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UMOWA ADOPCYJNA 

 
           zawarta w dniu …………...201…r. w ………………. pomiędzy:  

 

Fundacja Szanowny Pan Kot  
ul. 11 Listopada 161/132, Sosnowiec  
KRS: 0000472992  
REGON:243341773  
NIP: 6443504180  
Bank BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0303 8260 
 
Reprezentowaną przez:  
…………………………………… 
…………………………………………………. 
Tel. ………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………….. 

Adoptujący:  

Pan/i…………………..………… 

Adres:……..……….………………………………….………….……. 

Pesel ……………………..……………………. 

Tel. ……………………..………. 

e-mail: ……………………………..……….. 

 

§ 1. 

Fundacja przekazuje nieodpłatnie Adoptującemu kota: 

Imię:  Umaszczenie:  

 

Sterylizacja/kastracja: tak 

 

Płeć:  Testy FIV, FelV: ujemne 

 

Numer chipa: brak 

 

Wiek:  Znaki szczególne:  

 

§2. 

1. Adoptujący zobowiązuje się, do zapewnienia kotu godziwych warunków życia: utrzymania go 

w czystości, wolnego od pasożytów, bez nadmiernego stresu i dręczenia, właściwego odżywiania 

stosownego do wieku i kondycji kota, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne. 

2. Adoptujący zobowiązuje się do szczepienia kota przeciw podstawowym chorobom wirusowym 

wg. zaleceń lekarza weterynarii oraz okresowej kontroli stanu zdrowia i kondycji kota. 

3. Adoptujący zobowiązuje się zapewnić kotu bezpieczeństwo - włączając w to właściwe 

zabezpieczenie miejsca i terenu, na którym przebywa, chroniąc przed ucieczką, przypadkowym 

wyjściem, pogryzieniem, kradzieżą, itp. Adoptujący nie będzie wypuszczał kota bez nadzoru na tereny 

otwarte, tzn. kot będzie przebywał poza mieszkaniem wyłącznie w transporterze lub na szelkach 

i smyczy lub na skutecznie ogrodzonym terenie (np.: woliera - wybieg w ogrodzie uniemożliwiający 

wydostanie się kota poza jego obręb). 
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Ze względu na liczne przypadki zaginięcia lub śmierci kotów, które wypadły przez okno lub balkon, 

Adoptujący zobowiązuje się do zabezpieczenia okien oraz balkonu siatką ochronną lub zamontowania 

ograniczników do bezpiecznego uchylania okien, aby zapobiec wypadnięciu kota, powieszeniu się na 

oknie lub swobodnemu wychodzeniu zwierzęcia poza mieszkanie. 

4. Adoptujący zobowiązuje się, że nie sprzeda, ani nie odda kota osobom trzecim bez uzyskania 

pisemnej zgody Fundacji. 

5. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu 

odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, a umowa 

ulega rozwiązaniu z jego winy. 

§ 3. 

1. Adoptujący określa miejsce stałego pobytu kota pod adresem …………………………………… 

i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Fundacji gdyby powyższy stan uległ zmianie. 

Nie dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów.  

2. Stałe miejsce bytowania kota to wewnętrzna przestrzeń mieszkania/domu. 

§ 4. 

1. Fundacja ma prawo przeprowadzenia wizyt kontrolnych w miejscu pobytu kota. 

2. Adoptujący zobowiązuje się umożliwić kontrolę osobom reprezentującym Fundację. 

§ 5. 

Adoptujący zobowiązuje się do sterylizacji/kastracji kota i powiadomienia, o tym fakcie Fundacji. 

Punkt ten nie dotyczy kotów oddawanych już po zabiegu sterylizacji/kastracji. 

§ 6. 

1. Całkowita odpowiedzialność oraz koszty utrzymania i opieki nad kotem od dnia adopcji spoczywają 

na Adoptującym. 

2. Adoptujący oświadcza, że stan kota jest mu znany i nie rości w związku z nim żadnych pretensji.  

§ 7. 

1. W przypadku zmiany warunków życiowych i braku możliwości dalszej opieki nad kotem Adoptujący 

niezwłocznie powiadomi Fundację. Fundacja zobowiązuje się do nieodpłatnego przejęcia kota. 

Adoptujący ponosi tylko koszty transportu.  

2. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny do uśpienia kota (eutanazji), poważnej choroby, 

wypadku czy śmierci kota, Adoptujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Fundację, 

podając szczegóły. 

§ 8. 

1. Adoptujący zobowiązuje się do przekazywania informacji o adoptowanym kocie w najdogodniejszy 

dla siebie sposób (list tradycyjny, poczta elektroniczna (e-mail), telefon, blog, FB itp.).  

2. Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji 

umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. 
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3. Adoptujący oświadcza, że nie oddał nigdy swojego kota/psa do schroniska, nie porzucił oraz że nie 

był karany w związku z popełnieniem czynów opisanych w Ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ochronie 

zwierząt.  

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego, mailowego czy też osobistego Adoptujący kota prosi 

o kontakt z Panem/Panią …………………….. pod numerem telefonu ………………………….. 

§ 9. 

1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej kot przechodzi 

z powrotem na własność Fundacji bez dodatkowych oświadczeń woli, a Adoptujący zobowiązuje się 

do bezzwłocznego wydania kota Fundacji oraz pokrycia kosztów transportu. 

3. Adoptujący oświadcza, że posiada warunki materialne zapewniające realizację zobowiązań. 

§ 10. 

Ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Fundacji.  

§ 11. 

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

§ 12. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

___________________________________   _____________________________ 

podpis przedstawiciela Fundacji Szanowny Pan Kot    podpis osoby adoptującej kota 


