
Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia Zwierzęcia pod opiekę 

 
Regulamin Powierzenia Zwierzęcia Pod Opiekę z dnia 14 sierpnia 2018 roku (dalej „Regulamin”) 

 
Postanowienia ogólne: 

1. Pojęcia użyte w Regulaminie posiadają znaczenie nadane im w Umowie. 
2. Opiekun przyjmuje pod opiekę wyłącznie Zwierzęta - psy małe, do 15 kg wagi, z 

zastrzeżeniem, iż psy samce muszą być wykastrowane, a samice nie mogą 
znajdować się okresie rui (cieczki) lub w okresie bezpośrednio ją poprzedzającym. 
Przyjęcie innych zwierząt możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Opiekun wyrazi 
odrębną zgodę – wtedy postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3. Opiekun zapewnia Zwierzęciu przebywanie w obecności domowników Opiekuna 
oraz zwierząt Opiekuna, uczestnictwo Zwierzęcia w codziennym życiu Opiekuna, 
wyjścia na spacery, zabawę. Zwierzę nie będzie przechowywane w klatce/kojcu.  

4. Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia określonego Zwierzęcia, bez podawania 
przyczyn, w szczególności w przypadkach wskazanych w Regulaminie.  
 
Prawa i obowiązki Stron: 

1. Opieka nad Zwierzęciem odbywa się na podstawie Umowy zawartej najpóźniej 
w chwili pozostawienie Zwierzęcia pod opieką Opiekuna. Klient zobowiązany jest 
podać do wiadomości Opiekuna wszelkie dane dotyczące Klienta, Zwierzęcia, 
właściciela Zwierzęcia oraz lekarza weterynarii Zwierzęcia, a także informacje 
odnośnie odbytych szczepień Zwierzęcia, aktualnych chorób oraz inne, które Klient 
lub Opiekun uzna za stosowne celem prawidłowej realizacji Umowy. Jeżeli określone 
informacje nie zostały podane w Umowie, uznaje się, iż nie zostały podane 
Opiekunowi. 

2. Klient oświadcza, że udzielone przez niego informacje o Zwierzęciu są̨ prawdziwe 
i rzetelne. 

3. Klient zobowiązany jest do: 
a) pozostawienia Opiekunowi aktualnej książeczki zdrowia Zwierzęcia, zawierającej 

zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie (nie starsze niż ̇ 12 miesięcy) 
i odrobaczeniu (nie starsze niż ̇6 miesięcy), 

b) rzetelnego i zgodnego z prawdą poinformowania Opiekuna o stanie zdrowia 
Zwierzęcia oraz zadbania o to, aby w pozostawionej Opiekunowi książeczce zdrowia 
Zwierzęcia znajdowały się odpowiednie adnotacje pomocne lekarzowi weterynarii 
w przypadku, gdyby zaszła konieczność leczenia Zwierzęcia, 

c) przekazania Opiekunowi wskazówek dotyczących charakteru przekazywanego 
Zwierzęcia, w szczególności zaś informacji o tym, czy Zwierzę jest zwierzęciem 
agresywnym w stosunku do ludzi lub do innych zwierząt 

d) terminowego uregulowania wynagrodzenia Opiekuna za pobyt Zwierzęcia 
u Opiekuna, 

e) poniesienia kosztów porady weterynaryjnej, zabiegu lub operacji ratujących życie 
Zwierzęcia oraz kosztów zakupionych przez Opiekuna dla Zwierzęcia leków 
w przypadku, gdyby Zwierzę zachorowało lub choroba ujawniła się w trakcie pobytu 
u Opiekuna, a także pokrycia wszelkich innych kosztów wygenerowanych na 
podstawie Umowy, które nie powstały na skutek winy Opiekuna, 

f) terminowego odebrania Zwierzęcia w terminie określonym w Umowie, o ile okres 
pobytu nie został między Stronami przedłużony. 

4. Opiekun zobowiązany jest do: 
a) zrealizowania Umowy ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy 

i umiejętności, 
b) stosowania się do sugestii i zaleceń przekazanych przez Klienta w Umowie, 
c) zapewnienia Zwierzęciu bezpieczeństwa oraz odpowiedniej ilości ruchu, 
d) informowania Klienta lub właściciela Zwierzęcia w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych, bądź nieprawidłowych zachowań Zwierzęcia. 
e) niestosowania żadnych bodźców awersyjnych wobec Zwierzęcia, 
f) natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Klientem lub właścicielem Zwierzęcia 

w sytuacji kryzysowej (choroba, uszkodzenie ciała, zaginięcie Zwierzęcia), 
g) zaniechania zleconych w Umowie czynności do wykonania osobom trzecim, bez 

wcześniejszego uzgodnienia tego z Klientem, 
h) żywienia Zwierzęcia zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Klientem, 
i) dbania o kondycję psychiczną i fizyczną powierzonego Zwierzęcia, a jeśli zajdzie taka 

potrzeba objęcia go na koszt Klienta opieką weterynaryjną, powiadamiając o tym 
jednocześnie niezwłocznie Klienta lub właściciela Zwierzęcia, 

j) podawania, o ile zajdzie taka konieczność, leków przypisanych przez weterynarza. 
5. Opiekun: 

a) nie bierze odpowiedzialności za chorobę Zwierzęcia niewynikającą z winy Opiekuna, 
b) może zrezygnować z opieki nad Zwierzęciem, które stwarza zagrożenie dla ludzi lub 

innych zwierząt, a Klient zataił tą informację w Umowie. 
6. Klient, w przypadku nagłego zachorowania Zwierzęcia wyraża zgodę na jego leczenie 

w niezbędnym zakresie ustalonym przez lekarza weterynarii wskazanego przez 
Klienta, a w razie braku wskazania – wybranego przez Opiekuna. O fakcie 
zachorowania Zwierzęcia Opiekun Hotel niezwłocznie powiadomi Klienta lub 
właściciela Zwierzęcia. Brak możliwości powiadomienia Klienta lub właściciela 
Zwierzęcia nie tamuje toku leczenia.  

7. Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich zabiegów medycznych 
niezbędnych dla ratowania życia Zwierzęcia, w tym na operację oraz podanie 
narkozy, będąc jednocześnie świadomym ryzyka tych zabiegów. O konieczności 
przeprowadzenia zabiegów Opiekun niezwłocznie powiadamia Klienta lub 
właściciela Zwierzęcia. Brak możliwości powiadomienia Klienta lub właściciela 
Zwierzęcia nie wstrzymuje wykonania zabiegu.  

8. W przypadku zgonu Zwierzęcia w trakcie pobytu u Opiekuna z przyczyn 
niezawinionych przez Opiekuna, Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za to 
zdarzenie, jak również nie ponosi kosztów utylizacji lub pogrzebania zwłok  
Zwierzęcia. 

9. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) szkodę wyrządzoną Zwierzęciu na skutek siły wyższej, działań bądź zaniechań osób 

trzecich,  
b) zachowania zwierząt nieobjętych opieką Opiekuna, chyba że szkoda ta nastąpiła na 

skutek zawinionego działania lub zaniechania Opiekuna, 
c) szkody wyrządzone zachowaniem Zwierzęcia. 

10. Opiekun nie będzie przyjmował Zwierząt: 
a) nieposiadających aktualnej książeczki zdrowia, 
b) nieposiadających aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, 
c) nieposiadających aktualnego zabezpieczenia przeciwko endo i ektopasożytom 

(odrobaczenie, pchły i kleszcze), 
d) wymagających hospitalizacji, 
e) chorych (w tym zapchlonych) ,w sposób stwarzający groźbę ̨ zarażenia innych 

zwierząt, 
f) nietolerujących innych zwierząt, 
g) wykazujących agresje ̨w stosunku do zwierząt lub ludzi, 
h) nieprzywykłych do przebywania w warunkach domowych, a zwłaszcza 

niepotrafiących zachować czystości, z silnym lekiem separacyjnym, wykazujących 
nadmierna ̨szczekliwość i niszczących wyposażenie mieszkania, 

i) będących w okresie rui (lub bezpośrednio przed) oraz w ciąży, 
j) szczeniąt do 6 miesiąca życia, 
k) samców niekastrowanych, 
l) objętych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne 
11. Dostarczenie Zwierzęcia Opiekunowi oraz odbiór Zwierzęcia następuje w porze 

ustalonej z Opiekunem, pomiędzy godziną 9:00 a 20:00. 
12. W przypadku skrócenia pobytu Zwierzęcia w stosunku do czasu określonego na 

podstawie Umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej 
faktycznej długości pobytu Zwierzęcia u Opiekuna oraz kary umownej w wysokości 
50% należności objętej Umową za okres, do jakiego opieka miała być przez 
Opiekuna realizowana zgodnie z Umową. 

13. Przedłużenie pobytu Zwierzęcia u Opiekuna możliwe jest na podstawie 
porozumienia Stron, za wynagrodzeniem analogicznym jak wynikające z Umowy za 
doby przedłużenia. 

14. W przypadku, gdy Klient samowolnie dokona przedłużenia pobytu Zwierzęcia u 
Opiekuna (bez pisemnej zgody Opiekuna), Opiekun uprawniony jest do żądania od 
Klienta kary umownej w kwocie 10 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 
Zwierzęcia u Opiekuna ponad ustalony okres.  

15. Płatność za okres objęty Umową uiszczana jest najpóźniej w dacie przekazania 
Zwierzęcia Opiekunowi. Koszty dodatkowe, a także wynagrodzenie z tytułu 
ewentualnego przedłużenia pobytu Zwierzęcia u Opiekuna uiszczane są 
w momencie odbioru Zwierzęcia.   

16. Płatność może zostać zrealizowana przelewem lub gotówką. 
17. Opiekun może odmówić wydania Zwierzęcia w przypadku, gdy Klient odmawia 

dokonania zapłaty należności Opiekuna. W przypadku, gdy taki stan rzeczy będzie 
trwał dłużej niż 2 dni, postanowienia punktu 21 stosuje się odpowiednio. 

18. W przypadku rezerwacji możliwości pobytu u Opiekuna przez zawarciem Umowy, 
Klient zobowiązany jest wpłacić gotówką lub na podany przez opiekuna numer 
rachunku bankowego zadatek w wysokości 25% kwoty za cały zarezerwowany okres 
pobytu Zwierzęcia u Opiekuna. W przypadku rezygnacji z pobytu u Opiekuna 
dokonanej później niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia tego pobytu,  
zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku zawarcia Umowy, zadatek ulega 
zaliczeniu na poczet wynagrodzenia Opiekuna. W przypadku zaniechania wpłaty 
zadatku w terminie 24 godzin od przekazania danych do wpłaty, rezerwacja zostaje 
anulowana. 

19. W przypadku, gdy w czasie pobytu u Opiekuna Zwierzę – samica – wejdzie w okres 
rui (cieczki), Klient zobowiązany jest, w momencie odbioru Zwierzęcia, do uiszczenia 
na rzecz Opiekuna dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50% kosztów pobytu 
Zwierzęcia u Opiekuna, za każdą dobę, licząc od dnia, w którym rozpoczęła się ruja.  

20. Naliczenia kar umownych przez Opiekuna na podstawie Umowy nie wyłącza prawa 
Opiekuna dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.  

21. W przypadku zgłoszenia wobec Opiekuna roszczeń z tytułu realizacji Umowy, 
roszczenia te rozpatrywane będą zgodnie z procedurą określoną przez 
ubezpieczyciela obejmującego ochroną ubezpieczeniową Opiekuna. 

22. W przypadku, gdy: 
a) Klient – po ustalonym w Umowie terminie odbioru Zwierzęcia, nie będzie się 

kontaktował z Opiekunem w sprawie przedłużenia pobytu lub nie będzie 
odpowiadał na telefony Opiekuna, 

b) okaże się, że podany w Umowie telefon jest nieaktualny, a Klient lub właściciel 
Zwierzęcia go nie zaktualizował, 

c) Klient lub właściciel Zwierzęcia – bez powiadamiania Opiekuna, nie odbierze 
Zwierzęcia w ciągu 2 dni po upływie terminu odbioru, określonego w Umowie, 
Opiekun uprawniony jest do przekazania Zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, a Klient nie będzie w takiej sytuacji podnosił jakichkolwiek roszczeń 
względem Opiekuna.  

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2018 roku 
 
 

______________________ 
data i podpis Klienta 


