
 

 

…................................. dn. .............................. 
 
 

UMOWA ADOPCYJNA NA CZAS NIEOKREŚLONY 
 

zawarta pomiędzy Fundacją Pomocy Zwierzętom CHATUL, reprezentowaną przez 

....................................................................................................    a      .....................................................................................................

 

Dane osoby oddającej kota Dane osoby adoptującej kota 

IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO 

  
  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA: 

 ulica, nr domu   ulica, nr domu  

 kod pocztowy   kod pocztowy  

 miasto   miasto  

PESEL  PESEL 
 

 

telefon 

 

telefon   

e-mail 

 

e-mail   

 
WARUNKI UMOWY 

 
§ 1.  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia …………………………….. 
 

§ 2. 
Adoptujący przyjmuje nieodpłatnie nieprzeznaczonego do hodowli kota:  
 

TYMCZASOWE IMIĘ KOTA  PŁEĆ kocur / kotka 

DATA URODZENIA  KASTRACJA tak / nie 

UMASZCZENIE / ZNAKI SZCZEGÓLNE  

NR CZIPA  

 
§ 3. 

1. Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje kota wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub innych osób. 
2. Adoptujący określa miejsce stałego pobytu kota pod adresem:………………………………………………………………………………………………….. 
i zobowiązuję się do powiadomienia Oddającego w terminie 7 dni o zmianie adresu pobytu kota (nie dotyczy okazjonalnych, 

 krótkich wyjazdów).  
3. Adoptujący zgadza się na podanie danych osobowych do bazy Safe Animal w celu rejestracji chipa. 

 
§ 4. 

1.  Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia kotu godziwych warunków życia: 
utrzymywania go w czystości, wolnego od pasożytów, bez nadmiernego stresu i dręczenia, zapewnienie właściwego 
odżywiania stosownie do wieku i kondycji kota, dbałości o jego zdrowie fizyczne i psychiczne. 
2.  Adoptujący zobowiązuje się do poddania kota zabiegowi sterylizacji do dnia ................................... , co oddający do adopcji  
ustali za pomocą przedstawionego przez adoptującego zaświadczenia weterynaryjnego, a w razie konieczności osobiście w miejscu 

przebywania zwierzęcia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z adoptującym. W razie braku zgody adoptującego na dokonanie 

opisanych oględzin, oddający do adopcji ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i odebrania zwierzęcia. 

Adoptującemu nie wolno świadomie rozmnożyć kota ani nieświadomie dopuścić do rozmnożenia.



 

 

 
 

§ 5. 
1. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia kotu wszelkiej niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz okresowych badań 
kontrolnych stanu zdrowia i kondycji kota. 
2. Kot będzie żywiony w sposób optymalny dla jego dobrostanu i rozwoju.  
3. Adoptujący nie będzie wypuszczał kota na tereny otwarte tzn. zwierzę będzie przebywało poza mieszkaniem wyłącznie 
w szelkach i na smyczy, w transporterze lub na skutecznie ogrodzonym terenie (wybieg w ogrodzie uniemożliwiający wydostanie 

się kota poza niego, zabezpieczony siatką balkon) oraz zabezpieczenia wszystkich miejsc, które mogłyby narazić kota na 

niebezpieczeństwo lub utratę życia. 
 

§ 6. 
1. Adoptujący przekaże Fundacji niezbędne informacje o kocie, zwłaszcza w okresie jego aklimatyzacji, drogą najbardziej dogodną 
dla Adoptującego (e-mail/telefon/list); szczególnie o ewentualnych problemach z jego przystosowaniem się w nowym miejscu.  
2. Przedstawiciel Fundacji CHATUL ma prawo przeprowadzenia wizyt w miejscu pobytu kota, w czasie których Adoptujący ma 
obowiązek okazać zwierzę oraz jego książeczkę zdrowia. 
3. W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków w miejscu przebywania zwierzęcia Fundacja ma prawo odebrać 

zwierzę Adoptującemu, a Adoptujący zobowiązuje się w takim wypadku bezzwłocznie wydać kota osobie wskazanej przez 

Fundację. 

4. Stwierdzenie i ocena warunków utrzymania kota przysługuje osobom reprezentującym Fundację lub osobom przez 

nią wskazanym. 
 

§ 7. 
1. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić kota, źle go traktować, oddać lub odsprzedać do 
sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych. 
2. W przypadku złego traktowania zwierzęcia Adoptującemu grozi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy 
o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 
3. W przypadku śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu kota, Adoptujący niezwłocznie powiadomi Oddającego  

do adopcji o zaistniałym zdarzeniu. 

 
§ 8. 

1. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące adoptowanego 
kota:  
- przebyte choroby, 
- informacje o leczeniu (udokumentowane książeczką zdrowia, o ile taka została założona), 
- informacje o znanych dolegliwościach i chorobach niewidocznych przy odbiorze kota, 
- informacje dotyczące ogólnego stanu psychicznego i fizycznego kota, 
2. W razie problemów z kotem Oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach swych możliwości) pomóc Adoptującemu,  
jeśli ten o taką pomoc poprosi. 
3. W razie konieczności rozwiązania umowy, np. jeżeli wystąpią problemy z adaptacją zwierzęcia, lub z innych względów,  
z powodu, których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego kot wraca pod opiekę Fundacji lub zostaje 

przekazany osobie przez nią wskazanej. 
 

§ 9. 
1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
2. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także otrzymała po jednym egzemplarzu. 
3. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż niedotrzymanie przez niego w/w warunków umowy jest podstawą 
do natychmiastowego odebrania mu zwierzęcia. 
4. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane ani nie zostaną wykorzystane w inny sposób przez żadną  
ze stron. 
5. Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie adopcyjnej zwierzęcia  
na potrzeby realizacji tej umowy. 
 
Uwagi :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
............................................. .............................................  

podpis osoby oddającej kota podpis osoby adoptującej kota 

 

 
Fundacja CHATUL jest organizacją pożytku publicznego utrzymującą się jedynie z darowizn ludzi dobrej woli.  

Twój kot został uratowany dzięki ich wpłatom. Jeżeli wesprzesz nas choćby niewielką darowizną będziemy mogli uratować innego 
potrzebującego zwierzaka. Każda wpłata, nawet najmniejsza jest bardzo cenna!  

Jeżeli możesz – pomóż! 

 

 
Fundacja Pomocy Zwierzętom CHATUL, tel. 793-968-878, 530-482-248, www.chatul.pl  
konto VW Bank 63 2130 0004 2001 0462 3484 0001, 1% podatku KRS 0000312325 


