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INDYWIDUALNA TRESURA PSÓW SŁUŻBOWYCH W
ZAKŁADZIE KYNOLOGII POLICYJNEJ CSP
Data publikacji 17.09.2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek terenowych Policji, od czerwca br. instruktorzy
Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji prowadzą indywidualną tresurę psów
służbowych. Psy zostały zakupione przez Komendę Stołeczną Policji, Komendę Wojewódzką
Policji w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w
Szczecinie oraz Komendę Wojewódzką Policji w zs. w Radomiu i przekazane do szkolenia siedmiu
instruktorom Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Tresura odbywa się na podstawie programów kursów specjalistycznych dla przewodników psów danej kategorii.
Szkolenie prowadzone jest dla czterech psów do wyszukiwania zapachów narkotyków, dwóch psów w kategorii
patrolowo-tropiącej do działania bez kagańca oraz jednego psa do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.
Po zakończonej tresurze psy zostaną przekazane wytypowanym przewodnikom. Po odbyciu adaptacji w jednostce
terenowej nowi przewodnicy wraz z psami przystąpią do testowania sprawności użytkowej przekazanych psów w celu
uzyskania atestu – dokumentu potwierdzającego zdolność psa służbowego do wykonywania zadań, do których został
wytresowany.
Tego typu przedsięwzięcie pomaga zwiększyć liczebność psów służbowych w ww. garnizonach bez przerywania ciągłości
wykonywanych zadań służbowych przez dotychczasowych przewodników psów. Niewątpliwie jest również doskonałą
formą podnoszenia poziomu kwaliﬁkacji zawodowych oraz usprawniania już posiadanych. Tego wymaga prawidłowy
rozwój zawodowy prowadzący do wzrostu kompetencji zawodowych, uzyskiwania coraz wyższego poziomu wprawy w
realizowaniu zadań służbowych oraz osiąganiu wysokich wyników.

Nie bez znaczenia jest fakt, że tak jak każda dziedzina nauki ulega ciągłemu rozwojowi, również kynologia służbowa
nie stanowi tu wyjątku. Coraz to nowe badania prowadzone przez behawiorystów i szkoleniowców, dają możliwość
lepiej poznać psychikę tego szczególnego, wszechobecnego zwierzęcia. Pozwalają modyﬁkować i tworzyć nowe, bardziej
skuteczne metody i techniki szkoleniowe, dzięki którym zakres „psich specjalności” jest ciągle poszerzany i zmieniany.
Taki proces sam w sobie niejako „wymusza” systematyczne aktualizowanie i uzupełnianie przedmiotowej wiedzy oraz
nabywanie nowych umiejętności, w czym m.in. indywidualna tresura prowadzona przez instruktorów tresury psów
służbowych Policji ZKP CSP jest pomocna.
(CSP w Legionowie / kp)

