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Ankieta adopcyjna  - proszę odpowiedzieć wyczerpująco na 
każde pytanie 
 
1. Warunki mieszkaniowe: 

Własne  tak/nie                            

Wynajmowane  tak/nie 

Czy właściciel wynajmowanego mieszkania wyraził zgodę na przebywanie w 

nim kota i wykonanie zabezpieczeń okien i balkonu? 

Czy w mieszkaniu są już zabezpieczone okna (siatka przynajmniej w jednym 

oknie)  tak/nie    

Czy zamontowane są ograniczniki w oknach uchylnych   tak/nie 

Czy jest osiatkowany balkon tak/nie 

Jeśli nie to zobowiązuje się do zabezpieczenia okien i balkonu przed adopcją. 

Zabezpieczenie wykonam w ciągu …….. dni od decyzji o adopcji.  

http://www.koteria.org.pl/dom/niebezpieczne-okna.htm 

http://www.youtube.com/watc ?v=m8extTyg6ik 

Linki do stron z urządzeniami do zabezpieczeń okien i balkonów: 

http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/90278098/ 

http://kociasiatka.pl/.../zabezpieczenia-na-okna-uchylne/  

http://www.zooplus.pl/shop/koty/drzwi_siataki_preparaty/ochronne_kratki_kot/30843                           
http://www.zooplus.pl/shop/koty/drzwi_siataki_preparaty/ochronne_siatki_kot/345938
?rrec=true 
http://www.zooplus.pl/shop/koty/drzwi_siataki_preparaty/ochronne_siatki_kot/343060
?rrec=true 
 
Jak samodzielne osiatkować okna, balkon lub ogród: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.867056439987856.1073741840.1934529473482
12&type=1 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843212089048048.1073742109.1476495986043
04&type=3 
http://www.koteria.org.pl/dom/siatka_ogrod.htm 
 
Proponowane firmy siatkujące: 
http://siatkadlakotawarszawa.pl/  
www.kociasiatka.pl 
www.skylander.pl 
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www.balkondlakota.cba.pl 
www.uwolnic.kociaka.pl 
http://www.siatkadlakota.com/ 

 

2. Liczba osób dorosłych w domu: …………. 

Liczba dzieci ……………….                  (wiek) …………… 

Czy dzieci miały kontakt z kotami i innymi zwierzętami   tak/nie 

 

Czy macie Państwo doświadczenie w opiece nad kotem?  tak/nie 

3. Kto będzie odpowiedzialny za opiekę nad adoptowanym zwierzęciem ?  

4. Czy wszyscy członkowie rodziny zgadzają się na adopcję kota?  

5. Ile godzin dziennie zwierzę będzie przebywać bez opiekuna?  

6. Gdzie zwierzę będzie przebywało? Czy kot będzie przebywał wyłącznie w 

domu, czy będzie wypuszczany na zewnątrz lub zabierany np. na działkę? 

7. Jak zapewnicie Państwo opiekę zwierzęciu w okresie urlopu lub innych 

zdarzeń losowych?  

8. Czy ktoś w rodzinie cierpi na alergie w wyniku styczności ze zwierzętami ?  

9. Czy macie jakieś zwierzęta, prosimy o ich scharakteryzowanie. 

10. Kiedy ostatnio były odrobaczane i szczepione. Czy (koty) mają zrobione testy 

na FiV i FeLV    tak/nie 

Adopcja kota z naszej Fundacji wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów 

jego zaczipowania (25 zł). Czy Państwo wyrażają na to zgodę?        tak/nie 

11. Czy straciliście Państwo zwierzę, w jakich okolicznościach?  

12. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że kot może coś zepsuć, zniszczyć, potłuc 

coś w mieszkaniu? Może kogoś podrapać. Kot w domu to rewolucja w życiu 

domowników. Zwierzak może zniszczyć nową sofę lub fotel. Proszę pamiętać, 

że nie zawsze jest możliwe nauczenie korzystania tylko z drapaka.  
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13. Czy mają Państwo świadomość, że niektóre rośliny mogą być bardzo 

niebezpieczne dla kota? Tu znajdą Państwo wykaz tych roślin: 

   http://www.cats.alpha.pl/roslinytrujace.htm 

 

14. Czy zapewnicie Państwo zabiegi profilaktyczne (odrobaczanie, szczepienia) i 

opiekę weterynaryjną w razie choroby kota? 

15. Czy zgodzicie się Państwo na krótką wizytę przed i po adopcyjną w 

uzgodnionym terminie? Jeżeli tak, to proszę podać adres i numer telefonu 

16. Czy zgodzicie się Państwo na podpisanie Umowy adopcyjnej? 

17. Czy bylibyście Państwo skłonni zwrócić Fundacji koszty zabiegu kastracji kota, 

którego adoptujecie (kotki  - 150 zł ,  kocura - 100 zł)    tak/nie 

18. Mamy prośbę o zaznaczenie, gdzie znaleźliście nasze ogłoszenie. 

www.facebook.com/ADOPCYJNEzKOTERII  

www.facebook/KoteriaOrgPl  

www.olx.pl  

www.gumtree.pl  

www.lento.pl  
 
 

inny portal/ poczta pantoflowa – proszę wpisać jaki: 
 …………………………………………………………………… 

  


