
UMOWA ADOPCYJNA

zawarta dnia …………………… w …………………………..

Dane osoby adoptującej:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer i seria dowodu osobistego

PESEL

Numer telefonu

Dane osoby wydającej:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer i seria dowodu osobistego

PESEL

Numer telefonu

Umowa dotyczy adopcji zwierzęcia:

Imię:

Gatunek:

Umaszczenie:

Numer identyfikacyjny (opcjonalnie):

Płeć:

Wiek:

Wielkość:

Data szczepienia:

Data profilaktyki przeciwpasożytniczej:

Data kastracji:

Numer mikroczipa:



§ 1 
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 łańcuchu, 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.  W przypadku  adopcji  gryzoni,  zajęczaków,  gadów,  ptaków,  adoptujący  zobowiązuje  się  do
zapewnienia  warunków  bytowych  zgodnych  z  zaleceniami  grup,  stowarzyszeń,  organizacji
specjalizujących się  w opiece  nad danym gatunkiem bądź grupą  zwierząt.  Adoptujący zapewni
pożywienie dostosowane do potrzeb gatunku, właściwych wymiarów klatkę, wolierę lub terrarium i
opiekę lekarza weterynarii specjalizującego się w leczeniu takich zwierząt.

§ 2 
Przekazane zwierzę jest zdrowe, zadbane, przyzwyczajone do karmy suchej i jedzenia domowego,
chyba że w uwagach do umowy zaznaczono inaczej.

§ 3
Niedozwolone  jest  swobodne  wypuszczanie  zwierzęcia  na  tereny  otwarte  bez  dozoru.
Niedozwolone jest wypuszczanie zwierzęcia w miejscu szczególnie niebezpiecznym, narażając go
na ucieczkę zagrożoną pozbawieniem zdrowia i/lub życia (ruchliwa droga).  

§ 4 
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 bądź innej organizacji, której statutowym celem jest ochrona praw zwierząt,
a przeciwko właścicielowi zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
z tytułu Ustawy o ochronie zwierząt.

§ 5 
1.  Od momentu  przekazania  zwierzęcia  jego opiekunem prawnym staje  się  osoba adoptująca.  
2. Osoba adoptująca może zwrócić zwierzę osobie wydającej tylko i wyłącznie po uzgodnieniu tego
z wydającym, od którego otrzymaliśmy zwierzę, pod warunkiem, że jego obecna sytuacja pozwala
na zaopiekowanie się zwierzęciem. Osoba wydająca deklaruje jednak podjęcie wspólnych działań z
adoptującym,  zmierzających  do  zabezpieczenia  zwierzęcia  (ogłoszenia,  apele,  poszukiwanie
tymczasowej  opieki).  Adopcja  to  odpowiedzialna  decyzja  na  wiele  lat.  
3.  Osoba adoptująca zobowiązuje się  powiadomić osobę wydającą przed zamiarem przekazania
/oddania zwierzęcia osobom trzecim.



§6
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. W razie trudności z leczeniem zwierzęcia, czy wystąpienia innej konieczności, adoptujący może
skorzystać  ze  wsparcia  finansowego  Fundacji  Mam  Pomysł  w  partnerskich  przychodniach
weterynaryjnych na podstawie niniejszej umowy. W tym celu należy zapoznać się z wnioskiem
dostępnym na www.mampomysl.org lub skontaktować się telefonicznie 790 241 451 lub mailowo.
Wsparcie przyznawane jest zgodnie z aktualnie uchwalonym przez Fundację regulaminem w formie
i wysokości o jakiej zadecyduje Zarząd Fundacji.

§7
1.  Nie  rozmnożę  powierzonego  mi  zwierzęcia.  Adoptujący  zobowiązuje  się  do  sterylizacji
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  podstawę  do  uzyskania  skierowania  na  zabieg  sterylizacji  ze
wsparciem  Fundacji  Mam  Pomysł.  Aby  uzyskać  dofinansowanie,  należy  skontaktować  się  z
przedstawicielem  Fundacji  Mam  Pomysł  pod  numerem  790  241  451  lub  mailowo
kontakt@mampomysl.org. Jest to możliwość dla Adoptującego, może wykonać zabieg finansując
go  w pełni  ze  środków  własnych  w  swoim zakresie.  Kwota  dofinansowania  jest  oceniana  na
podstawie złożonego wniosku.
4. Walka z bezdomnością stanowi nadrzędny cel działań adopcyjnych, toteż nie ma możliwości
uniknięcia tego warunku umowy.
5. Wyjątkiem od §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.

§8
W najdogodniejszy dla mnie sposób (list,  e-mail,  telefon) udzielę informacji osobie oddającej o
przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia.

§9
Powiadomię osobę oddającą zwierzę w razie poważnej choroby, zaginięcia, lub śmierci zwierzęcia,
w ciągu 24h od zaistnienia zdarzenia.

§10
1. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, nie umową kupna zwierzęcia.
2. Wzór został stworzony i opracowany przez Fundację Mam Pomysł, nr KRS: 0000577643, jednak
organizacja  prócz  bonifikat  polegających  na  zdarzeniach  opisanych  w  §6  i  §7  nie  ponosi
odpowiedzialności za procedurę adopcji i opiekę nad zwierzęciem. Jest organem uprawnionym do
ścigania przestępstw z tytułu ustawy o ochronie zwierząt  i  wspiera wydających nie  przejmując
odpowiedzialności za oddawane zwierzę. 

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

http://www.mampomysl.org/
mailto:kontakt@mampomysl.org


Wydający :       Adoptujący :

…..………………………….            …………………………………..
podpis wydającego zwierzę     podpis osoby adoptującej

Uwagi/zalecenia osoby wydającej zwierzę:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


