
 

PSY PIERWSZEJ KATEGORII  
 

NIE WPISANE DO UZNANEJ KSIĘGI RODOWODOWEJ  
(bez rodowodu) 

 
ZAKAZ WPROWADZENIA NA TERYTORIUM FRANCJI 

*PIES W TYPIE danej rasy = pies nierasowy, nie wpisany do 
francuskiej ksiegi rodowodowej 

 

Pitt -bull  
 
PIES W TYPIE* rasy American 
Staffordshire Terrier 

 

Mały dog o zmiennym kolorze, mający obwód klatki piersiowej 
pomiędzy 60 a 80 cm  
 
Waga: od 18 do 40 kg; wysokość w kłębie: od 35 do 50 cm 
 
Pies muskularny, o krótkiej sierści i silnej budowie; przód zwierzęcia 
masywny, natomiast tył stosunkowo lekki 
 
Stop mało zaznaczony; kufa o takiej samej długości jak czaszka, ale 
węższa; trufla nosowa wysunięta przed podbródek 
 
Szczęki mocne, o wypukłych mięśniach policzków  

Boerbull  
 
PIES W TYPIE* rasy Mastiff 

 

Dog o kolorze płowym, krótkiej sierści, duży, muskularny, o ciele 
wysokim, masywnym i długim; obwód klatki piersiowej >80 cm 
 
Wysokość w kłębie: od 50 do 70 cm; waga >40 kg 
 
Szeroka głowa, o szerokim czole i raczej krótkiej kufie; wargi opadające 
 
Szeroka szyja z fałdkami skórnymi (podgardle) 
 
Ciało dosc masywne i cylindryczne 
 
Brzuch ma rozmiary zbliżone do rozmiarów klatki piersiowej  

PIES W TYPIE* rasy  Tosa 

 

Dog o krótkiej sierści, koloru płowego, moręgowaty lub czarny, duży i o 
mocnej budowie; obwód klatki piersiowej>80 cm 
 
Wysokość w kłębie: od 60 do 65 cm; waga>40 kg 
 
Głowa o szerokiej czaszce, stop zaznaczony, kufa o średniej długości 
 
Szczęka górna i szczęka dolna są mocne 
 
Szyja umięśniona z fałdami skórnymi (podgardle) 
 
Klatka piersiowa szeroka i wysoka; brzuch podniesiony  
 
Ogon u nasady gruby 

 

W razie w ątpliwo ści zwi ązanych z wygl ądem zwierz ęcia i przypisaniem go do jednej z kategorii psów 
niebezpiecznych  (kategoria 1 opisana powyżej lub kategoria 2 na odwrocie), posiadacz psa powinien przedstawić 
zaświadczenie od lekarza weterynarii (szczegółowe i zrozumiałe dla władz francuskich), które po świadczałoby, że 
pies nie odpowiada kryteriom charakterystycznym dla  danej kategorii i w rezultacie nie nale ży do żadnej z 
nich . Kryteria udzielenia takiego zaświadczenia mogą zostać poddane weryfikacji u weterynarza francuskiego.  
W razie braku takiego za świadczenia lub w razie, gdyby było ono nieprawidłow e, w przypadku kontroli we 
Francji, ktora wykazałaby, że zwierz ę należy do jednej z tych kategorii,  obywatel naraża się na obowiązujące 
sankcje karne, a nawet konfiskatę psa.  
Właśnie dlatego należy być bardzo uważnym przy wprowadzaniu na terytorium Francji psów, które są podobne do 
tego rodzaju psów rasowych lub psów w typie rasy. 

 



PIES DRUGIEJ KATEGORII 
 

Surowe warunki wprowadzenia i pobytu na terenie Fra ncji 
 

Rasa Warunki wprowadzenia : Pies powinien: 

Tylko i wył ącznie pies rasowy  
 
Pitt-bull 
 
American Staffordshire terrier 

 

1 być wpisany do księgi  rodowodowej (LOF ) 
Księga genealogiczna uznawana przez Ministerstwo Rolnictwa (w 
praktyce każda księga uznawana przez Międzynarodową Federację 
Kynologiczną). Więcej informacji : www.scc.asso.fr lub http://www.fci.be 
oraz posiadać dokumenty poświadczające jego wpis do LOF. 
(wyj ątek : psy w typie rasy Rottweillera, zakwalifikowane do 2 kategorii, 
z rodowodem lub bez rodowodu) 
 

2 być identyfikowalny 
być zaopatrzony w paszport europejski dla zwierzęcia towarzyszącego 
posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie 
 

Warunki pobytu na terenie Francji  : Właściciel psa powinien: 
3 odpowiadać nast ępującym warunkom  : 

• mieć co najmniej 18 lat 
• nie być pod kuratelą (chyba, że sąd wydał zgodę) 
• nie być prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności w 

zawieszeniu lub bez zawieszenia w związku z popełnieniem 
czynu zabronionego określonego w bulletin n°2 rejestru karnego 
(dla obcokrajowców wymagany równowa żny dokument) 
 

4 posiadać zaświadczenie o zdatności, tzw. ATTESTATION D’APTITUDE  
(tylko upoważniony francuski trener może wydać takie zaświadczenie po 
szkoleniu trwającym minimum 7 godzin) 
 

5 wykazać, że pies przeszedł tzw. OCENĘ ZACHOWANIA   
(taki dokument może wydać tylko francuski weterynarz, wpisany na 
prowadzoną przez prefekta we francuskim departamencie listę 
weterynarzy upoważnionych do wydawania tzw. oceny zachowania psa) 
 

6 posiadać SPECJALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
CYWILNEJ  na wypadek szkód, które pies mógłby spowodować we 
Francji 
 

7 trzymać psa na smyczy i z nałożonym kagańcem na drodze publicznej, 
w miejscach publicznych i w środkach transportu 
 

8 otrzymać w pierwszej gminie pobytu POZWOLENIE NA 
POSIADANIE PSA  (ustawa z dn. 20 czerwca 2008):  
deklarując psa w Urzędzie Gminy (Mairie) właściwym dla miejsca pobytu 
i dostarczając: 

• kartę tożsamości psa (carte d’identification), 
• paszport europejski wraz z ważną szczepionką przeciwko 

wściekliźnie 
• dowód ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (sprawdzić u 

ubezpieczyciela) 
• ocenę zachowania psa 
• zaświadczenie o zdatności (Attestation d’aptitude), jeżeli 

posiadacz psa nie uzyskał tzw. Certyfikatu Zdolności (Certificat 
de Capacité) 

• dokument tożsamości posiadacza psa 
 

9 po odbyciu 3 miesięcy rzeczywistego pobytu we Francji  - zgłosić psa do 
Krajowego Spisu Psów (Fichier National Canin)  
 

Te warunki sprawiaj ą, że krótkie pobyty turystyczne obywateli 
zagranicznych podró żujących z tymi zwierz ętami, s ą trudne.   

Tylko i wył ącznie pies rasowy  
 
Tosa 

 

Pies rasy  Rottweiller  lub 
pies w typie rasy Rottweiller  
 

 



 


