
PRZED ZAKUPEM PSA: 

Decydując się na psa pamiętaj że to wybór na najbliższe 10 – 15 lat i nie należy go dokonywać 

pochopnie. Zanim zamieszka z tobą pies odpowiedz sobie na pytanie czego od niego oczekujesz. 

Czy ma być towarzyszem, stróżem, ozdobą salonów, czy wszystkim po trochu? Czy interesują cię 

psie sporty, albo wystawy psów? 

Posiadanie jakiegokolwiek zwierzęcia wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Pamiętaj że każdy pies 

wymagać będzie cierpliwości, czasu i miejsca, pochłonie też określone nakłady finansowe związane 

nie tylko z samym zakupem, ale również z późniejszym utrzymaniem – żywieniem, pielęgnacją, 

profilaktyką i leczeniem, oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Zadaj sobie pytanie jak na psa 

zareaguje twoja rodzina i otoczenie, co zrobisz z nim podczas urlopu lub rodzinnych wyjazdów. 

Biorąc pod uwagę swoje potrzeby, ale i możliwości podejmij decyzję czy pies ma być: 

- Duży czy mały – duży pies potrzebuje więcej miejsca i ruchu, częściej wymaga szkolenia 

(niewychowany mały pies może być uciążliwy dla otoczenia, ale niewychowany duży pies staje się 

po prostu niebezpieczny), jego utrzymanie pochłania większe koszty, ale w zamian daje poczucie 

bezpieczeństwa, zazwyczaj lepiej nadaje się się do stróżowania i pracy, zwykle jest też bardziej 

odporny. Duże psy starzeją się szybciej i zazwyczaj żyją krócej niż psy małych ras. 

- Długo czy krótkowłosy – psy długowłose wymagają regularnej pielęgnacji – czesania, a często 

również strzyżenia, ich sierść pozostaje na ubraniach, podłogach i meblach, choć istnieją też rasy 

mało liniejące. Psy długowłose mocno brudzą się przy złej pogodzie i zazwyczaj wymagają 

regularnych kąpieli. Psy krótkowłose potrzebują mniej pielęgnacji, ale ich włos również może 

pozostawać na meblach i ubraniach i często bywa trudny do usunięcia. Psy krótkowłose są bardziej 

wrażliwe na warunki pogodowe i w większe mrozy czasem trzeba im zakładać ubranka. 

- Rasowy czy mieszaniec – jeśli decydujesz się na mieszańca nie kupuj go, lecz adoptuj. Wiele 

schronisk i fundacji poszukuje opiekunów dla swoich podopiecznych. Nierasowy pies może być 

wspaniałym towarzyszem, ale często jest też wielką niewiadomą. Wybierając szczenię mieszańca 

nie do końca możemy przewidzieć jego przyszły rozmiar, charakter i wygląd. Adoptując psa 

dorosłego możemy wziąć sobie na barki zwierzę z bagażem złych doświadczeń i rozmaitymi 

problemami zdrowotnymi i behawioralnymi. Jeśli decydujesz się na mieszańca pamiętaj o jego 

kastracji/sterylizacji aby nie pogłębiać problemu bezdomności psów. 

Pies rasowy to zwierzę którego wygląd, charakter i użytkowość są dokładnie określone. Jeśli zależy 

nam na psie o określonej wielkości, zachowaniu i wyglądzie powinniśmy zdecydować się na psa 

rasowego. Najstarszą organizacją kynologiczną w Polsce, a także jedyną należąca do 

Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, Fédération Cynologique Internationale) jest 

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP). ZKwP posiada oddziały w większości dużych miast 

naszego kraju. Najlepszym rozwiązaniem dla osoby poszukującej psa rasowego będzie kontakt 



osobisty lub telefoniczny z najbliższym oddziałem ZKwP – jego działacze z chęcią udzielą 

informacji o dostępnych szczeniętach, zarejestrowanych hodowlach i odpowiedzą na dodatkowe 

pytania. 

- Pies czy suka – psy zazwyczaj są większe od suk, mają silniejszy instynkt terytorialny, większe 

tendencje do ucieczek i do agresji w stosunku do innych samców. Suki z reguły są mniejsze i 

łagodniejsze, ale w okresie cieczki należy ich szczególnie pilnować aby uniknąć niepożądanej ciąży 

i szczeniąt. 

- Szczenię czy pies dorosły – zakup młodego szczenięcia to wielka radość ale i wielka 

odpowiedzialność. Nowy właściciel ma ogromny wpływ na charakter i wychowanie 7 czy 8 

tygodniowego szczenięcia. Biorąc do domu psa w tym wieku należy liczyć się z pewną ilością 

zniszczeń w domu i trzeba pamiętać, że szczenię potrzebuje wiele czasu i uwagi. Dla osób starszych 

lub mocno zapracowanych lepszym wyborem może być pies w wieku kilku czy nawet kilkunastu 

miesięcy – młody, ale posiadający już w miarę ukształtowany charakter i podstawowe szkolenie. 

Czasem – z różnych względów – domu poszukują psy dorosłe – kilkuletnie, a nawet starsze, nie 

tylko mieszańce, ale również psy rasowe. Każdy taki przypadek należy traktować indywidualnie, 

ale dorosłe psy są często wspaniałymi i mało kłopotliwymi towarzyszami w nowych rodzinach. 

CZEGO NIE ROBIĆ: 

Nigdy nie kupuj psa na giełdzie, targowisku, bazarze – członkowie ZKwP mają zakaz sprzedaży 

szczeniąt w takich miejscach. Sprzedawane tam szczenięta są często zbyt młode, pozbawione 

podstawowej profilaktyki przeciwpasożytniczej i szczepień. 

Nie kupuj psa jako pamiątki z wakacji – pod przysłowiową Gubałówką – takie szczenięta są 

zestresowane długim siedzeniem w kartonowym pudełku, pozbawione właściwej opieki i 

profilaktyki. Po długiej podróży do domu nowego właściciela często zapadają na poważne choroby 

– od ciężkiej robaczycy aż po parwowirozę. 

Nie kupuj psa bez książeczki zdrowia, podstawowych odrobaczeń i szczepień. Nie wierz w 

zapewnienie sprzedającego że te zabiegi były wykonane, jeśli nie sa udokumentowane i opatrzone 

pieczęcią lekarza weterynarii. 

Nie kupuj psa rasowego bez dokumentu poświadczającego jego pochodzenie. Hodowcy zrzeszeni w 

Związku Kynologicznym w Polsce wydają szczenięta po przeglądzie miotu - wyposażone w 

metrykę. Metryka zawiera dane hodowcy i informacje o rodzicach szczenięcia – nowy właściciel po 

uzupełnieniu swoich danych może na jej podstawie zarejestrować psa w Oddziale Związku 

Kynologicznego w Polsce i wyrobić mu rodowód zawierający dodatkowe informacje o dalszych 

przodkach psa. 

Nie kupuj psa z pseudohodowli – takie miejsca łatwo rozpoznać, jest w nich dużo psów modnych 

ras, często zaniedbanych i pozamykanych w zbyt małych pomieszczeniach. Osoby hodujące psy w 



złych warunkach kierują się nadzieją zysku, a nie dobrem zwierząt. „Ratując” szczenię z takich 

warunków zapewniasz sprzedającemu zysk, zwiększasz popyt i wspierasz cały proceder. Przypadki 

ewidentnego zaniedbania należy zgłaszać organom ścigania. 

DLACZEGO PIES RASOWY: 

Znane obecnie rasy psów są wynikiem dziesiątek, a często nawet setek lat hodowli i selekcji. Pies 

rasowy to zwierzę którego wygląd, charakter i użytkowość są dokładnie określone. Jeśli zależy nam 

na psie o określonej wielkości, zachowaniu i wyglądzie powinniśmy zdecydować się na psa 

rasowego. Nie jest prawdą, że psy rasowe są selekcjonowane wyłącznie z powodu wyglądu. Każda 

rasa posiada też unikatowy zestaw cech charakteru. 

Według klasyfikacji FCI rasy psów podzielone są na dziesięć grup: 

- I - Owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła: 

Większość owczarków dobrze sprawdza się jako psy do towarzystwa, ale wymagają one sporo 

zajęcia i oczekują dużo uwagi ze strony właściciela. Psy z tej grupy szybko się uczą i dobrze 

sprawdzą się w większości psich sportów. 

- II - Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła: 

Większość psów z tej grupy to psy o silnym instynkcie stróżującym, często osiągają znaczne 

rozmiary, wymagają odpowiedzialnych i doświadczonych właścicieli. Należą tu ulubione rasy 

policyjne i obronne jak doberman i rottweiler, ale też doskonale sprawdzające się jako psy rodzinne 

sznaucery. 

- III – Teriery: 

To w większości psy o niewielkich rozmiarach, dobrze sprawdzające się w mieście. Są bardziej 

niezależne i mniej posłuszne od owczarków, często mają instynkt myśliwski. Sierść części ras 

wymaga regularnej pielęgnacji – czesania, strzyżenia i trymowania. Bywają hałaśliwe. 

- IV – Jamniki: 

Doskonałe psy rodzinne o niezbyt dużych wymaganiach, nie należy jednak zapominać o ich 

myśliwskim dziedzictwie, znudzone mogą niszczyć. 

- V – Szpice i rasy pierwotne: 

Większość szpiców to odporni stróże, dobrze sprawdzają się jako psy rodzinne do mieszkania i do 

domu. Mają dość niezależne charaktery i mogą być hałaśliwe. Należą tu też psy pociągowe. Mogą 

mieć skłonności do ucieczek. Psy ras pierwotnych bywają bardzo niezależne i trudne do 

wyszkolenia. 

- VI – Psy gończe i rasy pokrewne: 

To w większości typowe rasy myśliwskie o silnym instynkcie pogoni za zwierzyną i tropienia. W 

warunkach domowych należy zapewnić im dużą ilość ruchu. Należą tu też typowe psy 



towarzyszące jak dalmatyńczyk. 

- VII – Wyżły: 

Psy myśliwskie wymagające dużej ilości ruchu. Znudzone mogą być niszczycielskie i przejawiać 

skłonność do ucieczek. 

- VIII – Aportery, płochacze i psy dowodne: 

Niegdyś psy myśliwskie, obecnie głównie towarzyszące, należą tu najpopularniejsze psy rodzinne 

jak labrador retriever i golden retriever. Sierść spanieli wymaga intensywnej pielęgnacji. Większość 

psów z tej grupy jest pojętna, ale słabo sprawdza się jako psy stróżujące. 

- IX – Psy ozdobne i do towarzystwa: 

Należą tu w większości psy o niewielkich rozmiarach. Szata wielu z nich wymaga intensywnej i 

regularnej pielęgnacji. Rasy brachycefaliczne są wrażliwe na przegrzanie. 

- X – Charty: 

Psy bardzo niezależne i niezbyt podatne na szkolenie, mają silny instynkt pogoni za zwierzyną i 

skłonność do ucieczek. Wymagają odpowiedzialnych właścicieli szanujących ich niezależną naturę. 

Sierść ras długowłosych wymaga starannej pielęgnacji. 

KILKA SŁÓW O ZWIĄZKU KYNOLOGICZNYM 

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) jest najstarszą organizacją kynologiczną w Polsce, a 

także jedyną należąca do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, Fédération Cynologique 

Internationale). ZKwP powstał w 1948 roku, a od roku 1957 należy do FCI. Psy należące do 

członków tej organizacji i posiadające uznawane przez FCI rodowody mają prawo udziału w 

wystawach różnego szczebla pod patronatem FCI, nie tylko na terenie Polski, ale również 

zagranicą. 

FCI jest uznawana przez brytyjski Kennel Club i amerykański American Kennel Club co otwiera 

wyhodowanym w jej państwach i organizacjach członkowskich psom drogę również do takich 

prestiżowych wystaw jak Crufts Dog Show w Birmingham (UK) i Westminster Kennel Club Dog 

Show w Nowym Jorku (USA). 

Związek Kynologiczny w Polsce posiada obecnie oddziały w większości dużych polskich miast. 

Działacze ZKwP i osoby zatrudnione w biurach oddziałów z chęcią udzielą informacji na temat 

dostępnych w danym oddziale szczeniąt, zarejestrowanych hodowli, najbliższych wystaw, 

możliwości szkolenia i postarają się odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania. 

CO WARTO WIEDZIEĆ O ZKwP ZANIM KUPI SIĘ PSA: 

 ZKwP nakłada na swoich członków obowiązek właściwej opieki nad posiadanymi psami. 

- Hodowle należące do Związku Kynologicznego podlegają kontroli Oddziałowej Komisji 



Hodowlanej. 

- Hodowcy nie mogą rozmnażać danej suki częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. 

- Hodowcy z ZKwP muszą wykonywać obowiązkowe badania i testy psychiczne u ras u 

których jest to wymagane, jeśli chcą dopuścić je do rozrodu. 

- Psy agresywne nie są dopuszczane do hodowli. 

- Wszystkie szczenięta z danego miotu otrzymują metryki, które zawierają dane rodziców 

szczenięcia i dane hodowcy. Na ich podstawie nowy nabywca może zarejestrować psa w 

dowolnym oddziale ZKwP i wyrobić mu rodowód. 

- Wszystkie szczenięta z hodowli ZKwP są trwale oznakowane za pomocą tatuażu lub 

mikrochipa, którego numer znajduje się w metryczce. 

- Hodowcy należący do Związku Kynologicznego w Polsce mają zakaz sprzedaży szczeniąt 

na giełdach i targowiskach, oraz podczas wystaw psów. 

- Wszystkie hodowle należące do ZKwP mają swoje nazwy (przydomki hodowlane). Każdy 

pies urodzony w danej hodowli nosi taki sam przydomek, niezależnie od rasy do której 

należy. 

- Zakup psa z hodowli należącej do ZKwP nie obliguje przyszłego właściciela do 

przynależności do Związku Kynologicznego w Polsce, ani do udziału w wystawach psów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł autorstwa lek. wet. Kai Hawryńskiej. 


