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ANKIETA PRZEDADOPCYJNA 

Odpowiadając na pytania proszę o zaznaczenie znakiem X w szarym polu wszystkich pasujących 
dla Pana/i odpowiedzi. Przy pytaniach otwartych proszę odpowiadać zgodnie z prawdą i Pana/i 
przekonaniami. W przypadku pytań typu Dlaczego? Jakie? Inne? proszę uzasadnić odpowiedź bądź 
podać przykłady. Wszystkie odpowiedzi są istotne dla przeprowadzenia procesu adopcyjnego i dają 
możliwość poznania Pana/i wiedzy i spostrzeżeń na temat związany z zapewnieniem opieki zwierzęciu, 
które chce Pan/i adoptować. 

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBIE ZAINTERESOWANEJ ADOPCJĄ 
A1. Imię i nazwisko:  
       Adres zamieszkania: 
 
       Telefon:                                           Mail:                                                             Wiek: 
A2. Gdzie Pan/Pani mieszka? (warunki mieszkaniowe) 
 W bloku  W domu  Sam  Z rodziną 
 Z ogrodem  Z podwórkiem  Z windą  Ze schodami 

A3. Dom/mieszkanie jest:  
 Wynajmowane Czy właściciel mieszkania zgadza się na przebywanie w nim zwierzęcia? 
  Tak, zgadza się. 

 Nie zgadza się, dlaczego? 
 

 Własnościowe Czy wszyscy domownicy zgadzają się na adopcję zwierzęcia? 
  Tak, wszyscy się zgadzają. 

 Nie wszyscy się zgadzają. Kto i dlaczego? 
 

A4. Czy ktoś z rodziny ma alergię na sierść zwierząt?  Nie  Tak  Nie wiem 
A5. Czy w domu są jeszcze inne zwierzęta?  Nie  Tak, jakie? 
A6. Ile osób mieszka w domu i w jakim są wieku? 
  
A7.  Czy posiadał/a Pan/i wcześniej zwierzęta? Kiedy i jakie? Co się z nimi stało? (proszę opisać 

posiadane doświadczenie ze zwierzętami) 
 
 
 

B1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPIEKI NAD ADOPTOWANYM PSEM 
B1.1. Gdzie pies będzie przebywał w ciągu dnia? 
 W domu  Na podwórku  W budzie  W kojcu  W ogrodzie 
 Ze mną w pracy  Na łańcuchu  W wyznaczonym miejscu, jakim? 
B1.2. Ile czasu pies będzie przebywał sam? 
B1.3. Gdzie pies będzie spał? 
 W domu  Na podwórku  W budzie  W kojcu  W ogrodzie 
 Ze mną w łóżku  Na swoim posłaniu  W innym miejscu, jakim? 
B1.4. Czy pies będzie wychodził na spacery? 
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 Nie Czy będzie przebywał tylko w ogrodzie/domu? 
Dlaczego? 
 

 Tak Jak często? 
Ile czasu będą trwały spacery? 
W jakie miejsca? 
 

B1.5. Na spacerach pies będzie: 
 Chodził na smyczy  Aportował piłki, patyki  Pływał  Ćwiczył komendy 
 Chodził 

przy nodze 
 Biegał 

luzem 
 Bawił się ze mną  Biegał z innymi psami 
 Bawił się sam  Tylko poznawał inne psy 

B1.6. Kto będzie wyprowadzał psa na spacery? 
 Tylko ja  Ja i inne osoby dorosłe, jakie? 
 Pettsiter lub inna osoba do tego wynajęta  Dzieci, w jakim wieku? 
B1.7. Czym pies będzie karmiony? (Proszę wybrać wszystkie możliwe opcje i wypisać przykłady nazw 

karm/ rodzajów gotowanych potraw) 
 Suchą karmą, jaką? 

 
 Mokra karmą, jaką? 

 
 Gotowanym jedzeniem, jakim? 

 
 Resztkami z obiadu, jakimi? 

 
 Inne, jakie? 

 
B1.8. W jaki sposób pies będzie dostawał swoje jedzenie?   

 W misce  Z ręki   Smaczki podczas treningu  Suszone do gryzienia 

 Na spacerze  W zabawkach  
typu kong 

 W zabawkach 
węchowych 

 Inaczej, jak? 

B1.9. Czy będzie dostawał jakieś dodatkowe smakołyki? Jakie? 
 
 
B1.10. Co zamierza Pan/i ćwiczyć z psem? 
 Komendy: siad, łapa, leżeć/waruj, zostań, zostaw, na miejsce, inne? 
 Brać udział np. w psim przedszkolu, nauce posłuszeństwa, treningach z innymi psami 
 Brać udział razem w sportach: agility, obedience, rally-o, nosework, inne? 
 Aportowanie piłek, patyków, zabawek 
 Biegać 
 Jeździć na wycieczki, jakie? 
 Inne? 
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B2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPIEKI NAD ADOPTOWANYM KOTEM 
B2.1. Gdzie kot będzie przebywał w ciągu dnia? 
 W domu  Na podwórku  W ogrodzie  Ze mną w pracy 
 W wyznaczonym miejscu, jakim? 
B2.2. Ile czasu kot będzie przebywał sam? 
B2.3. Gdzie kot będzie spał? 
 W domu  Na podwórku  W ogrodzie  Ze mną w łóżku 
 Na swoim posłaniu  W innym miejscu, jakim? 
B2.4. Czy kot będzie wychodził do ogrodu/ na zewnątrz? 
 Nie Będzie przebywał tylko w domu? 

 
 Tak Sam czy pod nadzorem? 

Dlaczego? 
 

B2.5. Kto będzie zajmował się kotem i sprzątaniem? 
 Tylko ja  Ja i inne osoby dorosłe, jakie? 
 Pettsiter lub inna osoba do tego wynajęta  Dzieci, w jakim wieku? 
B2.6. Czym kot będzie karmiony? (Proszę wybrać wszystkie możliwe opcje i wypisać przykłady nazw 

karm/ rodzajów gotowanych potraw) 
 Suchą karmą, jaką? 

 
 Mokra karmą, jaką? 

 
 Gotowanym jedzeniem, jakim? 

 
 Resztkami z obiadu, jakimi? 

 
 Inne, jakie? 

 
B2.7. W jaki sposób kot będzie dostawał swoje jedzenie?   

 W misce  Z ręki   Smaczki podczas treningu  Suszone do gryzienia 

 W zabawkach, jakich?  Inaczej, jak? 

B2.8. Czy będzie dostawał jakieś dodatkowe smakołyki? Jakie? 
 
 
B2.9. Co według Pana/i pomoże w zapewnieniu dobrego samopoczucia kotu? 
 Drapaki  Kocie kryjówki  Zabawki, jakie? 
 Inne? 
B2.10. W jaki sposób będzie Pan/i bawił/a się z kotem? 
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C. DODATKOWE INFORMACJE  
C.1. Co myśli Pan/Pani o kastracji/sterylizacji zwierząt domowych? 
 
 
 

 
C.2. Gdzie zwierzę będzie zostawało podczas Pana/i dłuższej nieobecności/wyjazdu? 
 Hotel dla zwierząt   U rodziny  Nie wiem, dlaczego? 
 Wynajęty Petsitter  U znajomych  Inne miejsce, jakie? 
C.3. Czy posesja, ogród, okna będą przez Pana/ią dodatkowo zabezpieczone, aby zwierzę nie mogło 
samowolnie i w sposób niebezpieczny dla zdrowia opuścić posesję/dom? W jaki sposób zostanie 
zabezpieczone? 
 
  
 
 
C.4. Co kupi Pan/i na wyprawkę dla adoptowanego psa/kota? (proszę podać przykłady zakupionych  
rzeczy: na spacer, do spania, do jedzenia, do zabawy, inne?) 
 
 
 
 
 
C.5. Czy jest Pan/i świadomy/a, że mały pies/kot potrzebuje więcej uwagi, zabaw i konsekwentnego 
wychowania już od pierwszych dni od adopcji? (Proszę opisać jakie różnice zauważa Pan/i w  
wychowywaniu młodego, a dorosłego psa/kota) 
 
 
 
 
 
C.6. Jakie jest Pan/i w stanie ponieść koszty leczenia adoptowanego zwierzęcia? (proszę wziąć pod  
uwagę: szczepienia, leczenie krótkich i długotrwałych chorób, leczenie po wypadku, leczenie na starość) 
 
 
 
 
 
C.7. W jaki sposób zamierza Pan/i zapoznać adoptowanego psa/kota z innymi domownikami  
(psami, kotami)? 
 
 
 
 
C.8. Czy zamierza Pan/i skorzystać w razie potrzeby z usług: 
 Weterynarza  Behawiorysty/zoopsychologa  Groomera 
 Petsittera  Trenera psów  Wolontariusza ze schroniska/fundacji 
 Innych, kogo? 
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C.9.  Proszę sobie wyobrazić niżej opisane sytuacje, które mogą się wydarzyć po adopcji psa/kota.  
Proszę opisać jak zachowa się Pan/i w danej sytuacji.  
 
1. Pies wyje/szczeka podczas Pana/i nieobecności, co przeszkadza sąsiadom. 
 
 
 
 
 
2. Pies/Kot niszczy przedmioty podczas Pana/i nieobecności. 
 
 
 
 
 
3. Pies/Kot jest agresywny do innych ludzi/ do dzieci/ do domowników. 
 
 
 
 
 
4. Pies jest agresywny do innych psów. 
 
 
 
 
 
5. Podczas Pana/i nieobecności pies załatwia się w domu. Kot załatwia się poza kuwetą. 
 
 
 
 
 
6. Pies ciągnie na smyczy/ nie wraca na zawołanie/ broni zabawek i jedzenia. 
 
 
 
 
 
7. Pies/kot uciekł z domu/ z posesji/ podczas spaceru. 
 
 
 
 
8. Pies/kot ulega wypadkowi (zostaje potrącony/ zostaje pogryziony/ ma złamaną łapę/ 
 jest sparaliżowany). 
 
 
 
 

 


