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PSY SŁUŻBOWE W POLICJI
Obecnie w Zachodniopomorskiej Policji "pracuje" 54 psów służbowych różnych kategorii. Najliczniejszą grupę stanowią psy
kategorii patrolowo - tropiący, które na co dzień są wykorzystywane w służbie patrolowej. KWP w Szczecinie posiada na
stanie również psy nw. kategorii:
a) tropiące,
b) patrolowe,
c) do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
d) do wyszukiwania zapachów narkotyków,
e) do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

Psy używane są między innymi do:

1) służby patrolowej;
2) tropienia śladów;
3) przeszukiwania terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śródlądowej, morskich i powietrznych lub przesyłek i
bagaży w celu:
a) odnalezienia osób lub przedmiotów,
b) wyszukania śladów pozostawionych przez ludzi,
c) wyszukania zapachów materiałów wybuchowych,
d) wyszukania zapachów narkotyków,
e) wyszukania zapachu zwłok ludzkich;
6) pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa;
8) zasadzek i działań blokadowych;
9)wykonywania zadań związanych z:

a) prowadzeniem czynności interwencyjnych,
b) zatrzymywaniem osób, ich pilnowaniem i doprowadzaniem,
c) konwojowaniem.

Wykonywanie zadań z użyciem psów służbowych reguluje Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca
2008 roku, w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia i
norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 7, poz. 46 z późn. zmianami).
Pies to nie zabawka !

Wiele z agresywnych zachowań psa spowodowane jest złym podejściem do niego człowieka. Zapominamy, że pies to żywe
stworzenie, które musi jeść, mieć swój czas na zabawę i wypoczynek. Pamiętajmy, że zwierzęta żyjące na wolności, tak
naprawdę nie potrzebują naszej pomocy, natomiast życie zwierząt udomowionych jest zupełnie uzależnione od człowieka.
Człowiek, który opiekuje się zwierzętami, odpowiada również za ich nieodpowiednie zachowanie. Aby uniknąć pogryzień
przez psa i nie sprowokować go do agresywnego zachowania musisz przestrzegać wiele zasad:

- nie wkraczaj na jego terytorium, którego pilnuje,
- nie zabieraj jego zabawki, gdy tego wyraźnie nie chce,
- nie zabieraj mu kości, jedzenia, gdy łapczywie je zjada,
- nie zmuszaj go do zabawy, gdy jest wyraźnie zmęczony,
- nie wyganiaj go z legowiska, gdy jest pogrążony we śnie,
- nie wykonuj gwałtownych ruchów, gdy pies cię nie zna,
- nie prowokuj psa do agresji, nawet gdy jest za ogrodzeniem,
- nie zachowuj się głośno i hałaśliwie przy psie,
- nie zbliżaj się do obcego psa,
- nie głaskaj obcego psa, nawet jeśli wydaje się przyjazny.

Co robić, gdy pies zaatakuje:

- stań nieruchomo,
- dłonie zaciśnij w pięść i schowaj pod brodą,
- łokcie przyciśnij do swojej piersi i zasłoń nimi brzuch,
- nie patrz psu prosto w oczy,
- nie wykonuj gwałtownych ruchów,
- nie uciekaj,
- gdy masz coś w rękach, zasłoń się tym przed psem.

Co zrobić gdy pies Cię przewróci:

- nie zrywaj się do ucieczki,
- zwiń się w kłębek i leż nieruchomo,
- powoli skieruj twarz w stronę ziemi,
- nogi złącz razem i podkurcz je pod brzuch,
- dłonie zaciśnij w pięść i ułóż na karku,
- rękoma zasłoń głowę i uszy.
- kiedy pies się oddali, ostrożnie i powoli wycofaj się w bezpieczne miejsce.
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