
ANKIETA PRZEDADOPCYJNA 
 

Ankieta ta pozwoli Nam wybrać najlepszy dom dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Koninie. Liczymy na szczere odpowiedzi. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z 

wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w 
Koninie na potrzeby procedury adopcyjnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 

1997 nr 133 poz. 883). 

 
Data wypełnienia ankiety: ______________________________ 
 
 
Imię zwierzaka (numer karty): ___________________________ 
 
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko: 
 

Miejsce zamieszkania: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres e-mail: 
 

Aktualne zajęcie: 
(zaznaczyć) 

Uczę się w szkole / studiuję / pracuję na pełen etat / pracuję dorywczo / 
pracuję w domu / zajmuję się domem / jestem na emeryturze lub rencie 

Data urodzenia 
właściciela: 

 

 
 
 

Gdzie będzie przebywał pies? (proszę zaznaczyć X) 

 

W bloku W domu jednorodzinnym: 

 W domu W kojcu Luzem – na 
podwórku 

Na 
łańcuchu 

    

 
 

SEKCJA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W MIESZKANIU W BLOKU / KAMIENICY 

 

Ile razy dziennie pies będzie wychodził na 
spacer? 

 

Ile czasu ŁĄCZNIE w ciągu doby zamierza Pan(i) 
poświęcić na spacery z psem? 

 

 
 

SEKCJA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W DOMU WOLNOSTOJĄCYM 

 

Czy dom jest ogrodzony?  

Jaką wysokość ma ogrodzenie?  

Ile godzin w ciągu doby (MAKSYMALNIE) pies będzie 
spędzał w kojcu? 

 

Czy zamierza Pan(i) wyprowadzać psa na spacery poza 
teren posesji? 

 



Czy mieszkanie/dom jest własnościowe? TAK NIE 

  

Jeśli nie, czy posiada Pan(i) zgodę od właściciela 
mieszkania na posiadanie psa? 

TAK NIE 

  

 

 

INFORMACJE O INNYCH CZŁONKACH RODZINY 

 

Kto mieszka razem z Panem(ią)? inne osoby dorosłe dzieci poniżej 15 roku życia 
(jeśli są to w jakim wieku?) 

  

Czy ktoś z domowników ma uczulenie na sierść lub ślinę 
psa? 

TAK NIE NIE WIEM 

       

 

Co pozostali domownicy sądzą o pomyśle adoptowania psa ze schroniska? 

 

Kto z domowników wpadł na pomysł posiadania psa / najbardziej chce mieć psa? 

 

 
 

INNE INFORMACJE 

 

Czy kiedykolwiek w przeszłości lub obecnie posiada 
Pan(i) psa (psy)? 

Nie Tak, obecnie Tak, w przeszłości 

   

 

Czy kiedykolwiek w przeszłości lub obecnie posiada 
Pan(i) kota lub inne zwierzęta? 

Nie Tak, obecnie Tak, w przeszłości  

     

 
 

Czym będzie karmiony pies? (Sucha/mokra/inne) Jeśli sucha lub mokra to z jakiej firmy?  

 

Proszę napisać, co sądzi Pan(i) o kastracji / sterylizacji psów? 

 



Co zrobi Pan(i) z psem w sytuacji, gdy pojawi się niespodziewany wyjazd? 

 

Jakie rodzaje zabiegów i opieki weterynaryjnej będzie miało zapewnione zwierzę? 

 

 
 

Na koniec proszę sobie wyobrazić, że po adopcji wystąpi jeden, kilka bądź wszystkie z opisanych 
poniżej problemów. Proszę krótko napisać, co zrobi Pan(i) w każdej z tych sytuacji. 

 

a) w trakcie Pana(i) nieobecności pies wyje i / lub szczeka (co przeszkadza sąsiadom) 

 

b) pies załatwia się w domu 

 

c) w trakcie Pana(i) nieobecności pies niszczy przedmioty, meble, itp. 

 

d) pies jest agresywny wobec innych zwierząt (np. psów lub kotów) 

 

e) pies jest agresywny wobec ludzi dorosłych 

 

 

Dlaczego Pan/Pani wybrał/ła akurat tego psa spośród naszych podopiecznych? Proszę krótko 
uzasadnić swój wybór. 

 

 

 

                       __________________________________ 
        czytelny podpis 


	ANKIETA PRZEDADOPCYJNA

