
TOZ-S/D-3(1) 

ANKIETA PRZEDADOPCYJNA – adopcja KOTA 

     Szukamy naszym podopiecznym dobrych (czyli sprawdzonych) domów na całe ich życie. Jest to 
zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty. Jest to również zobowiązanie wobec nas, którzy dane 
zwierzę uratowali. Często wymagają one leczenia, operacji, długiego podawania leków. 
Niejednokrotnie są to zwierzęta sprawiające swoim obecnym opiekunom problemy wychowawcze. 
Opieka nad nimi wymaga czasu, wiele pracy, cierpliwości, a nader wszystko miłości. 

     Dlatego właśnie chcemy poznać nowych opiekunów ratowanych kotów jeszcze przed adopcją. 
Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy mu jednocześnie obietnicę, że zadbamy  
o jego przyszłość i że nic złego już go je nie spotka. Chcemy dotrzymać słowa i liczymy na to,  
że Państwo nam w tym pomogą. 

……………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko nowego właściciela kota 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres, nr telefonu 

 

1. Czy wszyscy domownicy zgadzają się na adopcję zwierzęcia? 

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

2. Czy jesteście Państwo świadomi, że zwierzę może zachowywać się nieprzewidywalnie w stosunku do dzieci? 

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

3. Czy jest Pan/i zdecydowany/na na adopcję konkretnego zwierzęcia? Jeżeli nie, to prosimy wypisać kryteria, 
jakie zwierzę powinno spełniać: płeć, wiek, usposobienie, zdrowotne itp. 

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

4. Czy jesteście Państwo świadomi, że zwierzę może wywoływać alergię i choroby odzwierzęce? 

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

5. Czy posiada Pan/i obecnie zwierzęta? Jeżeli tak, to jakie?  

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

6. Koty szukające domu są często po przejściach, mogą odczuwać lęk w nowym miejscu, być zestresowane 
nawet przez dłuższy czas. Czy jest Pan/i na to przygotowany/na? 

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

7. Czy w razie pojawienia się kłopotów behawioralnych pupila, jest Pan/i gotowy/a nawiązać współpracę z 
behawiorystą (ponosić koszty ewentualnego szkolenia/konsultacji)? 

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

8. Co się będzie działo z kotem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji lub innego rodzaju dłuższej nieobecności 
(np. pobytu w szpitalu) itd.? 

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



9. Koty chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Opieka nad kotem wiąże się także z 
koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki przeciwko kleszczom, itp. Czy jesteś przygotowany/na na 
takie wydatki? 

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

10. Czym i jak często zamierzacie Państwo żywić kota (sucha karma, puszki, inne jedzenie)? 

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

11. W przypadku adopcji kocięcia, czy zobowiązujecie się Państwo do jego sterylizacji/kastracji? 

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

12. Czy kot będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki? 
 

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

13. Czy maja Państwo świadomość, jakim ryzykiem dla kota jest upadek nawet z pierwszego piętra?  
Czy w związku z tym są Państwo gotowi założyć zabezpieczenia na okno lub balkon? 

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

14. Czy planują Państwo wydatki związane z zakupami dla kota? (Kuwety, drapaki, zabawki itd.) 

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

15. Czy jest Pan/i gotowy/a podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie deklaracja, że zwierzę 
nigdy nie trafi na ulicę, a w razie gdyby Pan/i nie mógł/nie mogła go zatrzymać, to w pierwszej kolejności 
skontaktujesz się z naszym Schroniskiem? 

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

16. Czy wyraża Pan/i zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce w nowym miejscu pobytu zwierzęcia? 

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

 

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie z siedzibą  

w Częstochowie, Al. Wolności 77/79, numer KRS 0000523832, e-mail: czestochowa@toz.pl, nr tel. 343242468 i przetwarza te 

dane na podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator oświadcza, że nie 

przetwarza i nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do 

przetwarzania Ankiety następujących danych: 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania, 

 numer telefonu. 
 

………………………………………………………….. 
Podpis nowego właściciela, data, godzina  

 

……………………………………………………. 
Podpis osoby przyjmującej ankietę 


