
 

Strona 1 z 2 
 

   

 

 

 
 

                        

 

 

 

ANKIETA DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O ADOPCJĘ PSA 

MIESZKAJĄCYCH W MIESZKANIU- BLOK/KAMIENICA 

 

1. Czy wybrany w celu adopcji pies jest dla osoby adoptującej, czy też dla kogoś innego? 

a) Tak, pies jest dla mnie  

b) Pies jest dla jednego z domowników………………………………………………………………….. 

c) Inne…………………………...……………………………………………………………………………………… 

2. Kto jest właścicielem mieszkania, w którym będzie mieszkał pies? 

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

3. Ile godzin (maksymalnie), pies będzie pozostawał sam w domu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Gdzie podczas nieobecności mieszkańców domu, będzie przebywał pies? 

(np. kojec, wewnątrz domu, w konkretnym pomieszczeniu, w klatce kennelowej itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jeśli pies będzie przetrzymywany w zamkniętym pomieszczeniu lub w klatce  

kennelowej, jak długo w ciągu doby będzie w nich przebywał? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy pies będzie zabierany na spacery? 

A) Tak 

B) Nie 

      6A. Jeśli tak, jak często i przez kogo będzie wyprowadzany? 

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

7. Czy w domu, w którym ma zamieszkać pies, mieszkają inne osoby? Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.  Czy wszyscy domownicy zgadzają się na adopcję psa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.  Czy któryś z domowników ma uczulenie na sierść lub ślinę psów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.  Czy ktoś z domowników obawia się (nawet w niewielkim stopniu) psów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  Jakie zwierzęta mieszkają obecnie w domu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.  Czy w przeszłości posiadał/a  Pan/i psa? Jeśli tak, to co się z nim stało? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.  Kto zajmie się psem w przypadku wakacji lub nieobecności właściciela? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.  Kto przejmie opiekę nad psem w przypadku śmierci lub choroby właściciela? 

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

15.  Proszę wyobrazić sobie każdy z problemów, który może pojawić się po adopcji psa. 

Jak rozwiążesz poniższe problemy? 

 W trakcie nieobecności domowników pies wyje/szczeka, co przeszkadza 

sąsiadom: 

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

 Pies załatwia się w domu: 

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

 W trakcie nieobecności domowników pies niszczy rzeczy, meble: 

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

 Pies jest agresywny wobec innych zwierząt: 

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

 Pies jest agresywny wobec dorosłych ludzi: 

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

 Pies jest agresywny wobec dzieci: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

podpis adoptującego 


