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Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt 

Nr Konta: Bank PKO BP 22 1020 3408 0000 4902 0174 2246 

NIP: 729-261-12-79, REGON: 100268188, KRS: 0000265877 

 

UMOWA 

Z OPIEKUNEM TYMCZASOWYM PSA/KOTA 
 

 
Zawarta dnia ……………….. roku w .................................................., pomiędzy: 

Fundacją Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt, zwaną dalej Fundacją, 

ul. Malownicza 82 92-761 Łódź NIP: 729-261-12-79; REGON: 100268188; KRS: 0000265877 

 

a 

………………………………................, zam. ……………………………………………………………..., 

tel. ………………………………………………….e-mail:................…………………………………….., 

nr dowodu osobistego …………………………………, PESEL ……………………….…......….…, 

zwanym dalej Opiekunem Tymczasowym, o następującej treści:                                                                                               

  

§1 

1. Fundacja przekazuje nieodpłatnie Opiekunowi Tymczasowemu psa/kota płci: żeńskiej/męskiej*, 

opis: ....................................................................................................., w wieku ok. …………...................  

o imieniu ..….......…………..……., nr chipa: ……………….………………………………...…………….  

 

Przez lekarza weterynarii (na koszt Fundacji) zostało przeprowadzone: 

- odrobaczenie (data):......................................................................................... 

- szczepienie przeciwko wściekliźnie (data): .................................................... 

- szczepienie przeciwko chorobom wirusowym (data): .................................... 

- zabieg kastracji/sterylizacji (data): …………………………………….…… 

- czipowanie: ..................................................................................................... 

- inne: ................................................................................................................. 

Jednocześnie Fundacja przekazuje wraz z zwierzęciem książeczkę zdrowia gdzie ww. zabiegi zostały 

potwierdzone przez lek. weterynarii. 

2. Adres tymczasowego pobytu zwierzęcia:....................................................................................................  

3. Jako miejsce przebywania zwierzęcia Strony ustalają: mieszkanie/dom*, ogrodzony i zabezpieczony 

teren posesji*.  

 

§2 

1. Opiekun tymczasowy zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką zwierzę,   

tzn. zapewnić mu: 

- pokarm minimum raz dziennie 

- stały dostęp do wody pitnej 

- warunki do zdrowego życia, w tym ochronę przed upałami i mrozami 
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- bezpieczeństwo (w tym właściwe zabezpieczenie terenu, na którym przebywa zwierzę, chroniące przed 

ucieczką, przypadkowym wyjściem, pogryzieniem, kradzieżą, itp.) 

- opiekę weterynaryjną, w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także: 

- nie wypuszczać zwierzęcia w miejscach otwartych bez dozoru 

- dbać by zwierzę miało stale przypięty identyfikator do obroży z danymi Fundacji  Niechciane i 

Zapomniane – SOS dla Zwierząt 

- zapewnić odpowiednią dawkę ruchu 

- regularnie przekazywać Fundacji informacje na temat stanu zdrowia zwierzęcia 

- spełniać wszelkie obowiązki wynikające z prawa miejscowego 

- w razie braku możliwości dalszej opieki nad zwierzęciem, przekazać je Fundacji. 

 

§3 

Fundacja zobowiązuje się do udzielania pomocy Opiekunowi tymczasowemu, w tym: 

- pokrywania kosztów leczenia zwierzęcia, o ile Opiekun tymczasowy nie zadecyduje inaczej; 

TAK/NIE* 

- pokrywania kosztów wyżywienia zwierzęcia, dostosowanego do jego potrzeb, a także rutynowych 

szczepień, o ile Opiekun tymczasowy nie zadecyduje inaczej; 

TAK/NIE* 

- znalezienia dla zwierzęcia odpowiedniego domu stałego, dokładając wszelkich starań, by stało się 

to jak najszybciej; 

TAK/NIE* 

- brania pod uwagę opinii Opiekuna tymczasowego przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

zdrowia i adopcji zwierzęcia 

TAK/NIE* 

 

§4 

Jeśli Opiekun tymczasowy zechce adoptować zwierzę, podpisze z Fundacją właściwą umowę adopcyjną. 

 

§5 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o osobach reprezentujących Fundację, chodzi o osoby będące członkami 

Fundacji, tj. Zarządu lub Rady, wolontariuszami Fundacji lub o osoby legitymujące się pisemnym 

upoważnieniem wystawionym przez Fundację. 

 

 

Inne postanowienia: 

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

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

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

 

 

 

Podpis przedstawiciela  Fundacji:                                                                  Podpis Opiekuna: 

 

 

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

                                                                                               

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt apeluje do wszystkich osób, którym 

los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny o dobrowolne wpłaty na naszą działalność, co 

pozwoli nam ratować kolejne zwierzęta. 
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Informujemy, że na rzecz Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego, można oddawać 

1% podatku. 


