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UMOWA ADOPCYJNA
zawarta w dniu ...............................w ...................................................
pomiędzy:
Imię i Nazwisko (organizacja)
Numer i seria dowodu osobistego
Telefon/ e-mail
zwanym dalej OPIEKUNEM
a
Imię i Nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Adres
Telefon/ e-mail
zwanym dalej ADOPTUJĄCYM.
1. Przedmiotem umowy jest bezpłatne przekazanie psa (w typie rasy/ rasy)* Akita Inu w wieku
ok.......................miesięcy, (z wytatuowanym w uchu/pachwinie tatuażem nr .......................)
*
zwanym dalej PSEM, będącego pod opieką Opiekuna, jako zwierzę bezdomne, któremu
Opiekun daje tymczasowe schronienie.
Ogólny stan zdrowia przekazywanego zwierzęcia ocenia się jako dobry, co niniejszym
potwierdzają obie strony umowy.
2. Opiekun oświadcza, że:
✔ pies jest odrobaczony i odpchlony i ma wszystkie niezbędne szczepienia, co
potwierdzone jest wpisami w książeczce zdrowia założonej dla psa,
✔ pies u Opiekuna był karmiony:
.........................................................................................................................................
3. Żadne dolegliwości zdrowotne psa, które zostaną wykryte po przekazaniu zwierzęcia
Adoptującemu, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze
strony Adoptującego.
4. Adoptujący oświadcza, że:
✔ ma wystarczającą wiedzę, umiejętności i warunki do posiadania psa i zapewnienia mu

✔
✔

✔
✔

odpowiednich warunków bytowych,
nie jest pośrednikiem i nie zamierza tuż po odebraniu psa od Opiekuna sprzedać ani
przekazać go innej osobie oraz że pies nie będzie wystawiany do walk,
jest świadomy odpowiedzialności karnej jaka grozi za złe traktowanie zwierząt na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr
111, poz. 724, z późn. zm.)
jeżeli z jakiegokolwiek powodu będzie chciał pozbyć się psa, w pierwszej kolejności
poinformuje o tym Opiekuna,
jest świadomy, że niedotrzymanie warunków i zobowiązań niniejszej umowy stanowi
podstawę do odebrania mu adoptowanego psa, lub w przypadku stwierdzenia działań
noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art.304 par. 1 zd.1
Kodeksu Postępowania Karnego zawiadomi się właściwe organy ścigania o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

5. Adoptujący zobowiązuje się do:
✔ wykonania na własny koszt zabiegu sterylizacji/ kastracji psa w ciągu miesiąca od
dnia adopcji. (*)
✔ utrzymania psa w dobrym zdrowiu i samopoczuciu poprzez: humanitarne
traktowanie, nie stosowanie przemocy fizycznej, właściwe odżywianie stosowne do
rozmiarów i wieku psa, zapewnienie dostępu do świeżej czystej wody pitnej,
zapewnienie schronienia, odpowiedniej ilości ruchu, unikanie sytuacji mogących
skutkować powstaniem u psa chorób i urazów,
✔ zapewnienia psu stałej opieki medyczno-weterynaryjnej (w tym regularnych szczepień
ochronnych, odrobaczania, leczenia urazów i chorób, zapewnienia rehabilitacji),
✔ trzymania psa w sposób zapewniający stały nadzór nad psem, bezpieczeństwo psa oraz
otoczenia, a w szczególności zapewnia, że nie będzie trzymał psa na uwięzi w budzie
lub w kojcu,
✔ nie poddawania psa eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym,
✔ wyposażenia psa w akcesoria umożliwiające natychmiastowe odnalezienie właściciela
w przypadku, gdy pies zaginie (mikroczip, adresówka lub obroża z danymi
kontaktowymi Adoptującego), oraz obrożę (szelki), smycz, legowisko do spania oraz
miski,
✔ informowania Opiekuna (mail, list, telefon) o przystosowaniu się psa do nowych
warunków życia,
✔ powiadomienia Opiekuna o ewentualnym zaginięciu psa lub jego zgonie z podaniem
przyczyny zgonu w ciągu 12 godzin od tego faktu,
✔ informowania Opiekuna o zamiarze sprzedaży lub przekazania psa,
✔ informowania Opiekuna o stanie zdrowia psa (w szczególności o chorobach i urazach)
oraz zamiarze lub konieczności eutanazji psa.
6. W przypadku zaginięcia psa Adoptujący zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym
fakcie również 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.
7. W razie zamiaru sprzedaży lub przekazania psa, Adoptujący zobowiązuje się skontaktować z
Opiekunem, celem uzyskania pisemnej akceptacji dla proponowanej zmiany miejsca pobytu
psa. W razie braku akceptacji nowego miejsca pobytu psa, Opiekun ma prawo zażądać zwrotu
psa, a Adoptujący ma obowiązek psa natychmiast zwrócić.
8. Ewentualna eutanazja psa może być dokonana tylko w przypadku choroby lub wypadku
zwierzęcia nie rokujących szansy na dalsze życie bez cierpień. Diagnoza taka powinna zostać
potwierdzona pisemną opinią co najmniej dwóch niezależnych lekarzy weterynarii i zawierać
szczegółowy opis przyczyn oraz mieć dołączone wyniki niezbędnych badań. Adoptujący

zobowiązuje się powiadomić Opiekuna o konieczności dokonania eutanazji przed jej
wykonaniem. Wydający do adopcji zastrzega sobie prawo do wskazania lekarzy weterynarii
mogących wydać opinię. Koszt badań i opinii ponosi Adoptujący. W razie braku zgody na
eutanazję, Opiekun ma prawo zażądać zwrotu psa, a Adoptujący ma obowiązek psa
natychmiast zwrócić.
9. Opiekun zastrzega sobie prawo do wizyt w nowym miejscu pobytu adoptowanego psa w celu
sprawdzenia warunków w jakich pies żyje.
10.W przypadku, gdy warunki przetrzymywania psa okażą się niezgodne z postanowieniami
niniejszej umowy czy obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt, Opiekun
ma bezwarunkowe prawo odebrać psa Adoptującemu.
11.W okresie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy Adoptujący ma prawo zwrócić psa
Opiekunowi, bez podania przyczyny. Adoptujący jest zobowiązany dostarczyć psa
Opiekunowi.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Miejscowość i data

-----------------------------(*)- niepotrzebne skreślić

Podpis Opiekuna/Fundacji

Podpis Adoptującego

