
Data wypełnienia ankiety:……………………………. 

- PSY - 
ANKIETA ADOPCYJNA 

 

Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. 
Celem tej ankiety jest przede wszystkim dobranie charakteru i temperamentu psa do Państwa 
(oraz do obecnie posiadanych zwierząt). Określenie stylu życia, Państwa możliwości i warunków, 
jakie mają Państwo zamiar zapewnić zwierzęciu jest kluczowe dla udanej adopcji. 
 

WAŻNE! Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z tym, że zwierzę zostanie Państwu wyadoptowane. Na decyzję 
o wydaniu zwierzaka do adopcji składa się wiele czynników, zachęcamy więc do wskazania kilku psów, które są Państwo 
gotowi przyjąć do swojego domu. 
 

Imiona psów, którymi jesteście Państwo zainteresowani:  
 

Jakie cechy powinno mieć zwierzę, które chcą Państwo adoptować? 

Wiek:  ▢ bez znaczenia  ▢ szczeniak  ▢ pies do 3 lat  ▢ pies do 6 lat  ▢ pies do 10 lat 

Wielkość: ▢ mały   ▢ średni  ▢ duży   ▢ w typie rasy ……………………………………… 

Inne cechy: ▢ stróżujący   ▢ aktywny ▢ energiczny   ▢ spokojny  ▢ flegmatyczny 

Towarzystwo: ▢ lubi inne psy* ▢ lubi koty* ▢ lubi dzieci*  ▢ inne (jakie?) …………………………………….. 

*Schronisko nie daje żadnej gwarancji, że pies w warunkach domowych będzie zachowywał się względem ludzi (dzieci) 
i innych zwierząt tak samo, jak w schronisku. W przypadku adopcji zwierzęcia, fundacja każdorazowo zaleca konsultację 
z doświadczonym behawiorystą. 
 

Jakie są Państwa oczekiwania dotyczące adoptowanego psa? Dlaczego akurat te psy zostały przez Państwa wybrane? 

 

 

Dane osobowe i informacje kontaktowe 

Imię i nazwisko  telefon  e-mail  

adres  

▢ dom   ▢ wynajmowany   ▢ działka ogrodzona   ▢ pies w domu   ▢ pies w kojcu/budzie  powierzchnia …………. 

▢ mieszkanie   ▢ wynajmowane   powierzchnia ……..  piętro …… ▢ winda  ▢ balkon ▢ pies do pilnowania firmy  

Ilość domowników  Dzieci (ile i w jakim wieku)  

Posiadane zwierzęta 
(ilość, wiek, płeć i inne 
dane, które uważają 
Państwo za istotne) 

Psy  

Koty  

Inne  

Aktualne zajęcie  Ile godzin dziennie pies będzie sam?  
 

1. W przypadku wynajmowanego domu/mieszkania, czy właściciel zgadza się na psa?    ▢ TAK   ▢ NIE 

2. Czy wszyscy domownicy zgadzają się na adopcję psa?       ▢ TAK   ▢ NIE 

3. Czy wszystkie posiadane przez Państwa zwierzęta są wykastrowane?     ▢ TAK   ▢ NIE 

Prosimy o uzasadnienie powyższej odpowiedzi, a jeśli nie mieli Państwo zwierząt, jaki jest Państwa stosunek do kastracji? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. Jeśli pies ma mieszkać w domu z ogródkiem, w budzie lub kojcu, czy będzie wyprowadzany na spacer? ▢ TAK   ▢ NIE 

5. Czy teren wokół domu jest ogrodzony i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający psu ucieczkę?  ▢ TAK   ▢ NIE 

6. Ile razy dziennie pies będzie wyprowadzany na spacer? Jak długie będą spacery? Gdzie pies będzie wyprowadzany? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. Co się będzie działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji, ferii itp. lub w przypadku choroby czy kwarantanny? 
......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
8. Co inni domownicy myślą o adopcji psa? 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
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9. Czy któryś z domowników cierpi na alergię lub wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna?   ▢ TAK   ▢ NIE 

10. Czy jesteście Państwo pewni, że kontakt z psem nie spowoduje reakcji alergicznej?    ▢ TAK   ▢ NIE 

11. Czy mieliście Państwo jakieś zwierzęta? Proszę opisać ich losy. 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 

12. Czy pies będzie mógł poruszać się po całym domu?       ▢ TAK   ▢ NIE 

W przypadku odpowiedzi nie, gdzie nie będzie mógł wchodzić i z czego wynikają ograniczenia? 
......................................................................................................................................................................................................... 

13. Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki?     ▢ TAK   ▢ NIE 
Jeśli tak w jaki sposób będzie zabezpieczony? ......................................................................................................................... 

14. Czym zamierzacie Państwo żywić psa? Proszę o podanie rodzaju karmy (sucha/mokra/mix/BARF/inne), w przypadku 

karm gotowych - karmy jakich marek zamierzacie Państwo podawać? 

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

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

15. Czy mają Państwo zaufanego weterynarza? Z usług jakiego gabinetu Państwo korzystają/będą korzystać? 
........................................................................................................................................................................................................ 
16. Czy Państwa budżet pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb psa i ewentualnego leczenia go w przyszłości? 
........................................................................................................................................................................................................ 

17. Czy zdecydowaliby się Państwo na adopcję zwierzęcia chorego lub w zaawansowanym wieku?  ▢ TAK   ▢ NIE 

Prosimy o uzasadnienie powyższej odpowiedzi: ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
18. W pierwszym okresie po adopcji pies może sprawiać kłopoty, np. zniszczyć coś w domu, przekopać ogródek, wyć pod 

nieobecność domowników, załatwiać się w domu, mieć biegunkę. Może mieć problemy z pozostawaniem samemu 
w wyznaczonym miejscu, np. w budzie, czy na legowisku. Jak zamierzają sobie Państwo poradzić z takimi sytuacjami? 

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

......................................................................................................................................................................................................... 
19. Czy w razie problemów są Państwo gotowi ponieść koszty konsultacji z behawiorystą?   ▢ TAK   ▢ NIE 

20. Co Państwa zdaniem jest potrzebne psu? Co zamierzają Państwo zakupić? 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
21. Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości adopcji psa? ........................................................................................................ 

22. Czy są Państwo gotowi zadeklarować, że pies nigdy nie zostanie porzucony?     ▢ TAK   ▢ NIE 

23. Czy są Państwo w stanie wskazać konkretną osobę, która zajmie się psem z powodu np. przewlekłej choroby/śmierci? 

▢ TAK   ▢ NIE  W przypadku odpowiedzi tak – kim dla Państwa jest ta osoba? ………………………………………………………….. 

24. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przedadopcyjną i poadopcyjną w Państwa domu?   ▢ TAK   ▢ NIE 
 

Poniżej proszę zamieścić wszystkie istotne informacje, uwagi i pytania, jakie mają Państwo po wypełnieniu ankiety: 
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wypełniający ankietę oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, również w przyszłości. 
Jest świadomy, że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, uaktualniania oraz uzupełniania. Niniejszą zgodę składa dobrowolnie. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to 
na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). 
Administratorem danych osobowych ubiegającego się o adopcję zawartych w niniejszej ankiecie jest Fundacja Czarny Koń ul. Szewska 2-4/5, 86-300 
Grudziądz. Zbieranie danych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do przeprowadzenia 
procesu adopcyjnego. Celem zbierania i przetwarzania danych jest umożliwienie prawidłowego realizowania przez Fundację Czarny Koń celów 
statutowych. Gromadzone dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, na rzecz których 
Fundacja przeprowadza proces adopcyjny, tj. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, a także gminy mające z MZK Sp. z o.o. 
podpisane umowy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia 
celów, dla których zostały one pobrane. 

Data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o adopcję ……………………………………………………………………………………….. 
Oświadczenie autora. Zgoda na wykorzystanie fotografii/materiałów filmowych. Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………. 
zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Fundację Czarny Koń 
przesłanych zdjęć, materiałów filmowych mojego autorstwa z moim wizerunkiem, wizerunkiem adoptowanego zwierzęcia. Zgoda obejmuje: bezpłatne 
i bezterminowe wykorzystanie przesłanych zdjęć/materiałów filmowych utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, 
jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej 
w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona dobrowolnie, bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń 
podmiotowych i przedmiotowych. 

Data i czytelny podpis autora zdjęć ........................................................................................................................... 


