
 

 

 

UMOWA ADOPCYJNA NR………………. 

 

W dniu …………………., w …………………….., Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul. 
Garncarska 37a 

reprezentowana przez: ……………………………………………………, zwana dalej w treści umowy 
fundacją 

oraz 

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

legitymująca/y się dokumentem tożsamości  (seria i numer)   …………………….………. ,  

zamieszkała/y w  (miejscowość)………………………………………………………..……., 

(adres zamieszkania)……………………………………………………………………………………….,  

dysponująca/y numerem telefonu ………………...........,  

adresem email ……………………………………….,   

zwana/y dalej w treści umowy adoptującym, zawarli umowę o następującej treści: 

 

§1 

Niniejsza umowa dotyczy adopcji kota numer/imię: ……………………………………………………… 

płeć ………………………..,  

wiek ………………………….,  

rasa ………………………………………, 

umaszczenie ……………………………………………………………..,  

kastracja tak/nie, 

posiadającego trwałe oznaczenie w postaci: 

mikroczipa o numerze ……………………………….                  

zwanego dalej w treści umowy kotem. 

§2 

1. Ilekroć postanowienia umowy odnoszą się do ustawy, rozumie się przez to ustawę z dnia  21 sierpnia 
1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

2. Umowa jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do 
rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby oddającego 
do adopcji. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§3 

1. Oddający do adopcji oddaje kota pod stałą opiekę adoptującego w dniu podpisania przez obie strony 
umowy. Oddający do adopcji przenosi tym samym na adoptującego prawo opieki nad kotem. 

2. Oddający do adopcji oświadcza, że oddawany do adopcji kot jest zwierzęciem bezdomnym w 
rozumieniu ustawy. 

§4 



1. Adoptujący zobowiązuje się do traktowania kota zgodnie z wymogami określonymi w ustawie. 

2. Ponadto adoptujący zobowiązuje się w szczególności: 

1) niezwłocznie powiadomić oddającego do adopcji o zaginięciu lub ucieczce kota; 

2) zapewnić kotu właściwe warunki bytowania; wartościowe pożywienie; nieograniczony i stały 
dostęp do wody 

3) zapewnić kotu należytą opiekę weterynaryjną, w szczególności w razie choroby; 

4) zabezpieczyć okna i balkon; 

5) poinformować o zmianie miejsca zamieszkania i danych kontaktowych; 

6) dowieźć kota do Fundacji w przypadkach, o których mowa w § 9, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym terminu. 

 

§5 

1. Adoptujący zobowiązuje się do przyjęcia, po wcześniejszym umówieniu, przedstawiciela fundacji  na 
wizytę po adopcyjną w celu oceny warunków bytowania kota nie później niż w ciągu 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy.  

2. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela fundacji sytuacji wymagającej jedynie pozostawienia 
wskazówek i pouczeń, adoptujący zobowiązuje się do ich stosowania oraz uzgodnienia terminu 
kolejnej wizyty po adopcyjnej i przyjęcia przedstawiciela fundacji  w celu przeprowadzenia ponownej 
oceny warunków bytowania kota, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty przekazania wskazówek. 

§6 

Fundacja  zobowiązuje się do poinformowania adoptującego o stanie zdrowia kota w maksymalnym 
zakresie, jaki był możliwy do ustalenia  i wydania książeczki zdrowia. 

Stan zdrowotny zwierzęcia w dniu adopcji (zalecenia): 

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

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

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

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

 

§7 

1. W przypadku naruszenia przepisów ustawy, fundacja  w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy, ma 
prawo żądać wydania kota przez adoptującego. 

2. W przypadku żądania, o którym mowa w ust. 1, adoptujący zobowiązuje się do bezzwłocznego oddania 
kota fundacji,  a umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia   o 
wypowiedzeniu umowy lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia. 

§8 

Zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§9 

1. Adoptujący może odstąpić od umowy w przypadku:   

1) problemów z adaptacją kota, w przypadku posiadania innych zwierząt;  

2) zatajenia poważnej choroby kota, o której nie został poinformowany w chwili podpisywania 
umowy; 

3) innych ważnych przyczyn związanych z brakiem możności sprawowania dalszej opieki przez 
adoptującego. 



2. Prawo odstąpienia przysługuje w okresie 1 miesiąca od dnia stwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby ewidencjonowania 
procesu adopcyjnego, w tym przeprowadzenia wizyty  po adopcyjnej.  

 

      

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

             

podpis przedstawiciela fundacji                                                                                            podpis adoptującego 

 


