
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Przewodnictwo psa ratowniczego

Skrót nazwy
Przewodnik psa ratowniczego

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
4

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację “Przewodnictwo psa ratowniczego”, wraz ze swoim psem,
przeszukuje wskazany obszar (w kategoriach: otwartej przestrzeni, gruzów i ruin, strumienia
gruntowego i lawin, tropienia, ratownictwa wodnego) i odnajduje osobę poszukiwaną. Posiadacz
kwalifikacji aktualizuje, doskonali i rozwija swoje umiejętności w zakresie obsługi GPS do działań
poszukiwawczych oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Posiadacz kwalifikacji doskonali i
rozwija swoje kompetencje w oparciu o trendy metodyczne i techniczne w ratownictwie oraz w
szkoleniu psa ratowniczego. Zapewnia bezpieczną organizację zajęć (treningów) psów
ratowniczych, zarówno indywidualnych, jak i w ramach właściwej grupy poszukiwawczej. Osoba
posiadająca kwalifikację jest gotowa do pracy w ramach podejmowanego działania ratowniczego
swojej organizacji i organizacji pokrewnych. Orientacyjny koszt uzyskania certyfikatu: 850 zł

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
400

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacją mogą być szczególnie zainteresowani: • członkowie organizacji społecznych o
charakterze ratowniczym, • członkowie ochotniczych straży pożarnych, • uczniowie i absolwenci
szkół o charakterze mundurowym, medycznym i ratowniczym, • osoby mające doświadczenie w
szkoleniu psów.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 



Brak

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Do walidacji przystępuje zespół (składający się z przewodnika i jego psa), który spełnia
następujące warunki: • ukończenie 18 lat przez przewodnika psa, • złożenie przez przewodnika
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań związanych z
prowadzeniem poszukiwań ratowniczych, • ukończone 2 lata przez psa, • chip lub tatuaż
identyfikacyjny psa (książeczka zdrowia psa lub paszport), • aktualne szczepienia psa przeciw
wściekliźnie.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
W Polsce ustawowo za poszukiwania osób zaginionych w terenie odpowiedzialne są przede
wszystkim policja, ale także GOPR, TOPR w terenach górskich, WOPR na terenach związanych z
wodą. W ratownictwie, bez względu na dziedzinę, jednym z najważniejszych elementów
wpływających na powodzenie działań jest czas (od informacji do lokalizacji). Nikt z nas nie
chciałby oczekiwać na pomoc kilka czy kilkanaście godzin. Aby tego uniknąć, należy zbudować
bardzo gęstą sieć grup poszukiwawczych (idealnie byłoby, gdyby w każdym powiecie była grupa
poszukiwawcza). Pozwoliłoby to skrócić czas oczekiwania na reakcję grup po przyjęciu
zawiadomienia do minimum. Innym aspektem takiej zagęszczonej struktury byłaby znajomość
terenu i ludzi – najkorzystniej jest, gdy poszukiwacze znają dokładnie środowisko, w którym
pracują, gdy żyją pośród ludzi i w terenie, w którym prowadzą poszukiwania. Na mocy
Rozporządzenia nr 48 (KG Policji) policja powołuje do działań poszukiwawczych jednostki poza
policyjne, w skład których mogą wchodzić różne służby i organizacje wyspecjalizowane w
poszukiwaniach (rozdział 2, par. 12.1 ustęp 12 Zarządzenia). W Polsce, w chwili obecnej, jest ok.
150 zespołów (pies-przewodnik) certyfikowanych do poszukiwań w otwartym terenie. W
Czechach jest ok. 500 zespołów certyfikowanych regulaminem międzynarodowym, w Niemczech
– ok. 250 grup poszukiwawczych. Dane Policji wskazują, że w Polsce rocznie rejestrowanych jest
ok. 20 tys. zgłoszeń o zaginięciu i liczba ta wzrasta,
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html. Rozwija się
turystyka, coraz więcej ludzi wypoczywa w nieznanym terenie, więc statystycznie coraz więcej
osób jest narażonych na zaginięcie lub inne niebezpieczeństwa. Możliwość uzyskania kwalifikacji
"Przewodnictwo psa ratowniczego" przyczyni się do tworzenia nowych grup i organizacji o
charakterze poszukiwawczym i pozwoli zbudować sieć powiatowych grup poszukiwawczych.
Wprowadzenie do ZSK kwalifikacji przygotowującej do prowadzenia działań ratowniczych
przewodników z psami przyczyni się do wypełnienia istniejącej luki, jak również do realizacji
szerokiej misji podnoszenia mobilności i szybkości działań oraz promowania bezpieczeństwa
osobistego. Włączenie kwalifikacji "Przewodnictwo psa ratowniczego" do ZSK stanowi realizację
zobowiązań Państwa wobec obywateli, wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993.61.284) oraz Konstytucji RP (Art. 5),
które gwarantują prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego obywateli.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Brak

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*



Osoba posiadająca kwalifikację może być zatrudniona m.in. w: • grupach poszukiwawczo-
ratowniczych, • stowarzyszeniach o charakterze ratowniczym, • organizacjach pozarządowych
zajmujących się bezpieczeństwem i wykorzystujących psy ratownicze, • ośrodkach szkolenia
psów. Może także podjąć samozatrudnienie (własną działalność gospodarczą), obejmujące
organizowanie różnego rodzaju szkoleń i pokazów, indywidualnych i grupowych, z zakresu
szkolenia psów. Uwaga: Zatrudnienie w każdym z wymienionych miejsc może wiązać się z
dodatkowymi wymaganiami (np. posiadanie kwalifikacji KPP, kursy lub szkolenia GPS,
planowanie akcji poszukiwawczych, testy kondycyjne, umiejętność jazdy pojazdem typu quad,
ratownictwo wysokościowe itp.). Kwalifikacja może być wykorzystana dla dalszego rozwoju
zawodowego, np.: • w służbach mundurowych, • pracowników ośrodków szkolenia psów, •
instruktorów i trenerów związanych ze sportami kynologicznymi.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Weryfikacja. 1.1. Metody weryfikacji. Analiza dowodów i deklaracji – obejmuje wszystkie
zestawy efektów uczenia się. Certyfikat IRO ( https://www.iro-dogs.org/en )(Rescue Dog
Organisation) umożliwia zwolnienie z weryfikacji części lub wszystkich efektów kształcenia. Test
teoretyczny - sprawdzenie obejmuje aspekty metodyczne i techniczne szkolenia psa
ratowniczego oraz techniki stosowane w poszukiwaniach z psem ratowniczym. Obserwacja i
sprawdzenie umiejętności przewodnika oraz jego psa w warunkach symulowanych, połączona z
wywiadem nieustrukturyzowanym - sprawdzenie umiejętności (kompetencji) komunikowania się
z psem ratowniczym. Obserwacja i sprawdzenie umiejętności przewodnika oraz psa w wybranej
kategorii oznacza ocenę pracy przewodnika i jego psa w jednej z wybranych kategorii: otwartej
przestrzeni, gruzów i ruin, strumienia gruntowego i lawin, tropienia, ratownictwa wodnego;
kolejna kategoria może zostać sprawdzona odrębnie, w kolejnej walidacji/ w kolejnej części
walidacji. Efekty uczenia się wspólne dla wszystkich kategorii weryfikowane są tylko raz. 1.2.
Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza komisja złożona z trzech asesorów, w tym
przewodniczącego komisji, oraz dwóch członków komisji. Przewodniczącym jest jeden z
asesorów. Asesorzy spełniają łącznie następujące warunki (poświadczone umowami,
referencjami), przy czym każdy z asesorów musi spełniać co najmniej jeden z warunków: • jest
wśród nich co najmniej dwóch certyfikowanych (IRO, GOPR/TOPR, PSP, Policja) trenerów lub
instruktorów szkolenia psów ratowniczych, posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń; • co najmniej jedna osoba posiada wiedzę z zakresu Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji i metod walidacji; • co najmniej jedna osoba posiada minimum 3 letnie
doświadczenie egzaminacyjne. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i
materialne. 1.3.1. Sposób organizacji weryfikacji: weryfikacja składa się z czterech części,
następujących po sobie kolejno, warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczenie wszystkich
części; wszystkie części weryfikacji powinny zostać zakończone w ciągu dwóch dni. - część 1:
test teoretyczny sprawdzający wszystkie zestawy efektów uczenia się; - część 2: obserwacja w
warunkach symulowanych pracy przewodnika i jego psa, połączona z wywiadem
nieustrukturyzowanym – demonstracja technik opisanych w zestawie 01, - część 3: obserwacja w
warunkach symulowanych pracy przewodnika i jego psa, połączona z wywiadem
nieustrukturyzowanym – demonstracja technik opisanych w zestawie 02, - część 4: obserwacja w
warunkach symulowanych pracy w wybranej kategorii przewodnika i jego psa, połączona z
wywiadem nieustrukturyzowanym – demonstracja technik opisanych w zestawie 03, 1.3.2.
Warunki organizacyjne i materialne. Instytucja certyfikująca zapewnia: Część 1 - warunki i sprzęt
do przeprowadzenia testu teoretycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej); Część 2 -
(komunikacja - posłuszeństwo) może być realizowana w miejscu, którego obszar pozwala na
nieprzerwane wykonanie poszczególnych ćwiczeń w taki sposób, aby oceniający mieli kontakt
wzrokowy i dźwiękowy z przewodnikiem. Obszar powinien umożliwiać swoim rozmiarem



przeprowadzenie ćwiczeń, np. sterowanie psem na odległość lub wysyłanie naprzód; Część 2 -
(tor przeszkód) jest przeprowadzana na specjalnie przygotowanych przeszkodach i urządzeniach
dostosowanych do wielkości psa; Część 3 - (praca węchowa) - weryfikacja odbywa się w terenie
o niezbędnej wielkości, ukształtowaniu terenowym, wskazanej powierzchni, w odpowiednim
czasie, określonej ilości pozorantów. Wielkość terenu, ukształtowanie, powierzchnia, czas, ilość
pozorantów będzie różna dla konkretnych sytuacji i kategorii (np. w warunkach: otwartej
przestrzeni, gruzów, strumienia gruntowego, lawin, w tropieniu, w ratownictwie wodnym). 1.4.
Wymagania dotyczące instytucji certyfikującej: instytucja certyfikująca zawiera odpowiednie
umowy na wykorzystanie przestrzeni i uzyskuje wymagane zgody na przeprowadzenie
weryfikacji w odpowiednich warunkach terenowych. 2. Identyfikowanie i dokumentowanie - etap
identyfikacji nie jest obowiązkowy. Na etapie dokumentowania zaleca się sprawdzenie, jeżeli jest
taka potrzeba: ● uprawnień IRO, ● identyfikacji psa (np.: chip, tatuaż), ● aktualnych szczepień
psa (paszport, książeczka zdrowia).

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
Brak

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację "Przewodnictwo psa ratowniczego" prowadzi wraz ze swoim
psem ratowniczym działania poszukiwawcze w wyznaczonym terenie (obszarze), w jednej z
wybranych kategorii: otwartej przestrzeni, gruzów i ruin, strumienia gruntowego i lawin,
tropienia, ratownictwa wodnego. Jest w stanie samodzielnie przeprowadzić takie przeszukania
oraz udzielać pomocy przedmedycznej, w razie odnalezienia osoby poszkodowanej, do czasu
przybycia służb ratownictwa medycznego. Posiadacz kwalifikacji, na podstawie
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości, wyznacza z planistą obszar do przeszukania, analizuje
warunki terenowe pod kątem niebezpieczeństwa oraz czynników ułatwiających i utrudniających
pracę psa ratowniczego. Doskonali i rozwija swoje kompetencje w oparciu o trendy metodyczne i
techniczne w ratownictwie oraz w szkoleniu psa ratowniczego. Zapewnia bezpieczną organizację
zajęć (treningów) psów ratowniczych, przyjmując odpowiedzialność za kondycję zdrowotną osób
uczestniczących w procesie szkolenia psa ratowniczego oraz samego psa ratowniczego. Osoba
posiadająca kwalifikację jest przygotowana do organizowania treningów psa ratowniczego
zarówno indywidualnych, jak i w ramach właściwej grupy poszukiwawczej.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Komunikowanie się z psem ratowniczym w ćwiczeniach ogólnego posłuszeństwa

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
90

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Zestawy efektów uczenia się



Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Komunikuje się z psem ratowniczym poprzez komendy słowne i optyczne

Kryteria weryfikacji*
• steruje psem na odległość, • przeprowadza psa przez grupę ludzi, • pozostawia psa w
odłożeniu, • poleca psu przyniesienie przedmiotu użytkowego (aportu), • zarządza
zachowaniem się psa w czasie niespodziewanych huków lub strzałów (reakcja na strzały).

Efekt uczenia się
Prezentuje poziom posłuszeństwa psa

Kryteria weryfikacji*
• porusza się z psem bez smyczy ze zmianami tempa marszu i zatrzymaniami, • zatrzymuje
psa w marszu w wyznaczonej pozycji (siad, waruj, stój), • wysyła psa naprzód na odległość
ok. 30 m, • pies wykonuje ćwiczenia wesoło i szybko, jest skoncentrowany, obojętny na
czynniki rozpraszające, nie zachowuje się agresywnie.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Pokonywanie torów przeszkód

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
90

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Prezentuje poziom sprawności i opanowania psa ratowniczego na przeszkodach

Kryteria weryfikacji*
• towarzyszy pracującemu psu, idąc obok przyrządu, bez dotykania przyrządu czy psa, •
demonstruje umiejętność poruszania się psa po drabinie poziomej i pionowej, w tunelu
sztywnym i tunelu miękkim oraz po niestabilnym podłożu, • prezentuje umiejętność
pokonywania stacjonat przez psa, • demonstruje umiejętność przejścia psa po kładce
nieruchomej i ruchomej, • pies pokonuje przeszkody bez okazywania strachu i bez

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



okazywania chęci ominięcia ich.

Efekt uczenia się
Przygotowuje sposób prezentacji sprawności psa

Kryteria weryfikacji*
• stosuje komendy, w postaci krótkich wyrazów, • każde ćwiczenie rozpoczyna i kończy
postawą zasadniczą, • zatrzymuje psa przed lub po przeszkodzie.

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Przeszukiwanie terenu (obszaru) w wybranej kategorii

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
180

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Określa taktykę przeszukania wyznaczonego terenu (dla wybranej kategorii)

Kryteria weryfikacji*
• omawia taktyki przeszukania obszaru stosowane w wybranej kategorii: otwartej
przestrzeni, gruzów i ruin, strumienia gruntowego i lawin, tropienia, ratownictwa wodnego, •
dobiera i uzasadnia wybór odpowiedniej taktyki do konkretnej sytuacji/zdarzenia, •
demonstruje sposoby wykorzystania aplikacji lub urządzeń GPS w pracy poszukiwawczej; •
analizuje warunki terenowe pod kątem niebezpieczeństwa oraz czynników ułatwiających i
utrudniających pracę psa ratowniczego.

Efekt uczenia się
Przeszukuje teren wraz z psem według dobranej taktyki (dla wybranej kategorii)

Kryteria weryfikacji*
• przedstawia sposób oznaczania odnalezienia człowieka przez psa, [np.: pies kopie,
oszczekuje, informuje przy pomocy bringsela czy swobodnie doprowadza - przy swobodnym
doprowadzaniu, pies biega między przewodnikiem a kryjówką najkrótszą drogą tam i z
powrotem i poprzez to prowadzi przewodnika do ofiary], • ocenia sytuację i wybiera taktykę

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



przejścia przez teren na wyznaczonym obszarze, • przygotowuje psa do wykonania zadania,
• wysyła gotowego do pracy psa z wybranego punktu na przeszukiwanie, • wydaje psu
polecenia, • uwzględnia kierunek wiatru, jeżeli jest taka możliwość • sygnalizuje
odnalezienia człowieka przez psa, • zgłasza osiągnięte wskazanie psa, wyraźnie określa
ognisko zapachu, ewentualnie miejsce, skąd pies czuje zapach, • udziela osobie
poszkodowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia ratowników medycznych, • pies
pracuje intensywnie, jest sterowny, wyraźnie wskazuje znalezioną osobę, w przypadku
oszczekiwania musi pozostawać w promieniu max. 2 m od poszukiwanej osoby do momentu,
aż dojdzie do niego przewodnik, przy informacji na bringsel lub przy swobodnym
doprowadzaniu, pies powinien doprowadzić swojego przewodnika jak najkrótszą drogą do
ofiary.

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Charakteryzowanie zasad szkolenia psa, budowania wydolności i kondycji przewodnika oraz
psa ratowniczego

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
40

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
charakteryzuje podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej

Kryteria weryfikacji*
• demonstruje algorytm postępowania w sytuacjach (np.: zatrzymania krążenia (NZK),
zasłabnięcia, zadławienia, urazów kostno-stawowych, zranień/krwotoków, ugryzień/użądleń);
• omawia zasady organizacji pracy i wypoczynku psa oraz środków stosowanych dla
ułatwienia pracy psu, • omawia sposoby ewakuacji psa ze strefy zagrożenia.

Efekt uczenia się
Omawia szkolenie psa ratowniczego w oparciu o aktualne trendy metodyczne i techniczne w
ratownictwie oraz w szkoleniu psa ratowniczego

Kryteria weryfikacji*
• charakteryzuje podstawy planowania zajęć w szkoleniu psa ratowniczego, • opisuje zasady
i metody stosowane w szkoleniu psa ratowniczego, • planuje proces indywidualnego rozwoju

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



umiejętności psa ratowniczego, • omawia rolę pozoranta w szkoleniu psa, • optymalizuje
dietę i zakres ćwiczeń do potrzeb utrzymania stabilnej kondycji zdrowotnej osób
uczestniczących w procesie szkolenia psa ratowniczego oraz samego psa ratowniczego.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Minister właściwy*
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Okres ważności: 2 lata w wybranej kategorii.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
861 - Ochrona osób i mienia

Kod PKD*
84.24 - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Potwierdzenie przelewu - przewodnictwo psa ratowniczego
2 Regon
3 Rekomendacja dla kwalifikacji - przewodnictwo psa ratowniczego
4 Statut Szkoły Górskiej - Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego z 27.04.2015 r.
5 Zaświadczenie o wpisie
6 ZRK_FKU_Przewodnik psa ratowniczego

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Jerzy Suchodoła
Adres zamieszkania: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Adres do doręczeń: Łętowe, 277, 34-733 Mszana Dolna



NIP: 9451545580
REGON: 122668864
Reprezentacja: Jerzy Suchodoła

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: teresa@szkolagorska.eu


