
UMOWA ADOPCJI 
 
Umowa Adopcji (zwana w dalszej części "Umową") sporządzona w dniu ..............................roku pomiędzy  
 
……………………………………………….. zamieszkałym w …………………………………………przy ulicy   
 
………………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym   
 
……………………………………………., zwanym dalej Opiekunem 
 
a ………………………………., właścicielem konia, zamieszkałym w …………………………………………….……  
 
……………………………………………………………… 
o treści następującej:  

§ 1 
Gwarancje Właściciela 

 
1. Właściciel oświadcza Opiekunowi, że jest właścicielem wałach/klaczy/ogiera o imieniu ............................. 
 
urodzonej/ego po ojcu o nazwie ....................... i matce o nazwie ............................. w dniu  
..................................... roku w stadninie koni .......................................... (zwanej/ego w dalszej części Umowy 
"Koniem"). Koń posiada paszport o numerze .......................................... . 
 
2. Właściciel oświadcza i gwarantuje Opiekunowi, że:  

a) posiada nieograniczone prawo do zawarcia i wykonania Umowy;  
b) żadne pozwolenie lub zatwierdzenie, czy też powiadomienie osoby trzeciej nie jest wymagane do 
zawarcia Umowy przez Użyczającego;  
c) prawo własności do Konia nie jest obciążone prawami osób trzecich.  

 
§ 2  

Gwarancje Oiekuna 
 
Opiekun został poinformowany przez Właściciela o wszystkich wadach Konia i zrzeka się wszelkich roszczeń 
względem Właściciela z tytułu wad Konia, których mógł nie zauważyć, a które są widoczne.  
 
2. Opiekun oświadcza, że znane mu są przyczyny, z których powodu Koń znalazł się u Właściciela. Opiekun 
potwierdza, że ukończył 18 lat.  
 

§ 3  
Warunki Adopcji . 

 
Właściciel oddaje Konia Opiekunowi do adopcji ("Adopcji"), a Opiekun bierze Konia w Adopcję od Właścicela na 
następujących zasadach i warunkach:  
 

1. Dom Konia znajdować się będzie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przez 
pojęcie "Dom" strony Umowy rozumieją stajnię, boks, wiatę, pastwisko, padok, koral a 
także wszelkie inne miejsca, w których przebywać będzie, od czasu do czasu, Koń.  

2. Koszty transportu Konia do „Domu Konia” ponosi Opiekun. 
3. Koń nie będzie w jakikolwiek sposób zbyty lub użyty do reprodukcji.  
4. Prawnym właścicielem Konia pozostaje Właściciel.  
5. Właścicielowii przysługuje nieograniczone prawo kontroli, bez zapowiedzenia, domu 

Konia w celu sprawdzenia czy Koń jest w dobrej kondycji, w dobrych warunkach i pod 
dobrą opieką.  

6. W przypadku choroby Konia, Opiekun zobowiązuje się poddać Konia stałej opiece 
weterynarza z uprawnieniami i niezwłocznie poinformować o tym wydarzeniu 
Właściciela. 

7. Opiekun zobowiązany jest regularnie przeprowadzać rozczyszczanie kopyt Konia, 
odrobaczanie i szczepienie Konia, w przypadku gdyby Koń był ujeżdżany, również 
regularnie dbać o stan jego kopyt w tym podkuwać.  

8. Opiekun zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie koszty utrzymania, 
karmienia, szczepień, leczenia, odrobaczania, utylizacji Konia, rozczyszczania i 
podkuwania jego kopyt, a także wszelkie inne koszty związane bądź wynikające z 



odpowiedniej opieki nad Koniem. Opieun niniejszym zrzeka się względem Właściciela 
jakichkolwiek roszczeń związanych z pokryciem bądź zwrotem takich kosztów.  

9. Bez zgody Wałściciela, Opiekun nie może oddać Konia w używanie osobie trzeciej.  
10. Opiekun jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie Konia zgodnie z 

art. 714 kodeksu cywilnego.  
11. Opiekun zobowiązany jest nie zmieniać domu Konia bez uzyskania wcześniejszej 

pisemnej zgody Właściciela. W dniu podpisania Umowy strony uzgadniają, że  
 
Domem Konia będzie ____________________________________________________ 

12.  Wszelki transport Konia może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu przez 
Opiekuna zgody Właściciela i paszportu Konia.  

13. W trakcie trwania Umowy Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność i koszty z tytułu 
wszelkich ewentualnych szkód wyrządzonych przez Konia bądź w związku z jego 
używaniem, na mieniu lub zdrowiu Opiekuna jak i osób trzecich oraz ponosi wszelką 
odpowiedzialność i koszty wynikłe z naruszenia przepisów prawnych w związku z 
Koniem lub jego używaniem, w tym w szczególności przepisów dotyczących transportu 
zwierząt i zasad BHP.  

14. Właściciel oświadcza, że z tytułu zawarcia niniejszej umowy nie odnosi żadnej korzyści 
materialnej, adopcja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest bezpłatna i z tytułu jej 
zawarcia użyczającemu nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

15. W przypadku trwałego uszkodzenia zdrowia lub zejścia konia z powodu  złej opieki, 
nieodpowiedniego użytkowania lub świadomego działania na szkodę Konia, Opiekun 
zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Właściciela, zutylizować (w przypadku 
zejścia) lub zwrócić Konia Właścicielowi i bez protestu zapłacić karę umowną w 
wysokości czterokrotnej wartości rynkowej zdrowego konia, szacowanej w dniu 
podpisania niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty odebrania konia przez 
Właściciela.   

16. Wartość Konia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony określają zgodnie na 
................................ zł (sł.: ....................................................... zł). 

§ 4 
Czas trwania Umowy. 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta na czas nieokreślony.  
2. Właściciel może, w uzasadnionych przypadkach (m.in. wynikających z nieprawidłowego sprawowania 

opieki nad koniem) odebrać Konia od Opiekuna. Opiekun niniejszym wyraża zgodę by takie odebranie 
mogło mieć miejsce o dowolnej porze dnia lub nocy bez konieczności wcześniejszego powiadomienia 
Opiekuna o takim zamiarze Właściciela.  

3. Właściciel może rozwiązać Umowę informując o takiej woli listem poleconym zaadresowanym na  
 
Opiekuna: _______________________________________________, bądź też na inny adres 
wskazany przez Opiekuna na piśmie.  

4. Opiekun może rozwiązać Umowę informując o takiej woli listem poleconym zaadresowanym na  
 
Właściciela: _______________________________________________, bądź też na inny adres 
wskazany przez Właścicela na piśmie.  

5. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie odbioru Konia przez Właściciela.  
6. Wprzypadku rozwiązania umowy adopcji, koszt transportu konia do stajni macierzystej ponosi Opiekun. 
 

§ 5 
Odniesienie do kodeksu cywilnego . 

 
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy dotyczące użyczeń Kodeksu cywilnego.  
W rozumieniu powyższego, strony podpisały Umowę w dniu powołanym na wstępie w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

___________________________                                           _____________________________ 

Właściciel      Opiekun 


