
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.8:  Kynologia sądowa - konwersatorium 

Cel zajęć: 

  

 Celem nauczania przedmiotu „Kynologia sądowa” jest zapoznanie studenta z podstawowymi 

pojęciami z dziedziny kynologii służbowej i pragmatyką służbową wykorzystania psów w polskiej 

Policji, zapoznanie z systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego przewodników służbowych, 

zapoznanie z systemem doboru psów do szkolenia w instytucjach odpowiedzialnych za utrzymanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.. Przedmiot ma za zadanie, dostarczyć studentom wiedzę  

i umiejętności, w zakresie pozyskiwania i analizowania informacji służących rozpoznawaniu zagrożeń 

w sferze bezpieczeństwa. Studenci nabędą kompetencje pracy w zespole, przy realizacji przydzielonego 

zadania w zakresie kynologii służbowej. 

 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie, 

kryminologii i kryminalistyki, a także wiedzę nt. wybranych ustaw szczególnych odnoszących się do 

zjawisk tzw. przestępczości pospolitej i patologii społecznych. Dodatkowo będzie potrafił, posługiwać 

się odpowiednimi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi)  

w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 W wyniku kształcenia student nabędzie umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą 

teoretyczną, w celu analizowania, interpretowania oraz zastosowania działań zapewniających 

bezpieczeństwo wewnętrzne oraz priorytetyzowania zadań, określonych przez siebie lub zlecone przez 

inne osoby, będzie potrafił określać hierarchię ważności wykonywanych zadań. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1. Pragmatyka służbowa wykorzystania psów w polskiej Policji po 1990 roku. 

I. Rys historyczny polskiej kynologii policyjnej.  

 

2. System kształcenia i doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych. 

I. Podstawowe pojęcia. 
II. Wymogi spoczywające na funkcjonariuszu, pracującym w parze z psem. 
III. Obowiązki spoczywające na przewodniku psa.  

 

3. System doboru psów do szkolenia w Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.  

I. Preferowane rasy psów. 
II. Procedura kwalifikacyjna 
III. Wymogi zdrowotne dla psów służbowych.  

 

4. Kategorie szkoleń psów służbowych. 

I. Szkolenia psów i ich przewodników w kategorii: 
1) w służbie prewencyjnej: 
a) patrolowe 
b) tropiące 
c) patrolowo-tropiące 
d) do działań bojowych 
e) do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych 
f) do wyszukiwania zapachu narkotyków 
do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich 



 
 

 
 

2) w służbie kryminalnej: 
a) do badań osmologicznych  

 

5. Wykorzystanie psów służbowych w działaniach o charakterze prewencyjnym i wykrywczym.

  

I. Metody i techniki pracy z psem służbowym. 
a) w służbie kryminalnej 
b) w służbie prewencyjnej 
c) jako środek przymusu bezpośredniego 

 

6. Metodyka badań osmologicznych 

 

I. Metoda identyfikacji osmologicznej. 
II. Wymagania dotyczące personelu. 
III. Próbki do badań identyfikujących. 
IV. Planowanie badań. 
V. Przebieg identyfikacji osmologicznej. 
VI. Dokumentowanie przebiegu badań. 

 

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od marca  2021 do lipca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Kynologia sądowa” dla studentów i studentek III roku 

studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne,  

 

w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 45 godzin, w 3 grupach, po 15 godzin w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Pragmatyka służbowa wykorzystania psów w polskiej Policji po 1990. 2 

2. 
System kształcenia i doskonalenia zawodowego przewodników psów 

służbowych. 
3 

3. 
System doboru psów do szkolenia w Policji, Straży Granicznej  

i Żandarmerii Wojskowej. 
2 

4. Kategorie szkoleń psów służbowych. 3 

5. 
Wykorzystanie psów służbowych w działaniach o charakterze 

prewencyjnym i wykrywczym. 
2 



 
 

 
 

6. Metodyka badań osmologicznych. 3 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


