
Łódź, dn. ................ 
Miejsce, data   

 

UMOWA ADOPCYJNA (*) 
 

Dane osoby oddającej kota:  Dane osoby adoptującej kota: 

Nazwisko i imię:   Nazwisko i imię:  

     

  Adres:  

   

   

Tel:   Tel:  

Email:   Email:  

 

 

Umowa dotyczy adopcji  kota o tymczasowym imieniu …… …..……, płeć…...... 

wiek ….… o umaszczeniu ........... …………………………….. 

Znaki szczególne kota ………………………………………………………………………….. 

Po  kastracji:       tak / nie 

 

Zobowiązuję się, że: 

1. Zapewnię kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie oraz utrzymanie 

w granicach swojej posiadłości, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru  

i zabezpieczenia. 

2. Zapewnię kotu staranną opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne 

szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii. 

3. Powiadomię osobę oddającą kota, w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci 

zwierzęcia. 

4. W razie gdyby zwierzę nie spełniło moich oczekiwań oddam je osobie, od której je 

otrzymałem. Nie oddam go osobom trzecim (bez konsultacji z osobą, od której kota 

adoptowano) ani do schroniska, nie wyrzucę go. 

5. Nie rozmnożę powierzonego mi zwierzęcia, wykastruję je zaraz po osiągnięciu dojrzałości 

płciowej (nie dotyczy kotów oddawanych już jako kastraty). 

6. W najdogodniejszy dla mnie sposób (list, email, telefon) będę udzielać informacji osobie 

oddającej o przystosowaniu się kota do nowych warunków życia.  

7. Zabezpieczyć, co najmniej jedno pomieszczenie (w budynkach wielokondygnacyjnych) 

przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna (zalecane zabezpieczenie siatką metalową 

okien i balkonu). 

8. Zostałem poinformowany o stanie zdrowia zwierzęcia i jestem świadomy możliwości 

wystąpienia objawów chorób związanych z przebywaniem w grupie (np. chorób skórnych, 

kociego kataru i itp.). 

9. Od momentu przekazania zwierzęcia jego opiekunem prawnym staje się osoba adoptująca.  

Osoba adoptująca może w każdej chwili zwrócić zwierzę osobie wydającej.  



Osoba adoptująca zobowiązuje się powiadomić osobę wydającą przed zamiarem 

przekazania /oddania zwierzęcia osobom trzecim.  

10. 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. 

11. Jestem świadoma/y, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków umowy       

oraz inne działania niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 stanowią 

podstawę do odebrania przez Osobę wyadoptowującą kota powierzonego mi zwierzęcia. 

 

Uwagi: 

W razie problemów z kotem, oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach swych 

możliwości) pomóc Adoptującemu, jeśli ten o taką pomoc poprosi. 

Zwierzę powierzane adoptującemu, wydawane jest z książeczką zdrowia z aktualnymi 

wpisami o stanie zdrowia, szczepieniach i odrobaczaniu. 

Dorosłe  koty niewychodzące zaleca się szczepić co trzy lata szczepionką przeciw 

najpopularniejszym chorobom zakaźnym kotów (np. tricat). Wychodzące – co roku. 

Dorosłe koty niewychodzące zaleca się odrobaczać co pół roku. Wychodzące koty –             

co trzy miesiące.  

Wszelkie adnotacje o szczepieniach, odrobaczaniu, zabiegach proszę zamieszczać                 

w książeczce zdrowia kota. 

 

 

Kastracja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia 

metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt. 
 

 

Podpis osoby oddającej kota:  Podpis osoby adoptującej kota: 
 
 
 
 
    

(*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 


