
…………………….., dnia …………………

UMOWA DOMU TYMCZASOWEGO

Umowa zawarta pomiędzy: 

właścicielem psa – KOMUNALNYM SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT Z SIEDZIBĄ W SOSNOWICACH, Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo, tel. 

91 38 60 535, kom. 793 844 842 , zwanym dalej Przekazującym 

a tymczasowym opiekunem zwierzęcia zwanym dalej Domem Tymczasowym

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

Nr Dowodu/PESEL: …………………………………………………………………………….

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

Telefon/e-mail: ………………………………………………………………………………….

Poniższa umowa dotyczy psa

Imię psa: ………………………………………… Rasa: ………………………………………

Wiek: …………………Numer rejestru: ……………………………. Płeć: .………………… 

Maść: ………………………………………………………………………………………… 

Nr czipa/sterylizacja: ……………………………………………………………………………

Ogólny stan zdrowia psa: ……………………………………………………………………….

Inne: …………………………………………………………………………………………….

W chwili przekazania, pies jest: zdrowy / chory / zaniedbany * (niepotrzebne skreślić). 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dom Tymczasowy wraz z psem otrzymuje: smycz, szelki, adresówkę, obrożę, 

książeczkę zdrowia psa, karma i inne: …………………………………………………



2. Dom tymczasowy zobowiązuje się do opieki nad wyżej wymienionym psem w 

okresie*: 

1) awaryjnie – od dnia …………..……… do dnia ………………. do godziny ……………… 

2) terminowo – od dnia ……………………………… do dnia ………………………………..

3) bezterminowo (do czasu znalezienia przez psa domu stałego). 

3. Pies jest własnością Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach do chwili podpisania umowy adopcyjnej Domu Stałego.

§2

OBOWIĄZKI DOMU TYMCZASOWEGO

1. Dom Tymczasowy w tym czasie nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim. 

2. Dom Tymczasowy oświadcza, że pozostałe osoby zamieszkujące pod wskazanym 

adresem wyraziły zgodę na przyjęcie psa na wskazany w umowie okres czasu. 

3. Każdy pies, który trafi do Domu Tymczasowego jest w miarę możliwości przebadany 

przez lekarza weterynarii (w wyjątkowych okolicznościach Dom Tymczasowy sam 

zabierze psa na badania). Stan zdrowia psa jest mu znany i nie będzie rościł żadnych 

pretensji do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach.

4. Charakter psa oraz jego problemy poznawane są przez Schronisko w Sosnowicach w 

miarę jego możliwości ( pod warunkiem, że pies nie przyjeżdża od razu do Domu 

Tymczasowego). Dom Tymczasowy nie będzie rościł pretensji do Komunalnego 

Schroniska w Sosnowicach w razie zniszczeń dokonanych przez psa. 

5. Pies może trafić do Domu Stałego wskazanego lub zaakceptowanego przez kierownika 

Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach.

6 Jeśli z jakichś względów Dom Tymczasowy nie będzie mógł sprawować opieki nad 

zwierzęciem w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany natychmiast zawiadomić 

kierownika Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach i oddać zwierzę pod opiekę w/w Schroniska. 

7. Dom Tymczasowy nie jest właścicielem zwierzęcia, nie może dysponować nim bez 

ustaleń z kierownikiem Schroniska w Sosnowicach. Wszelkie działania dotyczące życia i 

zdrowia psa muszą być konsultowane z kierownikiem Schroniska w Sosnowicach. 



8. Dom Tymczasowy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad wskazanych 

przez Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach 

określonych w statucie w/w Schroniska. 

9. W przypadku ciąży psa, Dom Tymczasowy zobowiązuje się do wydania psa na 

sterylizację aborcyjną, a w przypadku porodu zobowiązuje się do przekazania ślepego 

miotu do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, który 

zgodnie z art. 6.1.7 Ustawy o Ochronie Zwierząt zostanie uśpiony. 

10. Dom Tymczasowy zobowiązuje się do: 

1) Traktowania psa zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Zwierząt; 

2) Zapewnienia psu ciepłego, bezpiecznego schronienia i stałego pozytywnego kontaktu z 

człowiekiem; 

3) Zapewnienia psu odpowiedniej ilości spacerów ( co najmniej 3 dziennie); 

4) Zapewnienia psu odpowiedniej ilości karmy oraz stałego dostępu do czystej wody; 

5) Wyprowadzania psa na smyczy; 

6) Dopilnowania aby pies zawsze miał na sobie obroże z adresatką; 

7) Natychmiastowego poinformowania kierownika Schroniska w Sosnowicach o złym 

stanie zdrowia psa, jego zaginięciu lub śmierci; 

8) Leczenia weterynaryjnego, podawania odpowiednich zaleconych przez lekarza 

weterynarii leków oraz specjalistycznej karmy ( o ile jest to konieczne); 

9) Udzielania bieżących informacji na temat psa (telefoniczne, przez mail lub sms). 

Dostarczania dokumentacji fotograficznej dotyczącej zwierzęcia ( w formie 

elektronicznej), która może być wykorzystana przez Przekazującego; 

10) Przekazywania bieżących informacji o zmianie danych kontaktowych (telefon, mail). 

11) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania / zameldowania – Dom Tymczasowy z co

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuje kierownika Komunalnego Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach o planowanej zmianie miejsca 

zamieszkania / zameldowania. Schronisko w Sosnowicach w pierwszej kolejności 

sprawdza nowe warunki w Domu Tymczasowym. 

12) Dom Tymczasowy może zdecydować się na adopcję przekazanego psa – w tym 

przypadku jego kandydatura jest rozpatrywana w pierwszej kolejności. 

13) Dom Tymczasowy zobowiązuje się przy współpracy z Komunalnym Schroniskiem 

dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach do czynnego poszukiwania Domu 

Stałego dla psa. 



11. Dom Tymczasowy umożliwia w każdej chwili kierownikowi Schroniska w 

Sosnowicach bądź upoważnionej przez niego osobie kontakt z psem. 

12. Dom Tymczasowy zobowiązuje się do partycypowania w kosztach utrzymania psa* 

TAK/NIE 

W szczególności w postaci: karma, szelki, pozostałe……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

§ 3

OBOWIĄZKI KOMUNALNEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH

ZWIERZĄT Z SIEDZIBĄ W SOSNOWICACH

1. W przypadku NIE partycypowania przez Dom Tymczasowy w kosztach utrzymania 

podopiecznego psa Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach zobowiązuje się do zapewnienia psu karmy, obroży/szelek, smyczy, 

adresatki, pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego i innych usług weterynaryjnych we 

wskazanej przez w/w Schronisko lecznicy lub do zwrotu kosztów leczenia (po 

wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Schroniska w Sosnowicach). 

2. Kierownik Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach zobowiązany jest do udzielenia rad dotyczących oswajania psa, 

eliminowania jego niepokojących zachowań, a w trudnych przypadkach do umówienia 

opiekuna psa na spotkanie z behawiorystą lub szkoleniowcem czy groomerem. 

3. Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach 

zobowiązuje się do aktywnego poszukiwania podopiecznemu Domu Stałego. 

4. Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach 

zobowiązuje się do zapoznania Domu Tymczasowego z nowymi opiekunami stałymi 

(Domem Stałym). 

5. Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach 

zobowiązuje się do nie utrudniania kontaktów Domu Tymczasowego z Domem Stałym, 

chyba że Dom Stały nie wyrazi zgody na kontakt. 

6. Obowiązkiem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach jest znalezienie opieki dla psa przebywającego pod opieką Domu 

Tymczasowego w przypadku zgłoszenia przez Dom Tymczasowy niemożliwości 

sprawowania opieki nad podopiecznym z zastrzeżeniem, że Dom Tymczasowy 



poinformował wcześniej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach o niemożliwości sprawowania opieki (min. 48 godzin przed zdarzeniem). 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszego zobowiązania, 

noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 

Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

2. Dom Tymczasowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy zgodnie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3. Dom Tymczasowy przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia

grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21

sierpnia 1997 r oraz na podstawie Kodeksu Wykroczeń. W kwestiach 

nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny. 

4. W przypadku gdy Przekazujący stwierdzi lub ma uzasadnione podejrzenie o 

wystąpieniu jakichkolwiek nieprawidłowości w opiece nad powierzonym psem bądź 

Dom Tymczasowy naruszy któryś z w/w punktów niniejszego zobowiązania, 

właściciel zwierzęcia ma prawo do natychmiastowego odebrania psa z Domu 

Tymczasowego.

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

6. W przypadku sporów wynikających z treści umowy strony wykażą chęć polubownego

ich rozwiązania, mając na celu nadrzędne dobro zwierzęcia. 

………………………………………. ……………………………………

podpis Przekazującego psa         podpis tymczasowego opiekuna 

Kierownik Schroniska w Sosnowicach 

        (osoba upoważniona)


