
 

UMOWA ADOPCYJNA ……….……. 

 
 
 
Zawarta w dniu …………………………. pomiędzy Fundacją Bo Ja Kocham Psy, zwaną dalej 
Fundacją, ul. Gdańska 81 Łódź  NIP:7272787259  REGON:101452586  KRS:0000429877 
a                                                                                            
Panią/Panem*....................................................... zamieszkałym w................................... przy 
ul............................................................................... tel…………….............................. 
Email…………..........…................ PESEL…….………….............….…….…… legitymującym się 
dowodem osobistym serii...........................................…….......... zwanym dalej Opiekunem. 
 
 
       1.    Fundacja przekazuje nieodpłatnie Opiekunowi: 
psa/ suczkę* w wieku …………………......……..o imieniu…………...........................             
 
maść.....……………......... 
 
Przez lekarza weterynarii (na koszt Fundacji) zostało przeprowadzone: 
- odrobaczenie (data): 
- szczepienie przeciwko wściekliźnie (data): 
- szczepienie przeciwko chorobom wirusowym (data): 
- zabieg kastracji/sterylizacji (data): 
- czipowanie: 
- inne: 
      
Jednocześnie Fundacja przekazuje wraz ze zwierzęciem książeczkę zdrowia gdzie ww. zabiegi 
zostały potwierdzone przez lekarza weterynarii.  
 
 
       2.    Adopcja psa jest nieodpłatna. 
 
 
       3.    Opiekun stwierdza, ze adoptowany pies przebywać 
będzie...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................               
    (miejsce zamieszkania). 
 
 
(O każdorazowej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia dłuższej niż 1 m-c Opiekun zobowiązany 
jest poinformować Fundację). 
 
 
Opiekun zobowiązuje się poinformować Fundację o zmianie danych osobowych potrzebnych 
do kontaktu w sprawie ww. zwierzęcia. - miejsce pobytu (adres) zwierzęcia, numer telefonu 
Opiekuna. 



Jako miejsce przebywania zwierzęcia Strony ustalają: mieszkanie/dom*, ogrodzony 
i zabezpieczony teren posesji*. 
W przypadku, gdy miejscem przebywania psa jest ogrodzony i zabezpieczony teren posesji, 
Opiekun jest zobowiązany przed adopcją do postawienia na własny koszt ocieplonej budy. 
 
4.Opiekun zobowiązuje się do: 

a.  zapewnienia psu odpowiednich warunków bytowych (czyste legowisko w miejscu 
o odpowiedniej temperaturze, w okresie zimowym nie niższej niż 15 ̊C, w okresie letnim 
odpowiednio zacienione), 
 
b. zapewnienia psu dostępu do czystej, codziennie zmienianej wody pitnej, 
 
c. właściwego odżywiania psa, stosownie do jego wieku i ewentualnych zaleceń lekarza 
weterynarii, 
 
d. zapewnienia psu odpowiedniej ilości ruchu (co najmniej trzy spacery dziennie, w 
tempie odpowiadającym przeciętnym możliwościom ruchowym psa), 
 
e. unikania sytuacji mogących skutkować powstaniem u psa chorób i urazów (zmuszanie 
psa do nadmiernego wysiłku fizycznego, skoków, skoków od wody, biegów za rowerem, 
rolkami itp.), 
 
f. zapewnienia psu stałej, fachowej opieki weterynaryjnej (regularne szczepienia, 
leczenie chorób i urazów, zapewnienie prawidłowej rehabilitacji), 
 
g. traktowania psa w sposób humanitarny i nie stosowania wobec niego przemocy 
fizycznej 
i psychicznej (np. szarpanie, znęcanie się, bicie, utrzymywanie zwierzęcia w stanie 
zaniedbania), 
 
h. nietrzymania psa na uwięzi (łańcuch) ani w zamkniętym, metalowym bądź 
drewnianym kojcu, gdy jego wielkość nie daje psu wystarczającej swobody. Trzymanie psa 
w zamkniętym kojcu jest możliwe po uprzedniej zgodzie Fundacji, 
 
i. poddania psa zabiegowi kastracji w terminie…………………………… roku. Koszt zabiegu 
ponosi Opiekun, który zobowiązuje się również do przesłania, przekazania Fundacji 
zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii, które będzie potwierdzeniem 
wykonania zabiegu. Dotyczy/ nie dotyczy*, 
 
j.zaopatrzenia psa w identyfikator noszony stale (blaszkę z wygrawerowanym numerem 
telefonu, danymi adresowymi Opiekuna lub Fundacji Bo Ja Kocham Psy). 
 
k. zaczipowanie psa w terminie do …..................................... roku. Koszt czipowania ponosi 
Opiekun, który zobowiązuje się do przesłania Fundacji zaświadczenia od lekarza 
weterynarii o wykonanym czipowaniu oraz przekazania 1 wklejki z listy kodów oznacznika 
– transpondera w celu umieszczenia jej na umowie. Dotyczy/ nie dotyczy,* 



 
l. odrobaczania i szczepienia psa według zaleconych przez lekarza weterynarii terminów: 
 odrobaczenie: …............................................................................................................... 
 szczepienie p/ko chorobom zakaźnym: …......................................................................... 

 szczepienie p/ko wściekliźnie: …....................................................................................... 
 
5. Fundacja zastrzega sobie prawo skontrolowania warunków, w jakich przebywać będzie 
pies, bez wcześniejszego uzgadniania terminu kontroli z Opiekunem. 
W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków, odbiegających od zapisów zawartych      w 
umowie, Fundacja ma prawo odebrać zwierzę Opiekunowi. Opiekun zobowiązuje się w takim 
przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę Fundacji. 
 
Stwierdzenie i ocena warunków utrzymywania psa przysługuje wyłącznie osobom 
reprezentującym Fundację – wyznaczonemu Wolontariuszowi. Kontroli jak i ewentualnego 
odbioru zwierzęcia może wykonać Wolontariusz Fundacji specjalnie do tego powołany.  
 
6. W przypadku naruszenia lub niedotrzymania przez Opiekuna punktu 4umowy, 
Opiekun zobowiązuje się, na żądanie Fundacji, uiścić kwotę 1.000 zł, płatną na cel wskazany 
przez Fundację i związany z opieką nad zwierzętami. W razie niedotrzymania punktu 4 
umowy Fundacja może odebrać psa, a Opiekun ma obowiązek psa zwrócić. 
 
7. W przypadku zaginięcia psa Opiekun ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym 
fakcie Fundację, właściwe schronisko dla zwierząt, aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniach 
(umieszczać informacje w Internecie, gazecie, portalach społecznościowych, rozwieszać 
informacje pomocne w odnalezieniu psa) i dostarczać wszelkich informacji mogących mieć 
znaczenie dla prowadzonych poszukiwań. 
 
8. W razie zamiaru przekazania psa innemu podmiotowi, Opiekun zobowiązuje się 
skontaktować się z Fundacją w celu uzyskania pisemnej akceptacji dla proponowanej zmiany. 
W razie braku akceptacji nowego miejsca pobytu psa, Fundacja ma prawo zażądać od 
Opiekuna zwrotu psa, a Opiekun ma obowiązek psa natychmiast zwrócić. 
W razie przekazania psa innemu podmiotowi bez zgody Fundacji, Opiekun zobowiązuje się 
uiścić kwotę 1.000 zł, płatną na rzecz Fundacji. 
 
9. W przypadku poważnego zachorowania zwierzęcia, wypadku, śmierci, Opiekun 
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Fundację podając przyczyny zaistniałej sytuacji. 
 
10. Jeżeli zaistniałby jakikolwiek powód do poddania zwierzęcia eutanazji, Opiekun może 
to uczynić wyłącznie po okazaniu/przesłaniu do Fundacji zaświadczenia od weterynarza o 
wskazaniach do wykonania takiego zabiegu oraz po uzyskaniu zgody Fundacji. 
 
11. Jeśli zwierzę ulegnie wypadkowi i zabieg eutanazji jest konieczny w trybie 
przyspieszonym (by uniknąć niepotrzebnego cierpienia zwierzęcia), Opiekun może to uczynić. 
Ma jednak obowiązek okazania Fundacji zaświadczenia od weterynarza   
o wskazaniach do wykonania tego zabiegu, w terminie do 7 dni. 
 



12. Fundacja zobowiązuje się do udzielania wszelkich rad związanych z wychowaniem, 
zdrowiem oraz żywieniem zwierzęcia. 
 
 
Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych. 
 
 

Pies adoptowany przeze mnie NIGDY nie trafi na ulicę ani do schroniska, 
a w razie, gdybyśmy nie mogli go zatrzymać, będziemy szukać dla niego odpowiedzialnego 

domu, bądź oddamy Psa wyłącznie Fundacji lub przedstawicielowi wolontariatu. 

 
 
 
 
 
 
Podpis Opiekuna:     Podpis Przedstawiciela Fundacji: 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie 
zaprzeczyć jednej niezaprzeczalnej prawdzie:  w cierpieniu zwierzęta są 
nam równe. 

 
 
 
 
 

nr konta bankowego Fundacji: 91 1020 3352 0000 1102 0199 1942 
              I Oddział PKO BP S.A. W Łodzi 

 

Dziękujemy za pomoc! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić. 


