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Zarz4dzenie N r. P6 .1201 2

Dyrektora Generalnego Stu2by Wigziennej l t
I t y |  -  t r n  t i  , i '

z dnia t I maja 2012 r. J{, i|Lft

w sprawie szczeg6Nowego sposobu wykorzystywania ps6w do realizacji zadan

Stu2by Wigziennej

Na podstawie ar1. 11 ust. 1 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sluzbie

Wigzienne j (Dz U. Nr 79, poz. 523, z po2n. zm.t)) zarzqdza siq co nastqpuje:

s  1 .

Zarzqdzenie okreSla:

1) mozliwoSci wykorzystania psow w S{uzbie Wigziennej;

2) warunki pozyskiwania i doboru psow do zadan realizowanych przez Stuzbq

Wigziennq;

3) metody tresury doskonalqcej prowadzonej z psami po kursie zasadniczym;

4) cechy przydatnosci psow do pelnienia sluzby;

5) sposob zywienia i pielggnacji psow oraz normy naleznoSci sprzqtu stosowanego

do ich tresury;

6) warunki wycofania psa ze sluzby;

7) wzory dokumentacji prowadzonej w jednostkach organizacyjnych Sluzby

Wigziennej, zwanych dalej ,, jednostkami", ktora okreSla szczegolowy sposob

wykorzystania i postgpowania z psami.

s 2 .

1. Do sluzby z psem wyznacza sig funkcjonariusza posiadajqcego odpowiednie

kwalifikacje zawodowe.

2. Pies jest wykorzystywany do ochrony jednostek, a w szczegolnoSci:

1) ochrony funkcjonariuszy i pracownikow Stuzby Wigziennej, zwanych dalej

,,fu n kcjo na ri u sza m i" ;

2) wzmocnienia konwojow;

3) po6cigu;

t) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22010 r., Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578

oraz 2201 1 r. Nr 1 12, poz.654 i Nr 291, poz. 1107 . 
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4 .

4) kontroli osob, ich rzeczy i bagaly, pojazdow i ich ladunkow oraz pomieszczen;
5) poszukiwania i wskazywania ukrycia Srodkow odurzajqcych i substancji

psychotropowych, zwanych dalej , ,srodkami, , ;

6) poszukiwania i wskazywania materialow wybuchowych;

7) t ropienia s ladow.

2. w czasie przeszukiwania pomieszczen, pojazdow lub bagazy, pies moze sie
poruszac luzem lub na smyczy.

W czasie patrolowania terenu jednostki w porze dziennej, przewodnik prowadzi
psa sluzbowego w kagancu i na smyczy. w porze nocnej pies moze
poruszac sig bez smyczy, w odleglosci zapewniaiqcej jego obsenvacjg
i wykonywanie przez niego polecen przewodnika.

w czasie kontroli osob przy wykorzystaniu psa specjalnego wyszkolonego
w zakresie wyszukiwania srodkow, pies porusza sig na smyczy i pozostaje
odpowiednio odgrodzony od osoby przeszukiwanej .

Pies nie moze zagra2ac bezpieczenstwu osob postronnych i nalely zapewnic
mu warunki, ktore nie bgdq zagraZacjego zdrowiu.
Dyrektor aresztu sledczego rub zakladu karnego, zwany dalej ,,dyrektorem,',
moze powierzyc przewodnikowi, za jego zgodq, calodobowq opiekg nad psem
poza terenem jednostki z uwzglgdnieniem koniecznoSci zabezpieczenia przez
jednostkg warunkow bytowych dla psa.

w przypadku powierzenia przewodnikowi opieki nad psem poza terenem
jednostki, psu nalezy rowniez zapewnic warunki do odpoczynku na terenie
jednostki .

s 3 .

Stan etatowy psow ustala dyrektor jednostki.

W przypadku potrzeby wprowadzenia lub zwigkszenia liczby psow w jednostce,
specjalista ds. ochrony wtaSciwego okrqgowego inspektoratu Stuzby Wigziennej,
zwany dalej ,,specjalistq", opracowuje i przesyta do Dyrektora Biura ochrony
i Spraw Obronnych Centralnego ZarzEdu Stuzby Wiqziennej, zwanego dalej
,,Dyrektorem Biura", wniosek o przydzielenie psow.

Na podstawie wnioskow, o ktorych mowa w ust. 2, Dyrektor Biura okreSla l iczbg
psow przewidzianych do zakupu, ustala datg oraz wskazuje jednostkg,
w ktorej odbgdzie sig ich nabor.

1 .

2 .



4. Dyrektor przeprowadzajqc nabor psow odpowiada za prawidtowq jego

organizacjg i przebieg, a w szczeg6lnosci zobowiqzany jest.

1) zamieScic na stronie internetowej jednostki informacjg o terminie imiejscu
jego przeprowadzenia oraz wieku, rasie (w danym typie rasy) i plci psa;

2) powolac komisjg uczestniczqcq w naborze psow;

3) zapewnic sprzgt wykorzystywany podczas naboru;

4) wyznaczyc funkcjonariuszy do obslugi psow w trakcie naboru;

5) zapewnic na czas naboru samochod do przewozu ludzi i psow;

6) po zakonczeniu naboru przeslac do Dyrektora Biura informacjg zawierajqcq
nazwy zakupionych psow, ich numery ewidencyjne oraz kwoty
wydatkowane na ich zakup.

5. W przeprowadzeniu naboru psow uczestniczq funkcjonariusze Dzialu Szkolenia
Przewodnikow i Tresury psow sluzbowych Zaktadu Karnego
w Czarnem, zwanego dalej ,,Dzialem Szkolenia,'.

6. Funkcjonariusze Dzialu Szkolenia , ktorzy uczestniczq w nabo rze, zobowiazani
sq  do :

1) sprawdzenia przydatnoSci oferowanych psow do wykonywania zadan
sfuzbowych;

2) zakwalif ikowania do zakupu ps6w o odpowiednim stanie zdrowia i budowie
oraz dobrze rozwiniqtych cechach uzytkowych;

3) przedstawienia propozycji ceny zakupu;

4) opracowania dokumentacji nowo zakupionych psow;

5) okreSlenia przewodnikom odbierajqcym psy szczegolnych wytycznych
do postgpowania z nowo zakupionymi psami.

7. Warunki kwalif ikacji psow do sluzby w trakcie naboru okresla zalacznrk nr 1
do n in iejsz ego zarzEdzenia.

B. Po zakwalif ikowaniu psa do sluzby sporzqdza siq protokol zakupu psa, ktorego
wzor okre|la zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

s 4 .

1. W ramach tresury doskonalqcej przewodnik tresuje psa stuzbowego w wymiarze
4 godzin w miesiqcu, natomiast psa specjalnego minimum godzing dziennie
kazdego dnia pelnienia sluzby przez przewodnika.



2. Podczas prowadzenia tresury doskonalqcej nalezsl cwiczyc umiejqtnosci psa

zdobyte na specjalistycznym kursie.

3. Do cwiczen podczas tresury doskonalqcej wykorzystuje siq probki Srodkow.

4. Spos6b postgpowania z probkami srodkow do celow szkoleniowych nastqpuje

z uwzglqdnieniem przepisow ustawy z dnia 29 l ipca 20OS r. o przeciwdzialaniu

narkomani i  (Dz .  U.22012 r .  poz .  124) .

5. Za ewidencjg i wykorzystanie probek Srodkow w jednostce odpowiada
przewodnik psa specjalnego.

6. Celem rozwijania umiejqtno5ci psa specjalnego w ramach tresury doskonalqcej
naleZy przeprowadzic, nie rzadziej niZ raz w miesiqcu, szkolenie o maksymalnym

stopniu t rudnoSci .

s 5 .

1. PrzydatnoSc psa do sluzby sprawdza siq, nie rzadziej niz raz w roku,
na podstawie:

1) stanu zdrowia psa potwierdzonego przeglqdem weterynaryinym;

2) prob cech uzytkowych przeprowadzanych przez przewodnika przy udziale
kierown ika dzialu och rony.

2. Cechy uzytkowe psa podlegajq ocenie specjalisty w trakcie wykonywanych przez

niego czynnoSci  kontrolnych.

3' W przypadku negatywnego wyniku prob cech uzytkowych, pies zostaje poddany

odrgbnej tresurze doskonalqcej w jednostce, przez okres nie przekraczajqcy

trzech miesigcy.

4. W trakcie trwania odrqbnej tresury doskonalqcej, pies moze byc wykorzystywany
w sluzbie, zwylqczeniem wykonywania czynnoSci, z kt6rymi wystgpujq trudnoSci.

5. Po okresie odrgbnej tresury doskonalqcej, nastgpuje powtorne sprawdzenie cech
uzytkowych psa, przy udziale funkcjonariuszy Dzialu szkolenia.

6. w celu przeprowadzenia prob cech uzytkowych, o ktorych mowa w ust. 5,
dyrektor zwraca siQ pismem do dyrektora Zakladu Karnego w Czarnem
o delegowan ie fu nkcjonariuszy Dzialu Szkolen ia.

7 ' Wyniki z czynnosci okreSlajqcych przydatnoSc psa do stuzby odnotowuje sig
w ,,Ksiqzce Psa", ktorej wzor okreSla zalqcznik nr 3 do niniejszeg o zarzqdzenia.



s 6 .

1. W ramach obowiqzujqcych stawek budzetowych zywienie psa powinno byc
dostosowane do potrzeb jego organizmu i funkcji f izjologicznych oraz
uwzglgdniac wykonywane przez niego zadania.

2. Sposob zywienia, oraz profi laktykg psow okreSla zalqcznik nr 4 do niniejszego
zarzqdzenia.

3. Na wniosek przewodnika sprawujqcego opiekg nad psem poza terenem
jednostki, dyrektor moze wyrazic zgodq na wyptacenie przewodnikowi

rownowaznika pienigznego, wedfug naleznej normy wyzywienia psa lub
przekazanie karmy w naturze.

s 7 .

1. Nie zezwala sig na prowadzenie rozrodu psow.

2. Lokalizaqa oraz parametry techniczne pomieszczen dla psow powinny spelniac
wymogi utrzymywania poszczegolnych gatunkow zwierzqt wykorzystywanych
do celow specjalnych okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkow utrzymywania
poszczegolnych gatunkow zwierzqt wykorzystywanych do celow rozrywkowych,
widowiskowych, f i lmowych, sportowych ispecjalnych (Dz. U. Nr 16, poz. 166).

3. warunki wymienione w ust. 2 dotyczq pomieszczen nowych lub
przebudowywanych po wejsciu w zycie niniejszeg o zarzqdzenia.

4. Kojce przeznaczone dla psow utrzymuje sig w czysto6ci oraz dezynfekuje i
deratyzuje co najmniel raz na kwartal.

5. Sprzgt niezbgdny do tresury psow oraz jego iloSc okresla zalqcznik nr 5
do n in iejsz ego zarzqdzen ia.

s 8 .

1' Decyzjg o wycofaniu psa podejmuje komisja powolana przez dyrektora, w sklad
ktorej wchodzq w szczegolno5ci:

1) kierownik dzialu ochrony;

2) przewodnik psa;



3) lekarz weterynarii - jedynie w przypadku wycofania psa ze stuzby z przyczyn

zdrowotnych.

2. WartoSc pienigzna psa jest rowna:

1) przed tresurq -  cenie zakupu;

2) po tresurze cenie zakupu powigkszonej o 50% (zostaje ona wpisana
do Ksiqzki  Psa, po zakonczeniu kursu tresury).

3.  WartoSc pieniqzna psa ulega odpowiedniemu zmniejszeniu wraz z wiekiem psa

iwynos i :

1)  B0% - po ukonczeniu pzez psa piqtego roku Zycia;

2) 60% - po ukonczeniu przez psa szostego roku 2ycia;

3) 40Vo - po ukonczeniu przez psa siodmego roku Zycia.,

4) 20% - po ukonczeniu przez psa osmego roku Zycia.,

5) 5 % - po ukonczeniu ptzez psa dziewiqtego roku zycia.

4. Komisja, o ktorej mowa w ust. 1, w pierwszej kolejnosci rozwaaa decyzjq
o sprzeda2y lub przekazaniu psa przewodnikowi. Nie mozna sprzedac lub
przekazac psa przewodnikowi, jeZeli przyczyna wycofania psa ze sluzby jest

nastgpstwem zawinionego dziatania tego przewodnika.

5. W przypadku, gdy pies nie zostanie sprzedany po cenie ustalonej pzez komisjg,
moze on zostac nieodptatnie przekazany innej osobie lub instytucji gwarantujqcej
nale?ytq opiekg nad psem , z uwzglqdnieniem ust. 4.

6. Po wycofaniu psa ze sluzby, nale2y go przekazac nowemu wlascicielowi,
w terminie nie przekraczajqcym 30 dni.

7. Do Dyrektora Biura oraz Dzialu Szkolenia przesyta siq informacjg doty czqcE
wycofania psa ze sluzby, o ktorej mowa w zalqczniku nr 3 do niniejszego
zarzadzenia.

s e .
1. W przypadku braku potrzeby dalszego uzytkowania psa w danej jednostce,

dyrektor podejmuje decyzjg o przekazaniu go do innej jednostki,
po wczesniejszym uzgodnieniu tego dzialania z jej dyrektorem.

2. Z czynnosci wymienionej w ust. 1, sporzqdza sig protokol przekazania psa,
kt6rego wzor okreSla zalqcznik nr 6 do niniejszego zarzqdzenia.



s  10 .

Przewodnik psa prowadzi nastgpujqcq dokumentacjg:

1) ksiqzkq psa;

2) dziennik pracy psow sluzbowych, ktorego wzor zostal okreSlony w zalqczniku
nr 7 do niniejszeg o zarzqdzenia;

3) dziennik pracy psa specjalnego, ktorego wzor zostat okreslonv w zalaczniku
nr B do niniejszeg o zarzqdzenia.,

4) rejestr psow znajdujqcych sig na stanie jednostki, ktorego wzor okre Sla zalacznik
nr 9 do niniejszego zarzqdzenia;

5) protokol znalezienia Srodkow odurzajqcych lub substancji psychotropowych
wskazanych przez psa specjalnego, ktorego wzor okresla zalqcznik nr 10
do niniejsz ego zarzqdzenia.

s  1 1 .

1. specjalista prowadzi rejestr psow w podlegtych jednostkach.

2. Dzial Szkolenia prowadzi rejestr przeprowadzonych prob cech uzytkowych oraz
rejestr psow, ktory jest aktualizowany na podstawie otrzymywanych protokolow
przekazania iwycofania psa ze sluzby.

s  12 .

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 21 maia 2012 r.



Zalqczniki do zarzqdzenia ru1 38 Dyrektora Generalnego

Zalacznik Nr 1 
slu2by wigziennej z dnia 4l maja 2012 r.

warunki kwalif ikacji psow do sNuzby w trakcie naboru

1. Do sluzby kwalif ikuje sig psy w wieku od 1 roku do 2 laI o budowie i szacie
zgodnej ze wzorlem rasy, dobrej kondycji oraz odpowiednim stanie zdrowia.

wyjqtkowo dopuszcza sig odstqpstwa w zakresie wieku w przypadku:

1 ) powierzenia tresury doSwiadczonemu przewodnikowi;

2) zakupu psa o szczegolnych predyspozycjach do tresury;

3) zakupu psa rasy po2no dojrzewaiqcej pod wzglgdem psychicznym.

2. O zakwalif ikowaniu psa do tresury pod wzglgdem zdrowotnym decyduje lekarz
weterynarii z Dzialu Szkolenia.

3.  W momencie zakupu psy muszq posiadac.

1) aktualne zaswiadczenie o szczepieniu przeciwko wsciekl i2nie;

2) wyniki badania w kierunku dysplazji stawow biodrowych (z wyjqtkiem psow

ras matych).

4. Wady dyskwalif ikuiqce psa do tresury w Sluzbie Wiqziennej:

1)  wady i  choroby dotyczqce ukladu nerwowego np.:  nadpobudl iwoSc ruchowa,

otqpialoSc lub zmniejszona reakcja na bodzce Srodowiskowe, inne atypowe
zachowania;

2) wady i choroby narzqdow zmyslow, a w szczegolno6ci oczu, uszu, nosa,
zaburzenia rownowagi;

3) wady i choroby narzqdu ruchu, a w szczegolnosci budowa nietypowa
dla danej rasy, dysplazja stawow, kulawizny,krzywica;

4) wady i choroby ukladu powlokowego, takie jak uszkodzenia skory i siersci,
nieprawidlowa szata, uszkodzenia poduszek lap i pazurow;

5) zaburzenia przemiany materii objawiajqce sig migdzy innymi wychudzeniem,

otytosciq;

6) wngtrostwo.

5' Wady obnizajqce uzytkowoSc psa mogEce skutkowac nie zakwalif ikowaniem
do tresury:

1) nieprawidtowy zgtyz, braki w uzgbieniu, uszkodzone szkliwo na zqbach;
2) niewielka przepuklina pqpkowa rub nadmiernie wyczuwalny pgpek;



6 .

7 .

B .

3) ciqza lub ciqza urojona;

4) niepodciqgniqte sutki po odstawieniu szczeniqt.

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystgpowania innych niz wymienione
wad i chorob, decyzjg o zakwalif ikowaniu psa do tresury podejmuje lekarz
weterynarii z Dzialu Szkolenia.

w razie pozytywnego wyniku badan i oglgdzin ciala psa, moze on byc
zakwalif ikowany do przeprowadzenia prob cech uzytkowych. lch celem jest

okreslenie typu systemu nerwowego oraz przydatnosci psa do sluzby.
W trakcie naboru psow do sluzby ocenie podlegajq:

1) wzrok;

2) s luch;

3) reakcja psa na wystrzaly z broni palnej - pies powinien zachowywac siq
obojgtnie i spokojnie wobec strzalow oddawanych z odleglosci ok. 30-40 m
od niego z broni  palnej ;

4) agresywnosc psa (psy sluzbowe) - celem proby obrony przewodnika jest

zbadanie zdolno6ci  obronczych psa, jego pewnosci  oraz stopnia twardosci .
Proba ta przebiega nastgpujqco: nieznana psu osoba w odleglosci  ok.  5 m,
w sposob zdecydowany atakuje opiekuna psa. opiekun trzymajqc psa

na smyczy jednocze6nie glosem i gestem pobudza psa do ataku. Proba ta
moze byc teZ pofqczona z poScigiem. pies poddany tej probie powinien

bez ociqgania sig zaatakowac napastnika.

Proba czujnosci i popgdu do samoobrony ma na celu sprawdzenie u psa
reakcji w sytuacji zagro2enia pod nieobecnosc opiekuna. probq tg
przeprowadza siQ w nastgpujqcy sposob: opiekun po przywiqzaniu psa
(np. do lawki, drzewa itp.) oddala sig, pozostawiajqc go samego. po jakims

czasie, do psa skrada siq obca osoba, ktora z rosnqcq agresjq zaczyna go
atakowac. Pies poddawany tej probie powinien wykazac siq czujnoSciq opartq
na nieufnoSci oraz pozqdanq ostroSciq,

5 )  umie jq tnos6 apor towan ia  (psy  spec ja lne)  apor towan ie  ro1nych
przedmiotow (np. klocek drewniany, piteczka tenisowa, rgkawiczka, aport
z juty). Aportowanie przeprowadza sig na smyczy i,,luzem', w pomieszczeniu

oraz na terenie otwartym z wykorzystaniem r6znorodnego podloza.

Pies podczas tej proby musi wykaza6 sig pasjE do aportowania roznych
przedmiotow, radosciq z zabawy i pewnosciq w zachowaniu. podczas



wykonywania proby nale2y rozbawic psa aportem ,,nie wpadajqcym w oczy,,,
przeprowadzic 1q w terenie o roznym nasileniu bodzcow rozpraszajqcych.
Nalezy zwrocic uwagq na kierunek wiatru, miejsce ukrycia przedmiotu ,,nie pod
wiatr". Teren wykorzystany do cwiczen to teren otwarty oraz pomieszczenia

zamknigte. Proba powinna wykazac predyspozycje psa do natychmiastowego
podjgcia pracy wgchowej tzw. dolnym wiatrem, intensywnie i z dulq podnietq,

a2 do momentu odnalezienia przedmiotu.


