będzie do podjęcia leczenia, w szczególności rehabilitacji w celu poprawy jego zdrowia fizycznego. 

2. Zakres koniecznych czynności jakie będzie zobowiązany podjąć do zwierzęcia Adoptujący zostanie określony 

przez Fundację i stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. 

3. Adoptujący adoptując zwierzę o wskazanych uwarunkowaniach szczególnych, oświadcza, że jest świadom 

możliwych do wystąpienia trudności i dobrowolnie i w ustalonym z Fundacją terminie i częstotliwości 

podejmie się czynności wobec zwierzęcia. 

4. Adoptujący mając świadomość istotnego znaczenia zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, 

zobowiązuje się udzielać Fundacji informacji na każde jej życzenie co do postępu w realizacji zobowiązania i 

stanu zwierzęcia. 

5. Brak wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będzie równoznaczny z rażącym naruszeniem warunku 

niniejszej umowy i uprawniać będzie Fundację, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej do 

odebrania zwierzęcia Adoptującemu i natychmiastowego rozwiązania umowy. 

 

§10 DANE OSOBOWE 

1. Fundacja oświadcza, że przetwarzanie przez nią danych osobowych Adoptującego następuje zgodnie z wy-

mogami określonymi we właściwych przepisach, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 

2. Dane osobowe Adoptującego będą przetwarzana tylko w celu realizacji celów statutowych Fundacji, realizacji 

niniejszej umowy adopcji i ewentualnego (o ile dotyczy) wpisania zwierzęcia do bazy SAFE-Animals. 

                                                             
2 Postanowienie dot. sytuacji gdy w komparycji umowy oznaczono, że zwierzę posiada szczególne 
uwarunkowania psychiczne lub fizyczne. 



3. Umowa adopcyjna zawierająca dane osobowe będzie przechowywana przez okres 7 lat, z wyłączeniem da-

nych, których przechowywanie wymagają przepisy podatkowe lub ich przechowanie okaże się konieczne ze 

względu na obowiązujące przepisy prawa.  Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub 

poddawane anonimizacji. 

4. Adoptującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, uaktualniania i uzupełnienia. 

5. Udostępnienie danych do umowy adopcyjnej jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje jednak odmową zawarcia umowy i wydania zwierzęcia do adopcji. 

6. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób niepowołanych, nie są udostępniane żadnym podmiotom 

trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których takie ujawnienie jest wymagane lub przewidziane właściwymi prze-

pisami prawa. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy o ochronie zwierząt. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Oświadczenie Adoptującego: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację moich danych osobowych w celu wskazanym w umowie. 

2. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie przepisów 

prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza prawie do wglądu do danych, uaktualnienia i 

ich poprawienia. 

 

 

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

  Fundacja Złap Dom                   Adoptujący 

 

 


