
Procedura adopcji kotów z punktu informacyjno-adopcyjnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Warszawie 

„Ochota na Kota” przy ul. Grójeckiej 79 w Warszawie 

 

1. Punkt Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie dla osób zainteresowanych adopcją będzie otwarta 

siedem dni w tygodniu, w godzinach 12-17. 

2. W punkcie adopcyjnym będą przebywały tylko zdrowe i dorosłe koty, które odbyły i zakończyły okres 

kwarantanny w Schronisku oraz zostały wykastrowane/wysterylizowane. 

3. Niezbędnym do rozpoczęcia procesu adopcyjnego będzie posiadanie transportera dla kota, dostosowanego                     

do bezpiecznego przewozu zwierzęcia oraz ważnego dokumentu tożsamości. 

4. Zwierzęta nie będą wydawane osobom nieposiadającym odpowiedniego kontenera, ważnego dokumentu 

tożsamości, niepełnoletnim oraz osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są nietrzeźwe, bądź 

pod wpływem środków odurzających. 

5. Całość procesu adopcyjnego przeprowadza pracownik Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt, posiadający niezbędne 

uprawnienia do zawarcia umowy i przetwarzania danych osobowych. 

6. Adopcja kota jest bezpłatna. Adoptujący może dobrowolnie uiścić wpłatę na cele Schroniska, która nie jest opłatą 

za adoptowane zwierzę.  

7. Na proces adopcyjny składa się : 

a) Wybór zwierzęcia do adopcji 

b) Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej na kota 

c) Wywiad przedadopcyjny 

d) Zawarcie umowy z adoptującym 

8. Zwierzęta do adopcji będą wydawane tylko osobom, które pomyślnie przejdą wywiad przedadopcyjny                     

i są w stanie zapewnić zwierzęciu należytą opiekę. 

9. W przypadku pomyślnego wywiadu przedadopcyjnego, adoptujący może zabrać zwierzę do domu                                      

i podpisać umowę adopcyjną tylko i wyłącznie następnego dnia. 

10. Zaakceptowana przez pracownika ankieta pozostaje w siedzibie punktu „Ochota na Kota” 

11. Obowiązuje zakaz przyjmowania kolejnych ankiet w przypadku, gdy kot oczekuje na adopcje i dom jest                        

już wybrany. 

12. W przypadku nie stawienia się osoby na adopcję w kolejnym dniu procesu adopcyjnego do godziny 17, zwierzę 

jest ponownie przeznaczane do adopcji. 

13. Każdy kot będzie wyposażony w wizytówkę posiadająca opis zwierzęcia oraz kontakt do wolontariusza, którą 

podczas adopcji otrzyma nowy opiekun, celem uzyskania ewentualnej pomocy w przypadku potencjalnych 

problemów ze zwierzęciem. 

14. Adoptujący otrzymuje do każdego zwierzęcia książeczkę zdrowia wystawioną przez lekarza weterynarii                      

w Schronisku. Książeczka zawiera: 

a) Numer ewidencyjny kota w Schronisku 

b) Wklejkę z kodem mikroczipu 

c) Informację o szczepieniach przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliźnie 

d) Informację o przebytych zabiegach (kastracja/sterylizacja/ inne) 

e) Pieczątkę i podpis lekarza wystawiającego 

15. Udanie się do siedziby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt będzie niezbędne w przypadku: 

a) Chęci uzyskania dodatkowych informacji o stanie zdrowia adoptowanego zwierzęcia                                                 

lub ewentualnych chorobach, na które kot był leczony w Schronisku 

b) Kwestiach spornych dotyczących adopcji zwierzęcia (w tym odmowy adopcji) 

16. Proces adopcyjny zamyka podpisanie umowy o darowiźnie. Umowa ma charakter cywilno-prawny. 

17. Pracownik po adopcji jest zobowiązany zarejestrować dane osoby adoptującej w mikroczipie zwierzęcia                        

w bazie Safe Animal. 

18. Punkt Schroniska jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób wyrażających chęć adopcji kota.                                       

W przypadku kwestii związanych z przyjmowaniem zwierząt (zwroty z adopcji, chęć oddania zwierząt 

znalezionych/własnych) interesanci będą kierowani do siedziby Schroniska przy ul. Paluch 2                                                

w Warszawie, celem załatwienia sprawy. 


