
LISTA KONTROLNA – PYTANIA, KTÓRE  
NALEŻY SOBIE ZADAĆ, SZUKAJĄC  
WŁAŚCIWEGO HODOWCY 
 
Proszę wypełnić ankietę i przekazać ją swojemu lekarzowi  
weterynarii. Razem możecie poszukać hodowcy, który  
spełni standardy osoby sprzedającej dobrego psa.

ZANIM OBEJRZY PAN/PANI SZCZENIĘ: DOBRY UWAGA RYZYKOWNY

Spytałem/am swojego lekarza weterynarii o informację przed zakupem szczenięcia. TAK NIE

Wybrałem/am już rasę psa. TAK Mam 
wątpliwości NIE

Wybrałem/am już rasę psa i omówiłem/am to ze swoim lekarzem weterynarii. TAK   NIE

Ile ras psów oferuje hodowca? 1 do 2 3 >3

Czy otoczenie szczenięcia wygląda jak dom czy bardziej jak sklep? Dom Nie wiem Sklep

Czy możesz obejrzeć środowisko, w którym przebywa suka wraz ze szczeniętami? TAK NIE

Czy hodowca pokazuje Panu/Pani szczenię w innym miejscu niż tam, gdzie przebywają 
pozostałe szczenięta z miotu i nie pozwala obejrzeć otoczenia szczeniąt? NIE TAK

ROZMOWA INFORMACYJNA  
(NIE JEST RÓWNOZNACZNA Z ROZMOWĄ PRZY ZAKUPIE):

Chciałbym/abym zobaczyć paszport/książeczkę zdrowia konkretnego szczenięcia. TAK   NIE

W książeczce znajduje się informacja o pierwszym szczepieniu wykonanym w kraju urodzenia 
szczenięcia wraz z datą, naklejką z serią szczepionki, pieczątką i podpisem lekarza weterynarii. TAK   NIE

Hodowca zaproponował, aby kupić szczenię innej rasy. W tym przypadku, skontaktuj się 
ponownie ze swoim lekarzem weterynarii. NIE   TAK

Hodowca zgadza się, że zbadanie szczenięcia przez Twojego lekarza weterynarii to 
postępowanie zgodne z zasadami dobrej praktyki. TAK   NIE

Masz pełną swobodę w kwestii wyboru lekarza weterynarii. Hodowca nie wpływa na Twój 
wybór. TAK   NIE

NALEŻY POPROSIĆ O MOŻLIWOŚĆ OBEJRZENIA WSZYSTKICH SZCZENIĄT,  
A NASTĘPNIE OCENIĆ JE W NATURALNYM OTOCZENIU,  

NIE INGERUJĄC W ICH ZACHOWANIE:

Czy suka jest obecna razem ze szczeniętami? TAK   NIE

Czy chciałby/aby Pan/Pani, aby Wasz przyszły pies zachowywał się podobnie jak matka 
szczeniąt? TAK Częściowo NIE

Czy szczenięta dorastały w warunkach domowych? TAK Nie wiem NIE

Czy hodowca stara się socjalizować szczenięta?  
Czy otrzymał/a Pan/Pani wyraźną informację na ten temat? TAK Niejasne NIE

Czy wszystkie psy (suka i szczenięta) są zainteresowane otoczeniem? Tak (dotyczy 
wszystkiego) Niektóre NIE

Czy słyszy Pan/Pani, aby któreś ze szczeniąt kasłało? NIE   NIE

Czy widzi Pan/Pani, aby u jednego lub więcej szczeniąt występował wyciek z nosa?  
Czy którekolwiek ze szczeniąt ma mokre, zabrudzone oczy? NIE   TAK

Czy widzi Pan/Pani jakiekolwiek objawy biegunki? NIE   TAK

Czy widzi Pan/Pani, aby szczenięta się drapały? NIE   TAK

Czy może Pan/Pani wybrać to szczenię, które Pan/Pani chce?  Po rozmowie ze swoim  
lekarzem weterynarii: najodważniejsze, normalne, zainteresowane otoczeniem  
szczenię lub najmniej odważne? Hodowca nie może wymusić na Panu/Pani tej decyzji.

TAK NIE



PROSZĘ PRZYJRZEĆ SIĘ SWOJEMU SZCZENIĘCIU DOBRY UWAGA RYZYKOWNY

Czy można bez problemu podnieść szczenię? TAK Z trudnością NIE

Czy szczenię ma prawidłowy zgryz? TAK Nie wiem NIE

Czy oczy, uszy i nos szczenięcia są czyste? TAK Nie wiem NIE

Czy sierść szczenięcia jest czysta? Szczenię nie powinno mieć wyłysień, ran,  
łuszczającej się skóry ani pasożytów.

TAK Nie wiem NIE

Czy okolica odbytu jest czysta? TAK   NIE

Czy u szczenięcia występuje biegunka? NIE Nie wiem TAK

Czy u szczenięcia płci męskiej obydwa jądra znajdują się w mosznie?  
Poproś hodowcę, aby ci to pokazał.

TAK,  2 Nie wiem NIE

PRZED ZAPŁATĄ!

Czy paszport/książeczka zdrowia jest przypisana do właściwego szczenięcia? Dokument 
powinno się otrzymać zaraz po zapłacie. Jeśli okaże się, że wręczono niewłaściwy 
dokument, proszę powrócić do pytań o paszport/książeczkę zdrowia i zachować czujność.

TAK
Paszporty muszą 
zostać zmienione

NIE

Czy otrzymał/a Pan/Pani dowód zakupu? TAKì   NIE

Czy hodowca oferuje Panu/Pani sprzedaż dodatkowych akcesoriów  
(np. zabawek, posłania, kocy, karmy...)?

NIE TAK

Czy zapłacił/a Pan/Pani tylko za szczenię, bez dodatkowych wydatków? TAK   NIE

Czy hodowca zrobił na Panu/Pani dobre wrażenie? TAK Nie wiem NIE

W DOMU

Proszę umówić się na wizytę u lekarza weterynarii i przynieść ze sobą tę ankietę TAK
Proszę nie 
ryzykować
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