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UMOWA  ADOPCYJNA  

  

Zawarta w dniu ..................................... w ........................................ pomiędzy  Stronami: 

  

Fundacją Cane Corso Rescue Poland,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego  

w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000592118,  

z siedzibą w Łodzi przy ul. Ludwika Waryńskiego 12/14 m 46, w imieniu której działa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkała/ły w 

………………………………………………………………………………………………………………………………..,  legitymująca/cy się 

dowodem osobistym seria ………………… numer  ……………………………………. wydanym przez 

…………………………………………………………………………………………………………………….,  na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez uprawniony do reprezentacji Fundacji Zarząd, stanowiącego o uprawnieniu do działania  

w imieniu Fundacji w zakresie pozwalającym na zawarcie i realizację niniejszej umowy, zwaną w dalszej 

części umowy Fundacją/Oddającym,  

  

a   

...................................................…......................................................................................................... 

zamieszkałym pod adresem ...............................…................................................................................ 

ul. …........................................................................................................................................................, 

legitymującym się dowodem osobistym seria ................….................................................................... 

numer ..........................…....................................................................................................................... 

Pesel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wydanym przez ...................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części Adoptującym,   

 

§ 1   

Przedmiot umowy  

   

Umowa dotyczy nieodpłatnego przekazania przez Fundację psa o imieniu ............................... 

Adoptującemu.   

Wiek  psa: ..................................... 

Płeć: .............................................  

Rasa: ............................................ 

Umaszczenie: .............................. 

Znaki  szczególne: ........................  

Kastrowany/Sterylizowana: ................................  

Metryka / Rodowód: ..................................... 

Nr chipa: .....................................   
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§ 2 

Oświadczenie i zobowiązanie Adoptującego oraz Fundacji 

   

1. Adoptujący zobowiązuje się:   

a) traktować adoptowane zwierzę z należytym mu szacunkiem;   

b) zapewnić zwierzęciu wyżywienie, stały dostęp do świeżej wody i schronienie, oraz utrzymać  

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

c) wyposażyć zwierzę w niezbędne podstawowe wyposażenie w postaci obroży lub szelek, smyczy, 

misek na karmę i wodę oraz legowiska;   

d) zaopatrzyć zwierzę w trwały identyfikator z adresem i numerem telefonu;   

e) zapewnić zwierzęciu staranna opiekę medyczno-weterynaryjną, a w szczególności obowiązkowe 

szczepienia ochronne oraz zabezpieczenie  przeciw kleszczowe;  

f) nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym ani jakimkolwiek innym eksperymentom;   

g) nie wykorzystywać zwierzęcia do walk;  

h) pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia  zwierzęcia, a w przypadku braku 

przeciwwskazań zdrowotnych bezwzględnie  przeprowadzić  zabieg kastracji/sterylizacji na własny  

koszt;  

i) jeśli pies ucieknie, Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Fundację w ciągu 24 godzin, jak też 

podjąć wszelkie  możliwe kroki  zmierzające do odnalezienia go;   

j) nie odsprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze prezentu lub 

towaru  wymiennego osobom trzecim;   

k) jeżeli Adoptujący z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z posiadania psa, zobowiązuje się zwrócić 

zwierzę Fundacji;   

l) w przypadku adopcji młodych psów i psów z problemami behawioralnymi adoptujący zobowiązuje 

się do podjęcia szkolenia  pod okiem doświadczonego  szkoleniowca zaakceptowanego przez 

Fundacje w postaci zgody pisemnej uzyskanej z adresu adopcje@canecorsoadopcje.pl;  

ł)  nie usypiać zwierzęcia bez porozumienia z Oddającym, chyba, że w nagłym przypadku  

z pisemnego zalecenia lekarza weterynarii (kopia zalecenia ma zostać wysłana na adres 

adopcje@canecorsoadopcje.pl w ciągu 3 dni od dokonania eutanazji) a w przypadku nagłej śmierci 

zwierzęcia natychmiast powiadomić Fundację w celu wykonania sekcji zwierzęcia i ustalenia 

przyczyny śmierci. 

m) zawiadomić Oddającego w przypadku, gdyby Adoptujący nie mógł pełnić dalszej opieki nad 

adoptowanym psem. W przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów przebywania psa w hotelu zaakceptowanego przez Fundację w postaci zgody 

pisemnej uzyskanej z adresu mailowego adopcje@canecorsoadopcje.pl  (koszt waha się od 600 do 

2000 zł za miesiąc) lub zagwarantowania domu tymczasowego również zaakceptowanego przez 
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Fundację Cane Corso Rescue Poland w postaci zgody pisemnej z adresu 

adopcje@canecorsoadopcje.pl na czas potrzebny do znalezienia  nowego właściciela;   

n) informować Oddającego o zmianie  miejsca  pobytu psa  z podaniem nowego adresu, nie później 

niż w ciągu 14 dni w formie pisemnej na adres adopcje@canecorsoadopcje.pl 

o) Oświadczam, iż zostałem poinformowany o wieku, stanie zdrowia i kondycji psychofizycznej    

zwierzęcia, stwierdzonej na dzień zawarcia niniejszej umowy i nie będę z tego powodu zgłaszał w 

przyszłości żadnych roszczeń. 

p) Oświadczam, że jestem świadomy(a) tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi 

odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997r.  

(Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724). 

q) Zobowiązuję się do dokonania kastracji/sterylizacji adoptowanego psa nie później niż 

…............................................................................................................................................................. 

Fakt ten udokumentuję przesyłając kopię wypisu z kliniki  weterynaryjnej na adres elektroniczny 

Fundacji adopcje@canecorsoadopcje.pl w nieprzekraczalnym  terminie  do ….................................. 

r)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji Cane Corso Rescue 

Poland z siedzibą w Łodzi, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 

1997 nr 133 poz. 883). 

s) Adoptujący oświadcza, że ma wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowu psa oraz 

że takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się w razie potrzeby na bieżąco uzupełniać. Zwalnia 

jednocześnie Fundację od wszelkiej odpowiedzialności w razie wystąpienia komplikacji związanych z 

niewłaściwym wychowem, utrzymaniem, karmieniem i traktowaniem zwierzęcia. 

t)     Adoptujący zobowiązuje się do utrzymania psa w dobrym zdrowiu i samopoczuciu, dbając m.in.                    

o terminowość szczepień i konieczną opiekę weterynaryjną (podstawową we własnym zakresie, 

natomiast podczas wystąpienia poważniejszych problemów zdrowotnych u psa do skontaktowania się 

z Fundacją na adres adopcje@canecorsoadopcje.pl  i współpracę ze wskazanymi przez Fundację 

lekarzami weterynarii ). Zobowiązuje się również w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy 

behawiorysty do kontaktu z Fundacją i podjęciu współpracy ze wskazanym ośrodkiem szkoleniowym 

dla psów. 

u) Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu (telefonicznego na numer 515-517-477 

lub mailowego na adres adopcje@canecorsoadopcje.pl) z Fundacją i przekazywania informacji o 

adoptowanym psie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

v) Adoptujący oświadcza, że stan psa jest mu znany, zapoznał się z nim i nie rości w związku z nim 

żadnych pretensji. 

w) Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania psa pod nadzorem zapewniającym, bezpieczeństwo psa 

oraz otoczenia i zapobiegającym ucieczce. Jednocześnie zapewnia, że nie będzie trzymał psa na 
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łańcuchu ani innej uwięzi, uniemożliwiającej psu swobodne wybieganie się, a stałym miejscem pobytu 

zwierzęcia, będzie pomieszczenie wyposażone w czynną w sezonie grzewczym instalację zapewniającą 

komfort cieplny. 

x) Adoptujący zobowiązuje się, że wyposaży psa w dodatkowe akcesoria umożliwiające natychmiastowe 

odnalezienie właściciela w przypadku zaginięcia (np. „adresówkę”, medalik z wygrawerowanym 

adresem i telefonem itp.). 

y) Adoptujący oświadcza, że nie jest pośrednikiem przy nabyciu psa, że odebrany na podstawie niniejszej 

umowy pies nie będzie odsprzedany ani przekazany komukolwiek. 

z) Adoptujący zapewnia, że przejmowany przez niego pies nie będzie poddawany zabiegom kopiowania 

uszu i ogona. 

aa) Adoptujący zobowiązuje się do oddania psa w przypadku, gdy odnajdą się jego prawowici właściciele. 

(KC Art. 183, Art. 187) – w przypadku zwierząt o nieznanej przeszłości, które trafiły z ulicy bez 

zrzeczenia się praw na Fundację. 

bb) Adoptujący nie będzie nigdy robił zbiórek na leczenie lub utrzymanie adoptowanego zwierzęcia  ani nie 

będzie prosił o organizowanie takich akcji osób trzecich. 

cc) W przypadku problemów z utrzymaniem bądź leczeniem zwierzęcia Adoptujący zobowiązuje się 

powiadomić Fundację na adres adopcje@canecorsoadopcje.pl  i współpracować z Fundacją w zakresie 

rozwiązania tych problemów.  

 

2. Fundacja: 

a) przekazuje psa wraz z ....................................................................................................................;   

b) przekazuje Adoptującemu książeczkę  zdrowia psa;   

c) przekazuje Adoptującemu wszelkie informacje na temat psa, jakie posiada, w szczególności dotyczące 

jego stanu zdrowia i zachowania;   

d) oferuje Adoptującemu pomoc w wyborze weterynarza, behawiorysty, szkoleniowca, weterynarza jak 

również wizytę wolontariusza w celu sprawdzenia i oceny zachowania  psa;   

e) zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyty w nowym miejscu pobyty adoptowanego zwierzęcia i 

zabrania go  w razie stwierdzenia  nieodpowiednich  warunków czy złego  traktowania;   

f) oddający nie odpowiada  względem Adoptującego w przypadku ujawnienia  się  chorób lub 

pogorszenia się stanu zdrowia lub nawet śmierci zwierzęcia, które będą mieć miejsce  

w przyszłości. 
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3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Adoptującego obowiązków 
wskazanych w §2 ust. 1 Umowy, Fundacja uprawniona będzie do: 
 

a) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) za 

każde naruszenie wykonywania obowiązków przez Adoptującego, na rachunek bankowy prowadzony 

przez mBank S.A. pod numerem: 6011 4020 0400 0032 0276 0275 26 z dopiskiem: darowizna na cele 

statutowe/imię psa , którego dotyczy Umowa, zapłata kary umownej nie wyłączą możliwości 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych:  

b) żądania zwrotu zwierzęcia w terminie 7 dni na koszt i ryzyko Adoptującego 

 

§ 3   

Dane kontaktowe Stron  

   

1. Dane kontaktowe Adoptującego:   

Tel.: .............................................   

E-mail:  ........................................  

  

 2. Dane kontaktowe Fundacji:   

Tel.  515-517-477  

E-mail: adopcje@canecorsoadopcje.pl  

   

 

 

§ 4   

Postanowienia końcowe  

   

1. W przypadku aktów łamania postanowień niniejszej umowy noszących znamiona czynu zabronionego, 

działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy 

ścigania o podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa oraz decyzją autorytarną członków Fundacji pies  

zostanie  odebrany.   

2. Niniejszy dokumenty jest zobowiązaniem  adopcyjnym, a nie umową kupna – sprzedaży.   

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i będą wprowadzane w formie aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności.   

4. Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze  Stron.   

5.  Wszelkie  sprawy sporne – również nieuregulowane  w umowie – rozstrzygane będą w Sądzie  właściwym 

dla  siedziby  Fundacji.  
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Klauzula informacyjna RODO 

Informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Cane Corso Rescue Poland z siedzibą w 

Łodzi przy ul. Ludwika Waryńskiego 12/14 m 46, zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: • jak w umowie , /. imię i nazwisko/ 

• jak w umowie, /adres zamieszkania/ • jak w umowie, /.e-mail/ • jak w umowie, /numer telefonu/ 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Agnieszka Warszawska, e-mail: 

adopcje@canecorsoadopcje.pl, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu adopcji zwierzęcia i nie będą udostępniane 

innym odbiorcom ,  

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest adopcja oraz kontrola dobrostanu 

adoptowanego zwierzęcia,   

4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

zawarcie umowy, 

5. posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu,  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania życia adoptowanego zwierzęcia.                              

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację Cane 

Corso Rescue Poland z siedzibą w Łodzi, ul. Ludwika Waryńskiego 12/14 m 46, numer KRS 0000592118 w 

celu adopcji zwierzęcia  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  
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WARTO PRZECZYTAĆ 

https://www.canecorsoadopcje.pl/najciekawsze/poadopcyjne-abc--p-6 

https://www.canecorsoadopcje.pl/najciekawsze/dlaczego-pies-stwarza-problemy-troche-o-nas-i-o-nich--p-9 

https://www.canecorsoadopcje.pl/najciekawsze/gdy-twoj-pies-boi-sie-burzy-petard-i-innych-halasow--p-4 

https://www.canecorsoadopcje.pl/najciekawsze/jak-wprowadzic-nowego-psa-do-istniejacego-stada--p-3 

ZAPRASZAMY na Facebooku do grupy: RODZINA ADOPCIAKÓW FUNDACJA CANE CORSO RESCUE POLAND 

gdzie wstawiamy zdjęcia psów i wspólnie się wspieramy poradami a jeśli nie macie Facebooka to 
Opiekun zobowiązujecie się do przekazywania informacji o adoptowanym psie minimum co pół roku oraz 

przesyłania aktualnej fotografii na adres adopcje@canecorsoadopcje.pl 

 

 

 

 

  

…..................................... 
Adoptujący 

…..................................... 
W imieniu 

Fundacji Cane Corso Rescue Poland 
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