
ANKIETA PRZEDADOPCYJNA - …………………………………………………………./PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ PSA/
Dane osobowe:
                      IMIĘ   ……………………………………………………………………………………

           NAZWISKO   …………………………………………………………………………………..

   MIEJSCOWOŚĆ   …………………………………………………………………………………..

ADRES………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:  ……………………………………………………………………………………

Uwaga! Wypełnienie ankiety jest częścią procesu adopcyjnego. 
Szukamy domów, które są w stanie zapewnić warunki zgodne z usposobieniem, charakterem i rozmiarami 
wybranego zwierzęcia. W przypadku wyrażenia zgody na adopcję niniejsza ankieta będzie częścią umowy 
adopcyjnej, prosimy, zatem, o przemyślane i zgodne z prawdą i Państwa intencjami odpowiedzi.

1. Czy przewidziane jest miejsce w życiu Pani/Pana/Państwa rodziny na okres kilku lat? a w 
przypadku młodszych zwierząt i szczeniąt nawet do około 15-tu?
Nie       Tak

2. Czy fakt adopcji psa akceptują i godzą się na nowego domownika wszyscy członkowie rodziny?
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............

3. Ile osób mieszka u Państwa w domu?

4. Czy w domu są dzieci? Jeśli tak, w jakim są wieku?
Nie         Tak:   .……..      ..……..       .………       ………       ………  

5. Czy ktoś w domu ma alergię na zwierzęta?
Nie         Tak: ………………………………………………………………………………………. /proszę rozszerzyć informację/

6. W jakich warunkach Państwo mieszkają?-miasto  - wieś
Blok,   Kamienica,   Kamienica z wewnętrznym podwórkiem,   Dom,   Dom z ogrodzonym podwórkiem

Dotyczy Domów jedno/wielo-rodzinnych:
Gdzie będzie przebywało zwierzę?                  - w domu               -w pomieszczeniu             -na dworze
Jeśli na dworze - w jakich warunkach?              -kojec z budą        -wolno biegający z budą   -inne
                                                                                   ……………………………………………………………………………………
Jeśli na dworze, to czy w pewnych okolicznościach może przebywać w domu? Jeśli tak - w jakich?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................

7. Czy obecnie przebywają w Państwa domu/mieszkaniu jakieś zwierzęta? 
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............
/Jeśli tak, proszę podać, jakie i określić jaki jest ich stosunek do innych zwierząt/

8. Czy mieli Państwo wcześniej jakieś zwierzęta? Nie        Tak
Jeśli tak, to jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę opisać ich losy: …………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie charaktery miały te zwierzęta? ………………………………………………………………………………………………… 
Czy któreś z nich było adoptowane lub przygarnięte? 
……………………………………………………………………….Jakie mają państwo doświadczenia związane z jego 



adopcją i wychowaniem? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Jak często i jak długo zwierzę zostawałoby samo w domu?
-okazjonalnie                     codziennie przez:  mniej niż 8 godzin             8-9 godzin              9-10 godzin   

10. Ile razy w tygodniu jesteście Państwo w stanie zapewnić zwierzęciu dłuższy, dostosowany do jego 
potrzeb spacer?
- 1 - 2-3    - 3-5    - codziennie              - uważam, że pobyt w obrębie posesji wystarcza

11. Co się będzie działo ze zwierzęciem w czasie Państwa wyjazdów/wakacji? Czy są osoby, które 
zajęłyby się zwierzęciem (tak samo świadome wymagań) podczas Państwa dłuższej nieobecności?

12. Czy wiedzą państwo gdzie znajduje się najbliższy gabinet weterynaryjny?
Nie, ale zamierzamy się dowiedzieć                    Tak: ………………………………………………………………………

13. Posiadanie psa wiąże się z obowiązkiem regularnych szczepień ochronnych, odrobaczania, 
zabezpieczania zwierzęcia przeciwko pasożytom zewnętrznym – czy są Państwo przygotowani na 
tego typu wydatki?
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............

14. Zwierzęta tak jak i ludzie, czasem chorują (nowotwory, choroby skóry) i zdarza się, że takie leczenie 
i wymagane badania (USG, RTG, badanie krwi i moczu) bywa szczególnie kosztowne. Czy są 
Państwo przygotowani na tego typu wydatki?
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............

15. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie 
deklaracja, że pies NIGDY nie zostanie pozbawiony opieki, nie trafi na ulicę ani do schroniska, a w 
razie, szczególnych, nie do przewidzenia w danym momencieokoliczności, gdybyście Państwo nie 
mogli go zatrzymać, zostanie zgłoszony i odwieziony do WGKiOŚ UM Nowa Sól ( na własny koszt)?
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............

16. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przed adopcyjną w Państwa domu?
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............

17. Czy zgodzą się Państwo na wizytę w Państwa domu po adopcji?
Nie        Tak        Inne………………………………………………………………………………………………………………..............

 Data i podpis wypełniającego ankietę  ……………………………………………………………………………………………



Podsumowanie ankiety /wypełnia WGKiOŚ UM Nowa Sól/

Opinie pomocnicze /opcjonalnie/
Opinia weterynarza Opinia behawiorysty Opina wolontariusza


