
Czemu służy ankieta?

Szanowni Państwo, bez wypełnionej ankiety, procedura adopcyjna nie może 
zostać rozpoczęta. Zestaw kilkunastu pytań, pomoże nam dobrać dla Państwa 
odpowiedniego psa .

Ankietę musi wypełnić osoba pełnoletnia. Adopcja to duża odpowiedzialność, 
szczere odpowiedzi na poniższe pytania, pomogą  w udanej adopcji.

Uwaga! Brak odpowiedzi na, którekolwiek z pytań sprawia, że ankieta jest 
niekompletna i tym samym staje się nieważna.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas ankiety, proszę się telefonicznie upewnić, czy 
ankieta do nas doszła. 

 Co kilka dni proszę się telefonicznie przypominać, w natłoku spraw i obowiąz-
ków, możemy nie pamiętać o Państwa ankiecie.

Wypełnioną ankietę proszę wysłać na adres

Proszę pamiętać, że jesteśmy wolontaryjnie, dla fundacji działamy w naszym 
wolnym czasie, dlatego nie odpisujemy na sms’y, nie zawsze również możemy 
odebrać telefon.

tel. 608 427 792;     881 655 905

info@psiaekipa.pl

ANKIETA 
PRZEDADOPCYJNA



1 DANE OSOBOWE

Imię / Nazwisko / Wiek 

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy   / adres email

Notatka / inne ważne informacje

26 KLAUZULE      TAK  /  NIE

Czy wyrażają Państwo zgodę  
na podpisanie Umowy Adopcyjnej? 

Czy wyrażają Państwo zgodę na utrzymywanie 
stałego kontaktu z wolontariuszem Fundacji Psia Ekipa, 
informowanie o ewentualnej zmianie adresu
i danych kontaktowych?  

Czy wyrażają Państwo zgodę na kontrolę przedadopcyjną 
oraz poadopcyjną przeprowadzoną przez wyznaczoną 
osobę/ wolontariusza?   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku 
i danych psa zawartych w Ankiecie dla potrzeb Fundacji Psia Ekipa  z siedzibą  
w Bielsku-Białej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (DZ. U. z 2002r. Nr101 poz. 926 ze zm.)

Data  / czytelny podpis

2

4

4

Jak postąpicie Państwo w przypadku poważnej choroby Waszego psa?

Czy mieszkają Państwo w domu jednorodzinnym czy w mieszkaniu? 

Czy przewidzieli Państwo “miejsce” dla psa  
w Waszej rodzinie na najbliższe kilkanaście lat ?

Jeśli tak - proszę napisać o niej/o nim dwa słowa :)

Na co chorował Wasz pies i w jaki sposób odszedł ?

na zewnątrz dom

w środku buda

kojec

PIĘTRO__________     WINDA __________

PRZEBYWANIE PSA MIESZKANIE PSA

MIESZKANIE

DOM

 Czy wszyscy domownicy godzą się na adopcję i chcą przyjąć do domu psa?

Czy posiadają Państwo/ czy posiadali Państwo już kiedyś psa?



Czy pies musiałby sam pozostawać w domu / na jak długo?

Gdzie pies spędzałby czas podczas Państwa nieobecności?

5 Czy mieszkanie/dom jest własnościowe czy wynajmowane?

Ile razy dziennie mają Państwo w zwyczaju wychodzić z psem?  
Jak długie są to spacery?                                                                                              

Czy w Państwa domu ktoś z domowników jest alergikiem?

Czy posiadają Państwo dzieci? Jeśli tak, w jakim wieku?

Czy posiadają Państwo inne zwierzęta, z którymi adoptowany pies miałby 
żyć, mieszkać ?

Adoptowany pies może mieć problem z dołączeniem do stada,  
zaakceptowaniem przez stado  i  co za tym idzie z „dogadaniem” się  
ze zwierzętami, które Państwo posiadacie. Co w sytuacji, jeśli między zwier-
zętami dojdzie do niepożądanych zachowań?

oddamy psa będziemy z psem pracować poradzimy się
 behawiorysty

będzie psa izolować będziemy pracować  
z naszymi zwierzętami

zapiszemy psy / psa 
na szkolenie

Czym zwykliście/ zamierzacie Państwo żywić psa?

Jaką kwotę miesięcznie jesteście Państwo w stanie przeznaczyć na karmę dla psa?

Jaką kwotę miesięcznie jesteście Państwo w stanie przeznaczyć na wizyty  
u lekarza i ewentualne leczenie psa?

Puszki

do 200 zł

do 500 zł

chcemy psa zdrowego  
który nie będzie wymagał leczenia

Karma sucha

do 100 zł

do 100 zł

Jakiego rodzaju / firma

Jakie są składniki

Jakiego rodzaju / firma

Karma gotowana

do 150 zł

do 200 zł

Inne

Inne

Czy zdają sobie Państwo sprawę, że adoptowany pies, nawet jeśli w tej chwili 
jest zdrowy, może w każdej chwili zachorować?  Że jest to “pies po przejściach”, 
którego historia jest nam nieznana, że nigdy nie wiadomo, co “z niego wyjdzie”: 
może być to choroba, mogą to być problemy wychowawcze. Czy są Państwo 
na to przygotowani? Jak wtedy Państwo postąpią?

Tak jak wspomnieliśmy, pies może w każdej chwili zachorować. Dodatkowo 
posiadanie psa wiąże się z koniecznością regularnych szczepień, odrobacze-
nia, profilaktyki przeciwkleszczowej, a także zapewnieniu psu odpowiedniej 
jakości pożywienia. Czy są Państwo gotowi ponosić tego rodzaju wydatki?



8

Czy mogą Państwo przyjechać i odebrać psa osobiście?

Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej Fundacji ?

Czy liczą się Państwo z tym, że może się okazać, że adoptowany pies 
zacznie niszczyć mieszkanie/ dom, gdy będzie zostawał sam? co wtedy?

Czy w Państwa sytuacji awaryjnej np. nagły wyjazd, choroba, bądź inne  
podobne wypadki losowe, pies będzie miał zapewnioną dobrą opiekę?

Czy spędzają Państwo urlop z psem? Jeśli nie - jak i gdzie ten czas spędza 
Państwa pies?

Czy mają Państwo zaufanego i dobrego weterynarza? czyli czy pies będzie 
miał zapewnioną  stałą opiekę weterynaryjną?     

Jaki jest Państwa stosunek do zabiegu kastracji / sterylizacji?

Czy wykastrujecie / wysterylizujecie Państwo psa/sukę kiedy dorośnie?

Tak Nie dlaczego?
przede wszystkim zapobiegawczo
przed chorobami

jesteśmy w stanie pokryć  koszty transportu

tak Inne

w zależności od odległości

z portalu społecznościowego

od znajomych Inne

z ogłoszeń

O jakiego psa chcecie się Państwo starać? Proszę podać imię/imiona branych 
pod uwagę psów z naszej strony lub krótko opisać swoje preferencje:


