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UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 
SZCZURA 

 
 
 
Dane hodowli i hodowcy/opiekuna prawnego 
 
Imię i Nazwisko:  
Adres:  
Numer dowodu osobistego:  
Telefon:  
e-mail:  
PESEL:  
Status miotu:  
 
 
 
 
Dane kupującego/opiekuna prawnego 
 
Imię i Nazwisko:  
Adres:  
Numer dowodu osobistego:  
Telefon:  
e-mail:  
PESEL:  
 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest szczur rasy hodowlanej, pochodzący z hodowli 
amatorskiej, o następujących cechach: 
 
Imię i przydomek:  
Płeć:  
Data urodzenia:  
Barwa:  
Sierść:  
Uszy:  
Oczy:  
Status:  
Nr metryki:  
 
 
 
 

mailto:hodowlahf@gmail.com


§ 2 
 

Strony ustalają cenę szczura na ... zł (słownie: ... złotych). Cena ta jest 
ekwiwalentem za odchów szczura, opiekę samicy podczas ciąży i doprowadzenie 
do miotu, nie stanowi dochodu hodowcy. 
 

§ 3 
 

Hodowca zaświadcza, że szczur w momencie przekazania Kupującemu jest 
zdrowy, właściwie rozwinięty, nie posiada wad genetycznych. 
 

§ 4 
 
Kupujący ma obowiązek: 
1. Zapewnić szczurowi odpowiednie wyżywienie, świeżą wodę i schronienie oraz 
nie wypuszczać go bez opieki na tereny otwarte. 
2. Zapewnić szczurkowi opiekę weterynaryjną oraz konieczne zabiegi higieniczne. 
3. Traktować adoptowanego szczura łagodnie i przyjaźnie. 
4. Rozmnażać tylko zgodnie ze standardami i regulaminem hodowli SHSRP, pod 
warunkiem, że szczur ma status hodowlany, w przypadku statusu PET konieczna 
jest pisemna zgoda hodowcy. 
5. Minimum raz na 3 miesiące informować hodowcę o stanie zdrowia i rozwoju 
szczura i w miarę możliwości załączać zdjęcia. 
6. W razie choroby, zaginięcia bądź śmierci szczura natychmiast powiadomić 
hodowcę, lub w przypadku braku zainteresowania hodowcy, zgłosić problem do 
SHSR. 
7. Nie sprzedawać ani nie przekazywać osobom trzecim, a w przypadku 
uzasadnionej konieczności oddania zwierzęcia w pierwszej kolejności powiadomić 
hodowcę, który ma w takim przypadku prawo pierwokupu. 
8. W przypadku podejrzenia nowotworu i jego usunięcia zlecić histopatologię 
zmienionego wycinka. Hodowca winien pokryć 50% kosztów badania 
histopatologicznego na podstawie pisemnego wyniku badania. 
9. W przypadku niepewnej przyczyny zgonu zlecić wykonanie sekcji szczura. 
Hodowca winien pokryć 50% kosztów sekcji na podstawie pisemnego wyniku 
sekcji. 
 
Za nieprzestrzeganie warunków 1-5 Hodowca ma prawo żądać oddania szczura.  
Za nieprzestrzeganie warunku 4 Hodowca ma prawo zarekwirowania wszystkich 
szczurów będących potomstwem szczura, którego dotyczy ta umowa. 
Za nieprzestrzeganie warunków 6-9 Hodowca ma prawo żądać rekompensaty w 
postaci dwukrotnej ceny szczura, o ile Kupujący nie miał ważnych powodów 
niedotrzymania warunków. 
 

§ 5 
 

Hodowca ma obowiązek: 
1. Przekazać Kupującemu razem ze szczurem jego metrykę urodzenia 
upoważniającą szczura do ubiegania się o wydanie rodowodu. 
2. Udzielić Kupującemu niezbędnych rad dotyczących opieki nad szczurem. 
3. Służyć radą dotyczącą opieki nad szczurem Kupującemu w całym okresie życia 
szczura za pośrednictwem e-mail lub innym, w zależności od możliwości 
Hodowcy. 



4. Informować Kupującego o problemach zdrowotnych w linii danego szczura 
(rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców) 
 
Za nieprzestrzeganie w/w warunków Kupujący ma prawo żądać rekompensaty w 
postaci połowy ceny szczura, o ile Hodowca nie miał ważnych powodów 
niedotrzymania warunków. 
 

§ 6 
 

Wszelkie koszty wynikłe z konieczności transportu szczura ponosi Kupujący, 
chyba że Hodowca postanowi inaczej. 
 

§ 7 
 
Kupujący zobowiązany jest wpłacić na podane przez Hodowcę konto zaliczkę w 
postaci połowy ceny szczura nie wcześniej niż po ukończeniu przez szczura 
dwóch tygodni życia, a nie później niż po ukończeniu czterech tygodni. 
 

§ 8 
 
Koszty wynikające z wysyłki umowy ponosi Kupujący, chyba że Hodowca 
postanowi inaczej. 
 

§ 9 
 
Wszelkie konflikty nieokreślone umową, a związane z nią rozwiązują przepisy 
kodeksu cywilnego i sąd właściwy dla Hodowcy. 
 
 
 
 
 
 
...................................................                    .............................................. 
(data i podpis Kupującego)                               (data i podpis Hodowcy) 
 
 
 
...................................................               ...................................................                  
(data i podpis opiekuna prawnego)                                 (data i podpis opiekuna prawnego)                       
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