
ANKIETA ADOPCYJNA 
Imię i Nazwisko

Seria i numer dowodu osobistego, pesel

Adres zameldowania

Adres zamieszkania ( miejsce przebywania kota)

Telefony Kontaktowe

Adres e-mail

Ten kwestionariusz został stworzony po to, abyś naprawdę zrozumiał/a ODPOWIEDZIALNOŚĆ, jaką na siebie bierzesz. 

Prosimy odpowiedź na wszystkie pytania szczerze. Każda odpowiedź na pytanie będzie przeanalizowana przez osobę 

przeprowadzającą z Tobą adopcję, aby być pewnym, że decyzja o adopcji jest słuszna dla obojga - dla zwierzaka oraz dla 

Ciebie. Rezerwujemy sobie prawo nie przeprowadzenia adopcji, jeśli uznamy, że z różnych względów nie jest ona korzystna 

dla kota. Bierzemy pod uwagę nie tylko proponowane w nowym domu warunki bytowe ale również cechy charakteru kota 

i możliwość szybkiej aklimatyzacji w nowym otoczeniu. 

CZY MASZ ŚWIADOMOŚĆ ??? 
TAK NIE

1 Koty żyją do 18+ lat. Czy jesteś w stanie poświęcić dla niego część swojego czasu przez całe jego życie? 
 

2 Odpowiedzialny właściciel wie, że co roku musi zaszczepić zwierzę przeciwko chorobom zakaźnym typowym dla ich gatunku, 

regularnie odrobaczyć, odpchlić kota, zapewnić zabieg sterylizacji/kastracji oraz leczenie w razie choroby lub urazu, zakupić 

karmę, żwirek do kuwety, akcesoria, hotel dla zwierząt (jeśli chcesz wyjechać na wakacje i nie ma kto zaopiekować się 

zwierzęciem). Ochrona zdrowotna i pielęgnacja jest droga. 

Czy jesteś na to przygotowany finansowo? 

3 Kot potrzebuje więcej od Ciebie niż jedzenia, wody i miejsca do spania. Potrzebuje przede wszystkim być jednym z członków 

Twojej Rodziny. 

Czy jesteś wstanie dać mu miłość i otoczyć go opieką oraz być za niego odpowiedzialną/ym do końca jego życia? 

4 Czy jesteś w stanie być wyrozumiałą/ym dla niego, przede wszystkim w pierwszym okresie Waszego wspólnego 

życia, dasz mu szansę pokochania Ciebie i dostosowania się do nowych warunków życiowych? 

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE



WARUNKI BYTOWE W NOWYM DOMU 

1 Czy pracujesz / uczysz się? 
Ile godzin dziennie? 

2 Ilu członków liczy Twoja rodzina ( mieszkająca z Tobą ) ? 
W tym dzieci 

3 Ile godzin kot będzie zostawiony sam w ciągu doby? 

4 Kto zaopiekuje się zwierzakiem, kiedy będziesz gdzieś wyjeżdżał/a? 

5 Czy ktoś z rodziny ( lub innych osób mieszkujących z Tobą) jest uczulony na zwierzęta? 
Jeśli tak, to na jakie? 

6 Czy kot będzie mieszkał w domu ? 

7 Czy będzie wychodził na tereny otwarte bez nadzoru? 

8 Jeśli się przeprowadzisz, lub zmieni się twoja sytuacja materialna, co zrobisz z kotem? 

9 Ile zwierząt miałaś/eś przez ostatnie 5 lat? 

Co się z nimi stało? 

10 Czy masz obecnie w domu jakieś zwierzęta? 
Jeśli TAK, to jakie? (gatunek, rasa, płeć, wiek) 

11 Jaki jest Twój stosunek do sterylizacji/kastracji zwierząt? Czy twoje zwierzęta są lub będą wykastrowane? 

12 Czy zabezpieczysz swoje okna i balkon żeby kotu nie stała się krzywda? 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK NIE TAK NIE nie posiadam 

okna ( przynajmniej jedno) balkon 
TAK NIE 

13 Czy zdawałeś sobie sprawę, że niektóre kwiaty doniczkowe mogą być toksyczne dla kota? 

14 Czy zamierzasz usunąć trujące kwiaty lub tak je zabezpieczyć aby nie narazić kota na zatrucie? 

15 Czy oddałaś/eś kiedykolwiek swojego zwierzaka do schroniska? 
Powód 

16 Czy adoptowałaś/eś już kiedyś zwierzaka? 
Skąd? 

17 Czym kot będzie karmiony (proszę podać rodzaj pożywienia; karma sucha/mokra, ewentualnie firmy) 

* w przypadku, kiedy jesteś opiekunem kota po raz pierwszy, skonsultuj się z weterynarzem w kwestii właściwego żywienia kota. 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

Wizyta przed adopcyjna przeprowadzona została w dniu 

podpis osoby przeprowadzającej podpis osoby adoptującej kota 
ankietę adopcyjną 


