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Zasady adopcji

Zasady ogólne

1. Adoptować  zwierzę  ze  schroniska  może  osoba  odpowiedzialna,  która  ma  właściwe
warunki do utrzymania zwierzęcia oraz możliwość sprawowania opieki nad nim. 

2. Zwierzę  adoptować  może  osoba  pełnoletnia,  posiadająca  dokument  tożsamości  ze
zdjęciem i numerem PESEL, która podpisze umowę adopcyjną.

3. Aby zaadoptować zwierzę zainteresowana osoba musi pojawić się osobiście w placówce.
4. Schronisko nie prowadzi sprzedaży akcesoriów dla zwierząt. Aby zaadoptować zwierzę

trzeba mieć przygotowane dla psa: smycz i obrożę, a w przypadku dużych psów także
kaganiec. Do adopcji kota, gryzoni i ptaków wymagany jest właściwy transporter. 

5. Schronisko nie wydaje zwierząt osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod
wpływem  środków  psychoaktywnych  (alkohol,  narkotyki  i  inne).  Dotyczy  to  także
sytuacji, gdy właściciel odbiera własne zwierzę. 
Schronisko nie wydaje zwierząt osobom, które zachowują się w sposób agresywny.

6. Schronisko  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy  wydania  zwierzęcia  bez  podania
przyczyny.

7. W wyjątkowych, wątpliwych przypadkach możliwa jest wizyta przedadopcyjna w celu
sprawdzenia zadeklarowanych warunków. 

8. Schronisko nie wydaje psów firmom do pilnowania obiektu.
9. Zwierzę  może  zostać  adoptowane  przez  Stowarzyszenie  bądź  Fundację.  W  takim

przypadku  umowę  adopcyjną  podpisuje  osoba  fizyczna,  która  reprezentuje  daną
organizację. 

10. Zwierzęta w schronisku można oglądać w godzinach pracy Biura Adopcji.
11. Dokonanie wyboru zwierzęcia i przeprowadzenie procedury adopcyjnej wymaga dużo

czasu. Prosimy, aby mieć to na uwadze planując przyjazd do schroniska. 
12. Prosimy o niewkładanie rąk do klatek zwierząt, aby uniknąć pogryzienia.
13. Pracownik Schroniska może adoptować zwierzę poza kolejnością.

Kwarantanna (budynki nr 4 i nr 5) – informacje ogólne

1. Zwierzęta,  które  trafiają  do  schroniska,  na  ogół  są  znalezione.  Podlegają  zatem
kwarantannie, ponieważ mogą być poszukiwane przez właścicieli. Zwierzęta znalezione
wymagają dodatkowo obserwacji pod kątem wścieklizny i innych chorób.

2. W trakcie trwania kwarantanny zwierzę nie może zostać adoptowane. 
3. Właściciel  ma  prawo odebrać  swoje  zwierzę,  bez  odbywania  przez  nie  kwarantanny.

Procedury należy dokonać w godzinach pracy Biura Adopcji.
4. Schronisko  nie  rezerwuje  zwierząt  z  kwarantanny.  Jedyny  wyjątek  od  tej  zasady  ma

miejsce,  gdy  znalazca danego  zwierzęcia  zadeklaruje  (najpóźniej  na  drugi  dzień  po



dostarczeniu go do schroniska) chęć adopcji.  Uznajemy taką osobę za uprawnioną do
pierwszeństwa adopcji zwierzęcia po kwarantannie.

5. O adopcję zwierzęcia, które odbywa kwarantannę, można się starać w trakcie jej trwania
poprzez składanie ankiety przedadopcyjnej w ściśle określonym terminie. Szczegółowe
zasady opisane są w rozdziale: „Adopcja zwierząt z kwarantanny”.

6. Termin kwarantanny uzależniony jest  od wieku zwierzęcia  i/lub przyczyny, dla której
trafiło ono do schroniska. 

7. Terminy kwarantanny dla poszczególnych grup zwierząt:

Psy znalezione
Miot szczeniąt (2 i więcej) poniżej 4 miesiąca życia Brak kwarantanny – adopcja 

możliwa od razu
Miot szczeniąt (2 i więcej) w wieku od 4 do 6 
miesięcy 

Kwarantanna – 2 tygodnie

Szczenię poniżej 4 miesiąca życia Kwarantanna – 3 dni
Szczenię w wieku od 4 do 6 miesiąca życia Kwarantanna – 2 tygodnie
Pies powyżej 6 miesiąca życia Kwarantanna – 3 tygodnie
Pies wykastrowany/wysterylizowany Kwarantanna – 2 tygodnie

Psy oddane przez właścicieli
Pies wykastrowany/wysterylizowany Brak kwarantanny – adopcja 

możliwa od razu
Szczenię/miot szczeniąt poniżej 6 miesiąca życia Brak kwarantanny – adopcja 

możliwa od razu
Pies powyżej 6 miesiąca życia 
niewykastrowany/niewysterylizowany

Kwarantanna – 2 tygodnie

Koty znalezione
Miot kociąt poniżej 4 miesiąca życia Brak kwarantanny – adopcja 

możliwa od razu
Miot kociąt (2 i więcej) w wieku od 4 do 6 miesięcy Kwarantanna – 1 tydzień
Kocię poniżej 4 miesiąca życia Kwarantanna – 3 dni
Kocię w wieku od 4 do 6 miesiąca życia Kwarantanna – 1 tydzień
Kot w wieku powyżej 6 miesiąca życia Kwarantanna – 2 tygodnie
Kot powyżej 6 miesiąca życia 
wykastrowany/wysterylizowany

Kwarantanna – 1 tydzień

Koty oddane przez właścicieli
Miot kociąt poniżej 4 miesiąca życia Brak kwarantanny – adopcja 

możliwa od razu
Miot kociąt (2 i więcej) w wieku od 4 do 6 miesiąca 
życia

Brak kwarantanny – adopcja 
możliwa od razu

Kocię poniżej 4 miesiąca życia Brak kwarantanny – adopcja 
możliwa od razu

Kocię w wieku od 4 do 6 miesiąca życia Brak kwarantanny – adopcja 



możliwa od razu
Kot powyżej 6 miesiąca życia Kwarantanna – 2 tygodnie
Kot powyżej 6 miesiąca życia 
wykastrowany/wysterylizowany

Brak kwarantanny – adopcja 
możliwa od razu

Ankiety przedadopcyjne – informacje ogólne

1. Procedura wyboru odpowiedniego domu dla psa lub kota oparta jest na weryfikacji ankiet
przedadopcyjnych i rozmowie z osobą chcącą przygarnąć zwierzę.

2. W ankiecie zawarte są pytania o warunki, jakie adoptujący zapewni zwierzęciu. Na każde
pytanie należy odpowiedzieć wyczerpująco.

3. Ankiety weryfikują pracownicy Biura Adopcji.
4. Ankiety  dostępne są stacjonarnie  w schronisku oraz do pobrania  na  oficjalnej  stronie

internetowej schroniska (www.schroniskowroclaw.pl). 
5. W przypadku chęci adopcji zwierzęcia z kwarantanny: ankietę można złożyć drogą

mailową  (biuro@schroniskowroclaw.pl)  lub  przekazać  wypełniony  dokument
pracownikowi Biura Adopcji.

6. W przypadku chęci adopcji zwierzęcia, które jest gotowe do adopcji (psy z boksów
wspólnych,  koty  z  tzw.  pokoi  i  kocięta): ankiety  składa  się  tylko na  miejscu,  gdy
zainteresowany  pozna  zwierzę,  porozmawia  z  pracownikiem  Biura  lub  opiekunem  i
wykaże gotowość do adopcji.

Adopcja zwierząt z boksów wspólnych i pokoi (po kwarantannie)

1. Przed  adopcją  psy  i  koty  są  sterylizowane/kastrowane  w  gabinecie  schroniska.  Do
nowych domów trafiają już po zabiegu. W uzasadnionych sytuacjach lekarze weterynarii
odstępują od wykonania sterylizacji/kastracji, np. gdy pies lub kot jest za młody bądź w
wieku bardzo zaawansowanym, albo gdy kondycja zwierzęcia nie pozwala na zabieg.

2. Po ukończeniu kwarantanny zwierzęta trafiają do boksów wspólnych (psy) lub do pokoi
(koty) i są gotowe do adopcji.

3. W przypadku chęci adopcji psa z boksów wspólnych należy porozmawiać na jego temat z
pracownikiem Biura Adopcji. Po pozytywnej weryfikacji osoba starająca się o adopcję
może zabrać psa na spacer przedadopcyjny oraz uzupełnić ankietę dostępną w Biurze. Po
rozpatrzeniu i zaakceptowaniu treści ankiety pracownik Biura Adopcji wydaje zwierzę do
adopcji. Adoptujący podpisuje przygotowaną umowę oraz zabiera zwierzę do domu.

4. W  uzasadnionych  sytuacjach  pracownik  Biura  Adopcji  może  wymagać  przynajmniej
trzykrotnego  spaceru  przedadopcyjnego  na  terenie  Schroniska.  Dotyczy  to  zwłaszcza
psów z problemami behawioralnymi lub psów w typie ras powszechnie uważanych za
agresywne.

5. O  charakter  i  zachowanie  kotów  prosimy  pytać  opiekunów  tych  zwierząt,  którzy
obsługują budynki nr 3 i nr 4.  Zachęcamy również do śledzenia strony www i opisów, w
których pracownicy schroniska starają się zawrzeć jak najwięcej informacji.

6. Po dokonaniu wyboru kota i rozmowie z opiekunem należy udać się do Biura Adopcji z
wybranym  zwierzęciem  i  dopełnić  procedury  (uzupełnić  ankietę,  podpisać  umowę
adopcyjną).

Adopcja zwierząt z kwarantanny (budynki nr 4 i nr 5)

http://www.schroniskowroclaw.pl/
mailto:biuro@schroniskowroclaw.pl


1. W  przypadku  zwierząt  z  kwarantanny  ankietę  w  sprawie  adopcji  należy  złożyć  do
ostatniego  dnia  kwarantanny.  Dokładne  informacje  i  terminy  uzyskacie  Państwo w
Biurze Adopcji, a także drogą mailową (biuro@schroniskowroclaw.pl).

2. Pracownik Biura Adopcji wybiera spośród nadesłanych ankiet przyszłego opiekuna dla
zwierzęcia.  W pierwszym dniu  po  zakończeniu  kwarantanny  wybrana  osoba  zostanie
poinformowana  o  pozytywnej  decyzji  telefonicznie.  W  trakcie  rozmowy  ustalimy
dogodny termin adopcji. 

3. Z wybranym nowym opiekunem zwierzęcia kontaktujemy się wyłącznie telefonicznie. 
4. Brak możliwości  skontaktowania się z wybraną osobą spowoduje,  że następnego dnia

spośród nadesłanych ankiet wybierzemy kolejną. 
5. W trakcie kwarantanny zwierzę może zostać odebrane przez właściciela, więc prosimy o

dopytywanie  się,  czy  wybrany pies  lub  kot  nadal  przebywa w schronisku.  Zapytania
można złożyć drogą internetową, telefonicznie lub na miejscu.
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