
Umowa przekazania zwierzęcia (Umowa adopcyjna)

zawarta w .........………………. (miejscowość) w dniu

Strony umowy:

Przekazujący:

Fundacja Mam Pomysł z siedzibą w Świdnicy, 
KRS: 0000577643, NIP: 8822122443, 
REGON: 362598050.

Reprezentowana przez:

Adoptujący:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

DO:

PESEL:

Numer telefonu:

Dane zwierzęcia którego dotyczy umowa:

Imię: 

Gatunek:

Umaszczenie:

Numer ewidencyjny:

Płeć:    ♀ □  ♂ □

Wiek:

Wielkość:

Odbyta kwarantanna: od                                                          do 

Informacje ambulatoryjne:

Data szczepienia:

Data profilaktyki przeciwpasożytniczej:

Data kastracji:

Numer mikrotranspondera:

Fundacja Mam Pomysł
ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica

KRS: 0000577643 | NIP 8822122443 | REGON: 362598050

www.mampomysl.org
tel. 790 241 451 | kontakt@mampomysl.org

________/______/2021

/ / / /



Obowiązujące warunki umowy przekazania zwierzęcia:

Art. 1 
a) Definicje
1. Adopcja – przekazanie praw własności do zwierzęcia.
2. Sterylizacja / kastracja – pozbawienie zdolności rozrodczych zwierzęcia.
3. kojec – ogrodzona przestrzeń pozwalająca na swobodne poruszanie się zwierzęcia, chroniąca przed uszkodzeniem
ciała i ucieczką.
4. Kontrola poadopcyjna – odwiedziny zwierzęcia przez przedstawiciela schroniska którego operatorem jest Fundacja
Mam Pomysł.
5. Mikrotransponder – chip wszczepiony pod skórę zawierający indywidualny numer.
6. Baza Safeanimal – międzynarodowa baza danych online zawierająca dane zwierzęcia przypisane do adoptującego.
7.  Okres  adaptacyjny  –  czas  aklimatyzacji  zwierzęcia  w  nowym  domu,  wyłącznie  podczas  niego  możliwy
natychmiastowy zwrot z adopcji.

b) Podstawy prawne zawartych w umowie zapisów 
1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724.
2. Statut Fundacji Mam Pomysł, wewnętrzny regulamin i uchwały organizacji.
3. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku, Dz. U.
2004 Nr 69 poz. 625.

Art. 2 Zobowiązania Adoptującego
1. Osoba adoptująca jest zobowiązana do opieki i zapewnienia godnych warunków życia zwierzęciu adoptowanemu
zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt i innymi przepisami prawa właściwymi dla danego gatunku, a w szczególności
do właściwego dla gatunku karmienia, pielęgnacji, zapewnienia stałej opieki lekarskiej oraz dokonywania okresowych
szczepień ochronnych, odrobaczenia  i odpchlenia zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
2.  Adoptowany  pies  nie  będzie  utrzymywany  na  uwięzi,  a  jeśli  mieszka  na  zewnątrz  otrzyma  budę  ocieploną
styropianem lub wełną i przestronny kojec, z którego będzie wypuszczany i/lub wyprowadzany nie rzadziej niż co 12
godzin.
3. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia adoptowanemu zwierzęciu bezpieczeństwa. Deklaruje, że nie będzie
wypuszczał zwierzęcia bez dozoru. Zalecanym jest montaż siatek ochronnych w oknach w przypadku adopcji kota.

Art.3 Ogólne informacje o zwierzęciu
1. Przekazane zwierzę jest zakwalifikowane jako ogólnie zdrowe, zadbane, przyzwyczajone do karmy suchej i mokrej,
chyba że w uwagach do umowy zaznaczono inaczej.
2. Niedozwolone jest swobodne wypuszczanie zwierzęcia na tereny otwarte bez dozoru.
3.  Niedozwolone jest  wypuszczanie zwierzęcia w miejscu szczególnie niebezpiecznym, narażając go na ucieczkę
zagrożoną pozbawieniem zdrowia i/lub życia (ruchliwa droga).  

Art. 4 Kontrola po adopcji zwierzęcia
1. Wydający zastrzega sobie prawo kontroli warunków bytowych i stanu zdrowia przekazanego do adopcji zwierzęcia
w dowolnym czasie po przekazaniu zwierzęcia w miejscu zamieszkania osoby adoptującej.
2.  W razie  stwierdzenia  zaniedbania  zwierzęcia,  zaniedbania  profilaktyki  weterynaryjnej,  utrzymania  zwierzęcia
w  niewłaściwych  warunkach  bytowych  i/lub  niezgodnych  z  niniejszą  umową,  zwierzę  może  zostać  odebrane
i przekazane do dalszej  adopcji  przez przedstawiciela Fundacji Mam Pomysł, a przeciwko właścicielowi zostanie
złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z tytułu Ustawy o ochronie zwierząt.
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Art. 5 Zwrot adoptowanego zwierzęcia
1.  Od  momentu  przekazania  zwierzęcia  jego  opiekunem  prawnym  staje  się  osoba  adoptująca.  
2.  Pierwsze  14 dni  pobytu  zwierzęcia  w nowym domu stanowi  tzw.  okres  adaptacyjny.  Osoba adoptująca  może
w  ciągu  14  dni  zwrócić  zwierzę  fundacji,  w  późniejszym  terminie  oddanie  zwierzęcia  jest  możliwe  tylko
i  wyłącznie  po  uzgodnieniu  tego  z  reprezentantem  fundacji.  Przy  czym zastrzegamy,  że  przyjęcie  zwierzęcia  z
powrotem nie będzie możliwe od razu, albo w ogóle, np. z uwagi na zbyt dużą liczbę podopiecznych, brak miejsc w
fundacji.
3.  W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zwrocie  adoptowanego  zwierzęcia,  osoba  adoptująca  zobowiązana  jest
powiadomić Fundację Mam Pomysł w pierwszej kolejności drogą telefoniczną i/lub mailową, rozpocząć samodzielne
poszukiwanie nowego domu (z zastrzeżeniem ust. 5, art.5), przesłać informacje umożliwiające publikację ogłoszenia
adopcyjnego zwierzęcia. 
4.  Przyjęcie  zwierzęcia  po  upływie  14-dniowego okresu  wymienionego w art.  5  pkt.  2,  jest  możliwe wyłącznie
po wykazaniu działań wskazanych poniżej. Stanowi to obowiązek Adoptującego wynikający z niniejszej umowy.
a)  podjęcie  wspólnych  działań  z  Fundacją,  zmierzających  do  zabezpieczenia  zwierzęcia  (ogłoszenia,  apele,
poszukiwanie tymczasowej opieki);
b)  podjęcie  wspólnych  działań  z  behawiorystą,  szkoleniowcem,  zoopsychologiem,  w  przypadku  zwierząt
prezentujących niepożądane zachowania.  
5.  Osoba  adoptująca  zobowiązuje  się  powiadomić  Fundację  Mam Pomysł  przed  zamiarem przekazania  /oddania
zwierzęcia osobom trzecim.
6. W przypadku zwrotu zwierzęcia po zakończeniu okresu adaptacyjnego do schroniska, Adoptujący ponosi koszt
ponownego przyjęcia zwierzęcia do fundacji i utrzymania go przez okres kolejnych 30 dni, w trakcie których zwierzę
będzie przygotowywane do ponownej adopcji. Koszt takiego przyjęcia wynosi łącznie 900 złotych brutto (30 złotych
brutto za każdą dobę pobytu zwierzęcia w schronisku). Opłata pobierana jest w chwili przyjęcia zwierzęcia i stanowi
darowiznę zaliczaną na poczet potrzeb zwracanego zwierzęcia.
7. W razie zwrotu zwierzęcia Adoptujący poniesie koszt wykazany w art. 5 ust. 6 oraz zobowiązany jest do zwrotu
zwierzęcia  z  książeczką  zdrowia,  zawierającą  aktualną  profilaktykę  weterynaryjną,  tj.:  szczepienie  przeciwko
wściekliźnie, szczepienie przeciwko chorobom zakaźnych, odrobaczenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Art. 6 Koszty leczenia i zabiegów weterynaryjno-ambulatoryjnych
1. Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym, a w szczególności koszty badań i szczepień
lekarskich, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu przekazania osoba adoptująca
zwierzę.
2. Wyjątek stanowi sytuacja nagłego zachorowania zwierzęcia, związana ze stresem i zmianą miejsca (koci katar,
biegunka,  gorączka,  wymioty,  apatia,  osowiałość,  brak  apetytu,  jakakolwiek  choroba  wirusowa,  ogólna  infekcja
organizmu)  do  14  dni  od  adopcji,  ewentualnie  kontynuacja  leczenia  zanotowana  w  uwagach  niniejszej  umowy.
W takiej sytuacji, z niniejszą umową adopcyjną, adoptujący może skorzystać ze wsparcia finansowego Fundacji Mam
Pomysł, w przychodniach weterynaryjnych wskazanych poniżej:

• Centrum  Zdrowia  Małych  Zwierząt,  ul.  Ofiar  Oświęcimskich  24a,  58-100  Świdnica,  lek.  wet.  Bartosz
Podczasiak, tel. 607 659 868;

• Gabinet weterynaryjny dla zwierząt domowych, ul. Wyspiańskiego 1, 58-130 Żarów, lek. wet. Jarosław 
Zajączkowski, tel. 515 503 559;

• Przychodnia Weterynaryjna , Osiedle Różane 7i, 58-200 Dzierżoniów, lek. wet. Michał Fryga, tel. 74 831 99 
80

3.  Wsparcie  nie  obejmuje  zabiegów:  odrobaczenia,  odpchlenia,  znakowanie  mikroczipem,  sterylizacja/kastracja,
zabiegi  chirurgiczne,  diagnostyka  niezwiązana  ze  stanami  chorobowymi  wskazanymi  w  pkt.  2  art.  6,  szczepień
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ochronnych, chyba że w uwagach do niniejszej umowy osoba wydająca wskazała inaczej.
4. Wsparcie nie obowiązuje w gabinetach innych niż wskazane w  pkt. 2 art. 6. 

Art. 7 Kastracja i rozmnażanie zwierzęcia
1.  Nie  rozmnożę  powierzonego  mi  zwierzęcia.  Adoptujący  zobowiązuje  się  do  sterylizacji/kastracji  zwierzęcia
po osiągnięciu przez nie wieku pozwalającego na przeprowadzenie takiego zabiegu.
2. Strony uzgadniają, że zabieg kastracji/sterylizacji (jeśli dotyczy) zostanie przeprowadzony w terminie do:

3. Niniejsza umowa stanowi skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji za kwotę: 
(ponosi ją adoptujący) w jednej z przychodni partnerskich Fundacji Mam Pomysł wskazanych w art. 6 pkt. 2.
4. Niewykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji adoptowanego na podstawie niniejszej umowy zwierzęcia w terminie
uzgodnionym  w  art.  7  pkt.  2,  skutkuje  odebraniem  zwierzęcia  przez  przedstawiciela  Fundacji  Mam  Pomysł  i
przeznaczeniem go do dalszej  adopcji.  Walka  z bezdomnością stanowi nadrzędny cel  działań adopcyjnych,  toteż
Fundacja nie akceptuje odstępstwa od tej reguły.
5. Wyjątkiem od art. 7 pkt. 2 jest przedłożenie dokumentacji medycznej od lekarza weterynarii, która jasno informuje,
iż  wykonanie  zabiegu  sterylizacji/kastracji  jest  dla  zwierzęcia  adoptowanego  na  podstawie  niniejszej  umowy,
zagrożeniem życia i/lub zdrowia.

Art. 8 Przekazywanie informacji zwrotnych
W najdogodniejszy dla mnie sposób udzielę informacji osobie oddającej o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych
warunków życia.
a) telefonicznie pod numerem: 790 241 451;
b) mailowo: kontakt@mampomysl.org
c) listownie na adres: Fundacja Mam Pomysł, ul. Ks. Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica

Dane osobowe:

Art. 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:
1. Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przekazanymi Wydającemu w ramach
zawarcia i wykonania niniejszej Umowy lub dostępnymi publicznie, dla potrzeb informowania, a także dla potrzeb
wywiązania się Wydającego z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów prawa, jak również na
przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przez: Fundacja Mam Pomysł, ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100
Świdnica. Dotyczy to również informacji o zawarciu i wykonywaniu niniejszej Umowy.
2.  Wydający  oświadcza,  iż  jest  administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
Adoptującego.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust.2 będą przetwarzane przez Wydającego na podstawie RODO jedynie w
celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  zadań  administratora  danych  osobowych,  związanych  z  realizacją
niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres, numer dowodu lub PESEL, numer telefonu.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to
wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy.
5.  Dane  osobowe  osób  wskazanych  w  ust.  2  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  ani  organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 będę przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na
obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 2 przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostęp do ich danych
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osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 2, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest wymagane do zawarcia niniejszej  Umowy, odmowa
podania  danych  osobowych  skutkować  będzie  niemożliwością  zawarcia  i  realizacji  Umowy.  Wniesienie  żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Adoptującego) rozwiązaniem niniejszej
Umowy z winy Adoptującego. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania, jak w zdaniu drugim skutkuje
obowiązkiem Adoptującego niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
10.  W  oparciu  o  dane  osobowe  osób,  o  których  mowa  w  ust.  2,  Zamawiający  nie  będzie  podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Adoptujący zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w
ust. 2, o treści niniejszego paragrafu.

Postanowienia końcowe:

Art. 10
Powiadomię  osobę  oddającą  zwierzę  w  razie  poważnej  choroby,  zaginięcia,  lub  śmierci  zwierzęcia,
w ciągu 24h od zaistnienia zdarzenia.

Art. 11
Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, nie umową kupna zwierzęcia.

Art. 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczenie adoptującego:

Adopcja zwierzęcia oznacza akceptację wszystkich warunków tej umowy, a złożony podpis stanowi 
potwierdzenie, a także akceptację poniższego oświadczenia.
Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że jestem w pełni świadom tego, że adoptowane przeze mnie zwierzę pochodzi z 
nieznanego źródła. W związku z tym, przyjmuję do wiadomości, że pracownicy fundacji posiadają wiedzę wyłącznie 
na podstawie obserwacji zachowania zwierzęcia w warunkach określanych jako trudne i stresujące, nie znają pełnej 
historii powierzonego mi zwierzęcia, a sama adopcja jest pomocą porzuconemu czworonogowi. 
Zmiana otoczenia, opiekunów, stres mogą powodować występowanie niepożądanych dolegliwości i zachowań. Każdy 
pupil może wykazać następujące symptomy, szczególnie w czasie trwania okresu adaptacyjnego wspomnianego w 
art.5  niniejszej umowy. Warto jednak konsultować niepokojące objawy z lekarzami weterynarii bądź pracownikami 
fundacji.

• brak apetytu (do 3 dni w przypadku zwierzęcia dorosłego przy normalnej aktywności czworonoga nie jest 
powodem do niepokoju, w przeciwnym wypadku konieczna wizyta u lekarza weterynarii);

• problemy zdrowotne opisane w pkt. 2 art. 6;
• załatwianie się poza kuwetą;
• posikiwanie;
• rozwolnienie;
• osowiałość i apatia
• problemy behawioralne: lęk separacyjny, frustracja, nieumiejętność nawiązania kontaktu z nowymi 

domownikami, ciągnięcie na smyczy, oszczekiwanie na spacerach, itp. wymagające współpracy z 
behawiorystą.

Mam świadomość tego, że może być konieczna współpraca ze specjalistą, a sama adopcja jest trudna, jednakże 
ratująca pojedyncze istnienia i bezdomne zwierzę. W razie pytań, zgłoszę się po pomoc.
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Uwagi/ zalecenia:

Załączniki do umowy:

Podpisy:

Strona:

Pieczęć (opcjonalnie):

Data:
Podpis:

Strona:

Pieczęć (opcjonalnie):

Data:
Podpis:
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     Przekazujący      Adoptujący


