
                                                    

      Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom 

      Stawiamy na Łapy  
 

ul. Bobrzeckiej 8 
31-216 Kraków 
 

 

 
UMOWA ADOPCYJNA 

 
Kraków, dnia …………………. r. 

 

Dane dotychczasowego opiekuna Dane osoby adoptującej kota 

 Imię i nazwisko  

 Adres  

 PESEL  

 Nr telefon  

 Adres e-mail  

 

☐ Zgadzam się na wykorzystanie mojego adresu email do celów mailingu fundacyjnego (kilka razy do roku) 

 

Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym  imieniu :     
 

Płeć: M  /  K  wiek                o umaszczeniu:    

Znaki szczególne kota: 

Kastracja:   TAK  NIE  Szczepienie:   TAK  NIE  Odrobaczenie:   TAK  NIE 

  

Numer CHIP: …....................................... 
 

 

Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 



 

2 Umowa adopcyjna 
 

 

 

Zobowiązuję się, że: 

1. Zapewnię kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie oraz prawidłowe 
warunki do życia. 

2. Zapewnię kotu skrupulatną i sumienną opiekę weterynaryjną, w razie choroby. 
3. Zapewnię regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza 

weterynarii. 
4. Powiadomię o poważnej chorobie / zaginięciu / ucieczce / śmierci kota osobę oddającą. 
5. Nie oddam kota do schroniska ani osobom trzecim, gdy kot nie spełnił moich oczekiwań - 

oddam kota osobie od której go zaadoptowałem/am. 
6. Wykastruję zaadoptowanego przez siebie kota zaraz po osiągnięciu przez niego dojrzałości 

płciowej i nie pozwolę mu rozmnożyć się.  ( nie dotyczy kotów oddawanych już po zabiegu 
sterylizacji / kastracji ). 

7. Będę udzielać informacji o przystosowaniu się kota w nowych warunkach życia osobie 
oddającej kota w najdogodniejszy dla mnie sposób (list tradycyjny, pocztą elektroniczną (e-
mail), telefon) będę udzielać informacji osobie oddającej o przystosowaniu się kota do nowych 
warunków życia.  

8. Zabezpieczę pomieszczenia siatką (w budynkach wielokondygnacyjnych), która zapobiegnie 
przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna. 

 

Kastracja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania 
nadpopulacji i bezdomności zwierząt. 

 
 

Tymczasowy opiekun kota zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, jak i odebrania zwierzęcia, jeśli 
stwierdzi jakiekolwiek działania przeciwko zwierzęciu, niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z sierpnia 
1997r.  
 
 

Jestem świadom/a, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków 
umowy, są podstawą do odebrania mi adoptowanego zwierzęcia. 

 
 

podpis osoby oddającej kota: podpis osoby adoptującej kota: 
 
 

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

 
 

Polityka prywatności zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO" / "GDPR"). 
 

1) Przy podpisaniu umowy zbieramy dane takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL, nr chip zwierzęcia 
adoptowanego. 

2)  Dane te pozostają w naszej wewnętrznej bazie fundacyjnej, do której dostęp mają tylko uprawnieni wolontariusze fundacji.  
3) Twój adres email, adres i telefon możemy wykorzystać do kontaktu z tobą w sprawach adopcji – zgoda na podanie tych 

danych jest dobrowolna, ale obligatoryjna – jej brak uniemożliwi przeprowadzenie procedury adopcyjnej. 
4) Twój adres email  i telefon możemy wykorzystać do wysyłania mejlingu fundacyjnego, jeżeli zgodzisz się na to. Zgodę może 

wycofać w każdej chwili poprzez wysyłanie informacji na kontakt@stawiamynalapy.pl. Twoje dane przechowujemy do 
momentu wycofania zgody. 

5) Numer chip zwierzęcia możemy przepisać na twoje dane w bazie safeanimal.pl na podstawie twojego dobrowolnego 
oświadczenia.Politykę prywatności safeanimal znajdziesz pod adresem: safeanimal.pl 

6) Administratorem danych jest Fundacja Stawiamy na Łapy, ul. Rusznikarska 15/94, 31-261 Kraków. Twoich danych nigdy nie 
przekazujemy osobom trzecim. 



 

3 Umowa adopcyjna 
 

 

 

ANKIETA ADOPCYJNA 
 
 

Ten kwestionariusz został stworzony po to, abyś naprawdę zrozumiał/a odpowiedzialność,  

jaką na siebie bierzesz.  

Prosimy o szczerą odpowiedź na wszystkie pytania.  

Każda odpowiedź na pytanie będzie przeanalizowana przez osobę przeprowadzającą z Tobą adopcję, 

aby być pewnym, że jest to decyzja słuszna dla Was obojga – czyli Ciebie i zwierzaka.  

Rezerwujemy sobie prawo nie przeprowadzenia adopcji, jeśli uznamy, że nie jest ona korzystna dla 

kota. 

 

Kraków, dn. …………………………. 

 
 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres zameldowania 
stałego 

 

Adres korespondencyjny  

Telefon komórkowy  

Telefon stacjonarny  

Adres e-mail  

 

 

Zaświadczam, że udzieliłem/am szczerej i prawdziwej odpowiedzi na poniższe pytania i 

biorę pełną odpowiedzialność za ich autentyczność. 

podpis osoby oddającej kota: podpis osoby adoptującej kota: 
 
 

 ________________________ _________________________ 
 
*Dane osobowe nie będą wykorzystane do innych celów niż powyższy. 

 



 

4 Umowa adopcyjna 
 

 

Ankieta adopcyjna 

część I 

Czy masz świadomość, że...? 

➔ Koty żyją do 18-20 lat.  

Czy jesteś w stanie poświęcić dla niego część swojego czasu przez całe ich życie?  

        Tak   /   Nie 

➔ Co roku muszę zaszczepić, co pół roku odrobaczyć i odpchlić zwierzę. 

Czy jesteś w stanie zapewnić tę należytą opiekę weterynaryjną, która uchroni kota przed chorobami 

zakaźnymi, typowymi dla ich gatunku?     Tak   /   Nie 

➔ Ochrona zdrowotna jest droga.  

Szczepienia ochronne rocznie wynoszą w pierwszym roku życia zwierzaka ok. 100zł a każdy następny 

rok ok. 50zł.   

Czy jesteś w stanie pokryć ten koszt?   Tak   /   Nie 

➔ Wysoki jest również koszt zabiegu sterylizacji / kastracji,  

opieka weterynaryjna, kiedy Twoje zwierzę zachoruje lub jest ranne.  

Czy jesteś w stanie pokryć ten koszt?    Tak   /   Nie 

➔ Jedzenie przeznaczone dla kota – kosztuje.  

Wydatkami też jest zapewnienie kotu świeżej wody jak i miejsce do spania, żwirek higieniczny i inne 

akcesoria/usługi (jak np. hotel dla zwierząt, z którego będziesz mógł skorzystać w razie wyjazdu) Czy 

jesteś w stanie pokryć ten koszt?     Tak   /   Nie 

➔ Kot potrzebuje być jednym z członków Twojej Rodziny.  

Czy jesteś wstanie dać mu miłość i otoczyć go opieką oraz być za niego 

odpowiedzialną/ym do końca jego życia?     Tak   /   Nie 

➔ Muszę być wyrozumiały dla kota, 

przede wszystkim w pierwszym okresie wspólnego życia, wiem, że muszę dać mu 

szansę pokochania siebie, dostosowania się do nowych warunków życiowych. 

        Tak   /   Nie 
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Ankieta adopcyjna 

część II * 

Czy pracujesz / uczysz się? 
Tak       

Nie 

Ile godzin tygodniowo zajmuje 
Ci praca/szkoła?       

 

Ile członków liczy Twoja rodzina?   W tym dzieci?  

Ile godzin kot będzie zostawiony sam w ciągu doby?  

Kto zaopiekuje się kotem,  

w przypadku Twojego wyjazdu? 
 

Czy ktoś z rodziny jest uczulony 

na sierść zwierzęcą? 

Tak       

Nie 

Na jaką dokładnie? 

Czy kot będzie mieszkał w 

domu? 

Tak       

Nie 

Czy będzie wychodził na 

zewnątrz? 
Tak       Nie 

W przypadku przeprowadzki co zrobisz z 
kotem? 

 

Ile zwierząt miałaś/eś przez ostatnie pięć lat? Co się z nimi stało? 

Czy masz obecnie pod opieką 

zwierzęta? 

Tak       

Nie 

Ile? Jakie? (gatunek, płeć, rasa, wiek) 

Jakie masz zdanie na temat wykonywania zabiegu 
sterylizacji? Czy zwierzęta są/będą wykastrowane? 

 

Jak zabezpieczysz  swoje okna i balkon żeby kotu nie 

stała się krzywda? 
 

Czy oddałaś/eś kiedykolwiek swojego 

zwierzaka do schroniska? 

Tak       

Nie 

Dlaczego? 

Czy adoptowałeś/aś już kiedyś 

zwierzaka? 

Tak       

Nie 

Skąd? 

Czym, Twoim zdaniem kot powinien być 

karmiony? 

Podać produkt, jego nazwę i rodzaj 

 

 


