
 

UWAGA: 

Zwierzę może być adoptowane wyłącznie przez osobę pełnoletnią.!!!! 

 

Jeśli ankieta dotyczy konkretnego psa, proszę podać jego imię:  

I. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ……………………………........................................................................ 

Pesel……………………………………….., Nr dowodu osobistego………………………….. 

 

Numer telefonu,…………………………… email ……………………………………………. 

 

II. Sytuacja rodzinna i lokalowa 

1. Rodzaj mieszkania (mieszkanie/dom, własne/wynajmowane)..................................... 

.................................................................................. Metraż...................................................... 

piętro...........................................balkon......................................................... 

Jeśli mieszkanie jest wynajmowane, to czy właściciel mieszkania wyraził zgodę na obecność 

psa………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Okolica (proszę opisać – ścisłe miasto, okolica willowa, wiejska, osiedle bloków itd) 

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

 

3. Liczba osób w domu ................. dorośli ........................osoby starsze.................................. 

dzieci....................... w jakim wieku?............................................................................................ 

 

4. Ile godzin w ciągu dnia pies miałby przebywać sam w domu? ............................................... 

 

5. Czy wszyscy domownicy godzą się na adopcję psa?............................................................ 

 

6. Co się będzie działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji itp.? 

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

 

7. Pies może żyć wiele lat. Czy jest to uwzględnione w Państwa planach na 

przyszłość?.................................................................................................................................. 

 

8. Czy ktoś z domowników cierpi na alergie, jeśli tak to jakiego rodzaju? 

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

 

9. Gdzie będzie spał / przebywał w ciągu dnia/ nocy 

pies?.............................................................................................................................................. 

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

 



III. Opieka nad psem. 

1. Czy posiadali Państwo wcześniej zwierzęta? Jakie, skąd się wzięły, co się z nimi stało? 

Proszę wymienić......................................................................................................................... 

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

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

 

2. Czy w tej chwili w domu są jakieś zwierzęta? Jakie? 

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

3. Dlaczego wybrali Państwo akurat tego psa? 

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

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

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

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

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

4. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt? Czy Państwa poprzednie i 

obecne zwierzęta zostały wykastrowane?........................................................................... 

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

Czy zwierzęta obecne posiadają aktualne książeczki zdrowia…………………………………. 

Czy poprzednie lub obecne zwierzęta są na coś leczone, z jakiej lecznicy państwo 

korzystacie?................................................................................................................................ 

Jak nazywa się lekarz prowadzący Wasze zwierzaki, czy macie jednego lekarza czy 

korzystacie Państwo z usług  różnych…………………………………………………………. 

5. Czy kiedykolwiek oddali Państwo zwierzę do schroniska, fundacji lub innej osobie? 

Jaki był tego powód?                       

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

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

6. Czym zamierzacie Państwo żywić psa? Proszę podać rodzaje i marki pożywienia. 

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

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

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

7. W jaki sposób będzie zapewniona psu aktywność fizyczna? Kto z rodziny będzie go 

wyprowadzał?  

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

8. Zwierzęta z adopcji często mają już swój bagaż doświadczeń i nawyków, niekoniecznie 

pozytywnych. W domu tymczasowym nie wszystko daje się wyłapać i naprawić. Czy są 

Państwo gotowi przyjąć do siebie psa o niewygodnych przyzwyczajeniach, nie ułożonego, 

wymagającego zwiększonego nakładu pracy bądź z problemami behawioralnymi? 

Często szczeniaki gryzą różne przedmioty, kapcie, meble, czy jesteście na to gotowi? W jaki 

sposób zniwelujecie te nawyki?. 

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

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

9. Gdyby się takie problemy pojawiły, jakie środki zamierzają Państwo podjąć? 

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

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

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

 

IV. Koszty utrzymania  

1. Psy chorują tak jak ludzie i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo gotowi 

na to przygotowani?  

TAK............................NIE.......................................... 



 

2. Posiadanie psa wiąże się także zawsze z koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki 

kleszczowej, itp. Jest to zabieg powtarzany co 3 miesiące co najmniej. Czy jesteście Państwo 

gotowi ponosić te wydatki? Ponadto koszt przygotowania wyprawki, tj, legowisko, miski, 

obroża,  smycz, to też są spore wydatki. Czy jesteście na to przygotowani? 

 

TAK/NIE......................................................................... 

 

3. Proszę wybrać kwotę, która według Państwa jest zbliżona do miesięcznego utrzymania psa, 

a którą jesteście w stanie pokryć: 

do 100 zł. 

101- 200 zł 

201-300 zł. 

powyżej 300 zł.  

 

V. Pozostałe kwestie: 

 

1.Czy zgadzają się Państwo na wizytę przedstawiciela Skwierzyńskiego Towarzystwa 

Ochrony Zwierząt "Zwierzaki Niczyje" w Państwa domu przed adopcją oraz na wizytę 

poadopcyjną?................................................................................................................................ 

 

2 Adopcja wiąże się z zawarciem umowy adopcyjnej, która zobowiązuje do utrzymywania 

kontaktu z Towarzystwem, w celu informowania o losach adoptowanego zwierzęcia, 

przesyłania zdjęć z nowego domu. Czy wyrażają Państwo chęć zawarcia takiej umowy? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Bardzo prosimy o podanie, gdzie trafili Państwo na ogłoszenie naszego Towarzystwa – 

jakie jest źródło informacji. Czy to był portal ogłoszeniowy (jaki konkretnie?), facebook, 

ogłoszenie papierowe (gdzie?) Pomoże nam to skuteczniej docierać do kolejnych 

potencjalnych chętnych i znajdować dobre domy dla naszych 

zwierząt.........................................................................................................................................

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

 

 

 

 

Miejsce i data 

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

Podpis osoby wypełniającej ankietę. 

 
 


