
 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział w Chorzowie 

ul.Opolska 36 

41-500 Chorzów 

Tel. 32 249 84 52 

 

ANKIETA PRZEDADOPCYJNA - KOT 

 

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

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

Numer telefonu …………………………………………………….. 

 

Bardzo prosimy o wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Wybraną odpowiedź prosimy 

zaznaczyć krzyżykiem X.  

 

1. Gdzie Państwo  mieszkacie: 

 w domu jednorodzinnym 
 w mieszkaniu 
 inne (jakie?):  

 

2. Czy kot będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz?  

 nie 

 tylko na szelkach i smyczy 

 tak, będzie kotem swobodnie wychodzącym z domu 

 inne (jakie?): 

 

3. Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś zwierzęta, jeśli tak to ile i jakie?  

   N  nie 

      tak (ile i jakie?): 

 
4. Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy?  
(prosimy krótko opisać skąd pochodziły oraz dlaczego już ich z Państwem nie ma).  
 

 nie 

 tak -  

 

5. Czy mieszkają z Państwem dzieci?   

 nie 

 tak (w jakim wieku?) 
 

6. Czy zgodzą się Państwo na krótką wizytę przed adopcyjną jednego z naszych 

inspektorów/wolontariuszy w Państwa domu?  

 nie 
 tak  



 

7. Co się będzie działo z kotem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji, itp.?  

 

 

8. Czy jesteście Państwo pewni, iż nikt z domowników nie cierpi na alergię na koty?  

 tak 
 nie 

 

9. Koty po adopcji w nowym miejscu mogą być zestresowane i mogą potrzebować sporo czasu 

na aklimatyzację. Mogą na przykład być wystraszone, chować się, mieć problemy z apetytem, itd. 

Czy jesteście Państwo na to gotowi?  

 nie 
 tak  
 nie wiem 

 

10. Koty chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo  

na to przygotowani?  

 nie 
 tak  

 

11. Posiadanie kota wiąże się także z koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki przeciw 

kleszczowej, itp. Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te wydatki?  

 nie 
 tak  

 

12. Czy planują Państwo wydatki związane z zakupem akcesoriów czy zabawek dla kota 

 (co zamierzają Państwo kupić/co Państwo już mają w domu)?  

 nie 
 tak kupimy - opis:   

 posiadamy już… - opis: 

 

13. Czy okna w domu są zabezpieczone przed ucieczką kota? 

 nie 
 tak – w jaki sposób?   

 dopiero będą – kiedy i w jaki sposób? 

 

14. Ile czasu dziennie kot 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   


