
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział w Chorzowie 

ul.Opolska 36 

41-500 Chorzów 

Tel. 32 249 84 52 

ANKIETA PRZEDADOPCYJNA - PIES  

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

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………………………..  Data urodzenia ………………………….. 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PYTAŃ I UDZIELENIE SZCZERYCH ORAZ WYCZERPUJĄCYCH ODPOWIEDZI. 

JEŻELI POTRZEBUJESZ NA TO WIĘCEJ CZASU – MOŻESZ WZIĄĆ ANKIETĘ DO DOMU ☺ Wybraną odpowiedź 

prosimy zaznaczyć krzyżykiem X.  

1. Czy załączone do ankiety zasady adopcji są dla ciebie zrozumiałe i czy je akceptujesz? 
 tak 
 nie 

 
2.  Czy zgodzisz się na krótką wizytę przed adopcyjną jednego z naszych inspektorów w Twoim domu?  

 tak 
 nie 

 
3. Gdzie mieszkasz? 

 w domu jednorodzinnym 
 w mieszkaniu 
 inne (jakie?):  

 
4. Czy pies będzie mieszkał z Tobą w domu czy na zewnątrz?  

 wewnątrz w pomieszczeniu 
 na zewnątrz w kojcu 
 na zewnątrz na ogrodzonym terenie 
 inne (jakie?): 

 
5. Pies wymaga spacerów nawet jeżeli ma stały dostęp do ogrodu/ogródka. Ile razy w ciągu dnia zamierzasz 

wyprowadzać psa? Podaj jak długie mniej więcej będą to spacery. 
 

 
6. Czy obecnie w Twoim domu mieszkają jakieś zwierzęta, jeśli tak to ile i jakie? Dot. wszystkich zwierząt jak np. rybki, 

papugi, chomiki. 
   N  nie 

      tak (ile i jakie?): 

 
7. Czy w Twojej rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy? Prosimy krótko opisać skąd pochodziły oraz 

dlaczego już ich z Tobą nie ma.  

 nie 

 tak -  

 

8. Czy mieszkają z Tobą dzieci?   

 nie 

 tak (w jakim wieku?) 

Nr i imię psa  

Spacer 1  

Spacer 2  

Spacer 3  



9.  Co się będzie działo z psem w czasie Twoich wyjazdów, urlopów, pobytów w szpitalu itp.?  

 

 

10. Co stanie się z twoim psem w momencie, gdy nie będziesz mógł/mogła już sprawować nad nim opieki? (np. ciężka 

choroba, zgon, pobyt w zakładzie zamkniętym) 

 

 

11. Czy jesteś uczulony na jakiekolwiek zwierzęta? Jeżeli tak, to na jakie? 

 tak  

 nie 

 

12. Psy po adopcji w nowym miejscu mogą być zestresowane i cierpieć na problemy behawioralne.  Co zrobisz jeżeli pies 

będzie załatwiał się lub niszczył w domu? 

 

 

13. Pies jak każda istota żywa może zacząć chorować i wymagać opieki specjalistycznej. Czy jesteś na to przygotowany? 

 nie 
 tak  

 

14. Jak często planujesz odwiedzać z psem weterynarza?  

 

 

15. Czym planujesz karmić psa? 

 

 

16. Jakie akcesoria są niezbędne dla psa? Co masz w domu, a co planujesz jeszcze zakupić? 

 

 

17. Jakie jest Twoje główne źródło utrzymania? 

 praca zarobkowa 
 własna działalność gospodarcza 
 renta/emerytura 
 brak 
 inne – jakie? 

 

18. Ile zamierzasz przeznaczać miesięcznie na psa? 

 do 50zł 
 100-200zł 
 300-400zł 
 powyżej 500zł 
 

19. Ile czasu dziennie pies będzie spędzał w domu sam?  

☐ nie będzie sam   ☐ do 2h   ☐ do 6h   ☐do 8h   ☐ do 10 h   ☐więcej niż 10 h   ☐inne (jakie ………………………………………….….) 

 

DZIĘKUJEMY za wypełnienie ankiety  ☺ Prosimy jeszcze o podpis …………………………………………………………………… 


