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UMOWA O ADOPCJĘ PSA  

Nr…………………………………………………… 

 

zawarta pomiędzy : 

Fundacją Adopcje Malamutów w Poznaniu z siedzibą : 61-315 Poznań, ul. Krotoszyńska 13, REGON301420901, NIP: 

7822500241, KRS 0000355142 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej Właścicielem, reprezentowaną przez ………………………………………………….. 

a 

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

zamieszkałym/łą:……………………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy:………………………………………………………………………. 

e-mail:…………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:……………………………………………………………………………………………… 

zwanym/zwaną dalej Adoptującym. 

 

Dane psa: 

Imię……………………………………….……………………… 

Płeć……………………………………………………………….. 

Maść……………………………………………………………... 

Wiek/data urodzenia……………………………………. 

Rasa:……………………………………………………………… 

Tatuaż/ Nr Chip……………………………………………… 

 

1. Adoptujący przyjmuje nieodpłatnie psa jako zwierzę „do kochania” to znaczy nie przeznaczonego do hodowli. 

2. Właściciel zapewnia, iż pies w momencie przed przekazaniem został przebadany przez lekarza weterynarii, 

odrobaczony, jest wolny od chorób zakaźnych i posiada aktualną książeczkę zdrowia. 

3. Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje psa wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub osób trzecich. Adoptujący 

oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia psu godziwych warunków życia: utrzymywania 
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go w czystości, wolnego od pasożytów, bez nadmiernego stresu i dręczenia, zapewnienie właściwego odżywiania 

stosownie do wieku i kondycji psa, dbałości o jego zdrowie fizyczne i psychiczne. 

4. Adoptujący zobowiązuje się do poddania psa zabiegowi kastracji do dnia………………………………. Adoptującemu nie 

wolno świadomie rozmnożyć psa ani nieświadomie dopuścić do rozmnożenia np. w wyniku ucieczki. Adoptujący 

zobowiązuje się również do przedstawienia Właścicielowi zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego, 

potwierdzającego wykonanie wyżej wspomnianego zabiegu do …………………………….. miesięcy licząc od dnia adopcji. 

Adoptujący podpisując niniejszą umowę oświadcza, że jest świadomy/a konieczności wykastrowania zwierzęcia. 

Kastracja jest obecnie jedyną skuteczną i nie powodującą chorób u zwierzęcia metodą zapobiegania bezdomności 

zwierząt towarzyszących człowiekowi. 

5. Adoptujący zobowiązuje się do szczepienia psa przeciw podstawowym chorobom wirusowym (wg. zaleceń lekarza 

weterynarii) oraz okresowych kontroli stanu zdrowia i kondycji. Pies nie będzie trzymany na łańcuchu, nie będzie 

miał kopiowanych uszu ani ogona (chyba, że względy zdrowotne będą tego bezwzględnie wymagały), ani nie będzie 

traktowany niezgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt. 

6. Adoptujący zobowiązuje się do zachipowania psa i przesłania Właścicielowi numeru chipa.  

7. Pies będzie miał obrożę z numerem telefonu i/lub adresem lub będzie miał wszczepiony chip i znajdował się w 

krajowym rejestrze psów (np. baza Safe Animal, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt 

www.identyfikacja.pl). 

8. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, iż Właściciel może poprosić o umożliwienie mu lub osobie wskazanej przez 

właściciela zobaczenia psa w jego nowym miejscu zamieszkania w celu sprawdzenia stanu psa i warunków w jakim 

żyje. 

Jednocześnie Właściciel prosi o przekazywanie mu przez Adoptującego informacji o psie, zwłaszcza w okresie 

aklimatyzacji, drogą najbardziej dogodną dla Adoptującego (poczta elektroniczna/telefon/list) – szczególnie  

o ewentualnych problemach z jego przystosowaniem w nowym miejscu. 

Adoptujący zobowiązuje się do kontaktu z Właścicielem reprezentowanym przez Fundację Adopcję Malamutów 

mailowego lub telefonicznego min raz na 2 tygodnie oraz wyraża zgodę na min 3 wizyty poadopcyjne w ciągu 6 

miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. 

9. Jeżeli wystąpiłyby takie problemy z adaptacja psa lub z innych względów nie byłby możliwy jego dalszy pobyt w 

domu Adoptującego, Właściciel zastrzega sobie prawo pierwszeństwa - przyjęcia psa z powrotem do siebie na takich 

samych warunkach (nieodpłatność) na jakich nastąpiła adopcja lub weryfikacji kolejnego Adoptującego do którego 

pies miałby trafić. Jednocześnie Fundacja zastrzega sobie prawo decyzji czy z powodu zwrotu psa Adoptujący 

będzie obciążony karą finansową. Decyzja Właściciela jest niepodważalna i Adoptującemu nie przysługuje 

odwołanie. 
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10. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić psa, źle traktować psa, oddać lub odsprzedać do 

sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych.  

11. W razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt 

z dnia 21.08.97 r. a umowa ulega rozwiązaniu. 

12. W przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa  Adoptujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów za 

minimum jeden miesiąc przebywania psa w hotelu (kwota 500zł), która to kwota zostanie przelana na konto 

Fundacji Adopcje Malamutów. 

13. W razie śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu psa, Adoptujący natychmiast powiadomi Właściciela o 

zaistniałym zdarzeniu. Jeśli pies ucieknie, zobowiązuje się powiadomić Właściciela psa, jak też podjąć wszelkie 

możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go. 

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa podczas pobytu u Adoptującego.  

15. W przypadku nie wykonywania przez Adoptującego powyższych ustaleń (zwłaszcza pkt. 5 do 10) Właściciel 

 zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, co pociąga za sobą 

obowiązek natychmiastowego zwrotu psa przez Adoptującego, oraz zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez 

Właściciela zarówno przed jak i po adopcji. 

16. Strony ustalają karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy na kwotę 3000zł, która w nieprzekraczalnym 

terminie 14 dni od stwierdzenia złamania postanowień umowy zostanie przekazana na rzecz Fundacji.  

17. Kary i obciążenia finansowe, o których mowa w pkt. 12 i 16 należy przelewać na konto bankowe Fundacji Adopcje 

Malamutów, którego numer znajduje się w nagłówku niniejszej umowy.  

18. Umowa o adopcję została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Właściciela i 

Adoptującego. 

 

Uwagi, zalecenia: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Poznań, ……………………………………….. 

 

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

podpis Adoptującego          podpis Właściciela 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i danych 

adoptowanego zwierzęcia zawartych w umowie adopcyjnej dla potrzeb Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

…………………………………………………………… 

Podpis Adoptującego 

 

 

 

 

 

 

I TY możesz pomóc! Wpłacając nawet drobną sumę na konto Fundacji, pomagasz nam uratować kolejne zwierzęta. 

20150010541210500831560000 

Kredyt Bank SA 

I Oddział KB SA w Poznaniu 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 


