
   OFERTA ADOPCJI ZWIERZĘCIA BEZDOMNEGO 
 

Przed przystąpieniem do dobrowolnego wypełniania jakichkolwiek dokumentów prosimy potwierdzić, 

 że zapoznali się Państwo z: 

- celem i zakresem zbierania Państwa danych osobowych oraz przysługującymi Państwu prawami  

z tym związanymi, które są w formie pełnej klauzuli informacyjnej udostępnione na tablicy ogłoszeń w budynku 

głównym schroniska oraz na stronie BiP Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (z siedzibą przy ul. Marmurowej 4, 91-610 

Łódź, kontakt do IOD inspektor.ryter@op.pl 

- zasadami adopcji oraz wzorem umowy powierzenia opieki nad zwierzęciem bezdomnym udostępnionymi na tablicy 

ogłoszeń w budynku głównym schroniska oraz na stronie BiP schroniska 

- ustawowym obowiązkiem sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt bezdomnych (jeżeli jesteście Państwo 

 przeciwni takim zabiegom, Państwa starania o powierzenie zwierzęcia  

 są bezcelowe) 
 

Pracownik Schroniska skontaktuje się z Państwem tylko i wyłącznie w celach związanych z procesem powierzenia 

opieki nad zwierzęciem bezdomnym. Państwa kwestionariusz dotyczy wyłącznie procesu powierzenia opieki nad 

zwierzęciem bezdomnym i nie może być wykorzystywany do innych celów. 

Kwestionariusz będzie archiwizowany przez okres 3 miesięcy od daty wypełnienia. 
 

 

 

potwierdzam …………………………….………………………………………..…. 

(data i czytelny podpis) 
 

 

I. Osoba starająca się o powierzenie opieki nad zwierzęciem bezdomnym: 
 

 

imię i nazwisko………………………………………………….wiek……..kontakt…………………………. 
 
 

adres:……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

II. Zwierzę, którego dotyczy kwestionariusz (imię/numer wew)…………………………………………….. 
  

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

 

Jaką rolę w rodzinie ma pełnić pies?  ………………………………………………………………………….. 
 

 

 

III. Warunki pobytu: 
 

Gdzie będzie mieszkał pies? (zaznacz właściwe) 

Mieszkanie / na zewnątrz w budzie 

Ile godzin w ciągu dnia pies będzie przebywał sam? 

Czy w okolicy są miejsca gdzie można wyjść  
z psem na spacer? 

 

Co zrobią Państwo jeśli u domownika pojawi się  
alergia po zamieszkaniu psa ? 

Czy właściciel mieszkania wyraża zgodę na pobyt 
psa w lokalu? 

 

Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś 
zwierzęta? Jakie? 

Jakie są miesięczne koszty utrzymania psa i czy 
jesteście Państwo przygotowani na ponoszenie ich 
przez kilkanaście lat? 

 

Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta  
i jakie były ich losy? 

Ile osób liczy rodzina (w tym dzieci – wiek)? Kto zaopiekuje się psem (czasowo lub NA STAŁE) w 
sytuacjach losowych lub planowanych wyjazdach? 
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IV. Wiedza opiekuna: 
 

Czym zamierzacie Państwo żywić psa?  

sucha karma, puszki, jedzenie gotowane – jakie? 

Jak nauczyć psa chodzenia na smyczy? 

Gdzie dokonacie Państwo zakupu karmy gotowej? 

market / sklep zoologiczny / internet / inne 

 

Do czego służy kantar? 

Co to jest lęk separacyjny? 

 

Kto to jest behawiorysta? 

Czy potraficie Państwo pracować z psem: 

brudzącym, niszczącym, nadmiernie 

szczekającym w domu? 

 

Co zrobicie Państwo kiedy pies wykaże 

zachowania agresywne do ludzi i zwierząt? 

 

V. Odpowiedzialność za zwierzę: 
 

Czy oddali Państwo kiedykolwiek swojego 

zwierzaka do schroniska lub adopcji? 

 

Czy uważacie Państwo, że dane teleadresowe 

właściciela psa powinny być aktualizowane?  

Gdzie będziecie Państwo szukać zaginionego psa? 

 

Czy popieracie Państwo sterylizację / kastrację 

psów? Czemu służą te zabiegi? 

Kogo Państwo powiadomią o zaginięciu psa? 

 

Czy wyrażacie Państwo zgodę na wizytę przed  

i po adopcji przez wyznaczonego wolontariusza 

lub pracownika schroniska? 

Jak rozumiecie Państwo działanie chipa? 

 

 

 

 

Łódź, …………………Podpis………………………….. 


