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POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OPIEKI  

NAD KOTAMI WOLNOŻYJĄCYMI 

 
 nr……../……../…….. 

 
 

 
www.amicus.glogow.pl        e-mail: amicus.glogow@wp.pl   
 

 

Zawarte w dniu ………………………………… pomiędzy: 

Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom AMICUS 

adres kontaktowy: ul. Galileusza 8/29, 67 -200 Głogów; 

telefon kontaktowy: 698 305 889 (czynny w dni robocze 18:00-20:00) 

zwanym dalej Stowarzyszeniem. 
 

a 
 

imię:……………………..……………………………   nazwisko:…………………………….…………..…… 

nr dowodu tożsamości:..……………………..……… nr PESEL: ….…………………………………………  

adres kontaktowy: …………………………………………..……………………………..………….………… 

telefon kontaktowy: ………………………….………   email:…………….…………………..………………. 

Osobą podejmującą się opieki nad wolnożyjącymi kotami, zwaną dalej Karmicielem. 
 

Porozumienie dotyczy opieki nad kotami żyjącymi .................................................................................. 

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

w przybliżonej liczbie ............. sztuk. 

 
§ 1. Karmiciel zobowiązuje się do: 

1. Opieki nad wyżej wymienionymi kotami, zapewnienia dostępu do karmy oraz świeżej 
wody do picia. 

2. Sprzątania miejsc, w których przebywają koty z odpadów, resztek niespożytego jedze-
nia, a w przypadku kotów piwnicznych z pozostawionych przez koty odchodów. 

3. Informowania Stowarzyszenia w przypadku zauważenia u któregoś ze zwierząt objawów 
chorobowych (apatia, wysięk z oczu i nosa, wymioty, biegunka, wyłysienia itp.).  

4. Wyłapywania zwierząt w celu przeprowadzenia u nich zabiegów sterylizacji/kastracji. 
 

5. Umożliwienia Stowarzyszeniu kontrolę warunków, w których przebywają koty, stanu ich 
zdrowia oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej. W tym celu Karmiciel określa 
godzinę, o której zazwyczaj karmione są koty na godzinę ............. 
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§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do: 

1. Pomocy w karmieniu wyżej wymienionych kotów poprzez regularne dostarczanie 1 (je-
den) raz w miesiącu zapasu suchej karmy, w ilości stanowiącej 30 % zapotrzebowania 
na miesięczne wyżywienie kotów wolnożyjących. 

a) Ustala się dzienne zapotrzebowanie suchej karmy w przeliczeniu na 1 kota w wysoko-
ści 200 g. 

b) Stowarzyszenie dostarczy 30 % zapasu suchej karmy co daje średnio w przeliczeniu  
2 kg suchej karmy na miesiąc dla 1 kota, nie więcej jednak niż 20 kg w miesiącu na 
wszystkie dokarmiane koty. 

c) W przypadku braku karmy na stanie Stowarzyszenia, zostanie ona dostarczona w ter-
minie późniejszym, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Karmicielem. 

2. Pomocy przy wyłapywaniu kotów do zabiegów sterylizacji/kastracji poprzez dostarczenie 
odpowiednich kontenerów/żywołapek oraz finansowania tych zabiegów. W przypadku 
braku środków finansowych zabiegi zostaną wykonane w terminie późniejszym, po 
wcześniejszym skontaktowaniu się z Karmicielem. 

3. Finansowania leczenia chorych kotów, pod warunkiem zasygnalizowania przez          
Karmiciela potrzeby podjęcia leczenia. 

§ 3. Niedotrzymanie warunków porozumienia przez Karmiciela skutkować będzie zerwaniem porozu-
mienia oraz zakończeniem udzielanej przez Stowarzyszenie pomocy Karmicielowi. 

§ 4. Porozumienie spisano w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

UWAGA! 

Stowarzyszenie tylko wspomaga karmicieli, a nie wyręcza ich w karmieniu i opiece nad 
wolnożyjącymi kotami. 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Głogowskiego         

Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.        

o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”. 

 

 
 

       

 

.............................................       .........................................................  
      Podpis karmiciela                                       Podpis członka Zarządu  

Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS 


