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_____________, dnia ________  

Umowa adopcyjna psa 

 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 

_____________________________________.___________________________________,  

zam.  _____________________________________________________________________,  

tel.  kom.  __________________,  

email: __________________________.., 

nr dowodu osobistego __________________, PESEL ____________________________, 

reprezentującym grupę „Charty w Potrzebie” (www.chartywpotrzebie.pl) 

zwanym dalej Oddającym, 

a _____________________________________.___________________________________,  

zam.  _____________________________________________________________________,  

tel.  stacjonarny ______________, kom.  ___________,  

email: __________________________.., 

nr dowodu osobistego __________________, PESEL ____________________________, 

zwanym dalej Opiekunem,  

o następującej treści: 

1.  Oddający przekazuje nieodpłatnie Opiekunowi psa płci: (pies/suka)*,  

maści __________________________________ 

w wieku ok. ________ lat, 

 o imieniu _________________________________,  

nr tatuażu _________________________________,  

nr chipa: _________ _________________________.  

Pies (nie jest/jest)* sterylizowany/kastrowany. 

 

2. Opiekun zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowanego psa,  zapewniając mu opiekę 

i wyżywienie, obowiązkowe i zalecane szczepienia, a w razie potrzeby niezbędne leczenie. 

3. Opiekun określa miejsce stałego pobytu psa pod adresem:  

_____________________________________________________________________  

oraz zobowiązuje się do powiadomienia pisemnego lub przez email  w terminie do 14 dni o zmianie 

adresu pobytu psa. Nie dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów.  

4. Opiekun oświadcza, że pies będzie pozostawał sam w domu nie dłużej niż_________ godz. dziennie. 

5. Oddający ma prawo przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych kontroli w miejscu pobytu 

psa i w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków odebrania go Opiekunowi. Stwierdzenie i ocena 

takich warunków przysługuje wyłącznie Oddającemu lub osobom reprezentującym Oddającego 

na podstawie upoważnienia. 

6.  Opiekun nie pozbędzie się, nie sprzeda, nie odda psa osobom trzecim  bez uzyskania pisemnej zgody 

Oddającego.  
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7. Opiekun zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na posiadanie charta lub mieszańca charta 

i przedstawienie tego pozwolenia Oddającemu w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od przekazania 

psa.  

8. Opiekun zobowiązuje się do corocznego szczepienia psa przeciw wściekliźnie i innym chorobom wraz z 

wpisem do książeczki.  

9. Opiekun zobowiązuje się zapewnić psu wymagane przez Oddającego warunki życia: pies będzie mieszkał 

w domu/mieszkaniu, będzie regularnie wyprowadzany na spacery,  poza posesję przynależną do domu.  

10. Opiekun zobowiązuje się do nie wypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru. Opiekun zadba, aby 

pies nie ścigał zwierzyny łownej, hodowlanej ani zwierząt domowych.  

11. Opiekun zobowiązuje się do zabezpieczenia psa przed samowolnym opuszczeniem posesji, szkolenia psa 

na posłuszeństwo w razie potrzeby, stosowania się do lokalnych przepisów w miejscu pobytu.   

12. Pies będzie nosił adresówkę przy obroży z danymi kontaktowymi Opiekuna. 

13. Opiekun zobowiązuje się do sterylizacji/kastracji psa w terminie do  _______________________(rok-

miesiąc-dzień)  i przesłania Oddającemu w terminie 7 dni od podanej daty zaświadczenia o dokonaniu 

zabiegu wystawionego przez lekarza weterynarii, który go wykonał.   

(dotyczy/nie dotyczy)* 

14. Rozmnażanie psa jest kategorycznie zabronione. Rozmnożenie zwierzęcia spowoduje odebranie go przez 

Oddającego. 

15. W przypadku zmiany warunków życiowych i braku możliwości dalszej opieki nad psem Opiekun 

niezwłocznie powiadomi Oddającego. 

16. Opiekun zobowiązuję się do przekazywania informacji o adoptowanym psie, przynajmniej raz w ciągu 

pierwszego tygodnia, raz po pierwszym roku, a następnie  w razie potrzeby.  

17. Opiekun zobowiązuje się do powiadomienia o śmierci zwierzęcia oraz podanie jej powodu.  

18. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność 

karna na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. 

19. Oddający zobowiązuje się do szeroko rozumianej pomocy w  adopcji, udzielaniu porad wybranymi 

kanałami łączności, pomocy w znalezieniu behawiorysty czy specjalistycznego gabinetu weterynaryjnego.  

20. Inne ustalenia: __________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

21. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

22. Opiekun wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w 

niniejszej Umowie dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych grupy „Charty w potrzebie” zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

ze zmianami). 

 

 

__________________________                 _______________________________  

Oddający                                  Opiekun 

 
* niepotrzebne skreślić 


