
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 7/2020 

z dnia 30 lipca 2020 

 

 

REGULAMIN CZŁONKA GPR OSP KĘTY  
 

1. Niniejszy regulamin wynika z postanowień statutu OSP oraz regulaminu JOT, które są  

aktami nadrzędnymi. 
2. Za opracowanie, nowelizacje i uchwalanie odpowiedzialny jest Zarząd OSP na wnioski 

dowódcy GPR OSP Kęty. 
 

§1 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Jednostka – Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach 

2. Grupa – Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza OSP Kęty 

3. Członek – ratownik GPR OSP Kęty.  

4. Stażysta – kandydat na ratownika GPR OSP Kęty. 

5. Pies ratowniczy – pies dowolnej rasy, który posiada potwierdzone predyspozycje dla 

danej specjalności ratowniczej. 

6. Przewodnik psa – osoba odpowiedzialna za szkolenie i prowadzenie psa ratowniczego. 

7. Zespół – przewodnik wraz ze szkolonym lub zakwalifikowanym do szkolenia psem. 

8. Wewnętrzny egzamin psa ratowniczego – specjalistyczny sprawdzian umiejętności w 

zakresie określonej specjalności ratowniczej i klasy opanowanych przez psa pod 

kierunkiem przewodnika. 

9. Egzamin PSP – egzamin psów ratowniczych organizowane na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w 

sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. 

10. Uposażenie psa – niezbędne środki utrzymania psa ratowniczego takie jak: 

wyżywienie, ekwipunek, ubezpieczenie, opieka weterynaryjna.  

11. Cotygodniowe ćwiczenia – ćwiczenia GPR OSP Kęty odbywające się w ustalony 

dzień tygodnia. 

12. Szkolenie cykliczne – szkolenie odbywające się minimum raz na 2 miesiące dla całej 

GPR, którego tematem jest zagadnienie związane z działaniem wybranej sekcji GPR, 

mające na celu nabycie wiedzy, ugruntowanie wiadomości, utrwalenie nawyków oraz 

przygotowanie ratowników do złożonych działań. 

13. Szkolenie zgrywające – szkolenie odbywające się minimum raz w roku dla wszystkich 

członków GPR mające na celu zgranie ratowników oraz przygotowanie ich na 

współpracę w realnych działaniach. 

 

§2 

CZŁONEK GPR OSP KĘTY 
1. Członkiem GPR OSP Kęty może być: 

 każdy ratownik OSP KĘTY – po ukończeniu stażu zgodnie z zasadami naboru do 

GPR OSP Kęty, 

 kandydat na ratownika GPR OSP KĘTY – po ukończeniu stażu zgodnie z zasadami 

naboru do OSP Kęty i GPR OSP Kęty. 

2. Każdy członek GPR OSP Kęty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w 

statucie OSP Kęty, regulaminie JOT, regulaminie GPR OSP Kęty oraz w innych 

regulaminach obowiązujących w OSP Kęty. 



3. Każdy członek GPR OSP Kęty jest zobowiązany do uczestnictwa w: 

 cotygodniowych ćwiczeniach: 

 przewodnik psa – co najmniej 2 razy w miesiącu, 

 pozostali członkowie – co najmniej 1 raz w miesiącu. 

 szkoleniach cyklicznych, 

 szkoleniach zgrywających, 

 pokazach, 

 akcjach poszukiwawczych, 

 innych wydarzeniach, w tym szkoleniach, akcjach i imprezach, związanych z 

życiem jednostki. 

4. Każdy członek ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, 

w zakresie nawigacji, technik poszukiwawczych oraz KPP, które są ściśle związane z 

działaniami grupy. 

5. Każdy członek GPR OSP Kęty ma możliwość rozwijania się i doskonalenia w czterech 

dziedzinach / sekcjach: 

 przewodnik psa ratowniczego, 

 ratownik wysokościowy, 

 ratownik medyczny, 

 specjalista nawigacji i topografii, w tym planista. 

6. Każdy członek, który wybrał konkretną z czterech w/w dziedzin, powinien doskonalić 

swoje umiejętności w wybranym zakresie. Ciągłe podnoszenie swoich umiejętności 

oznacza udział w szkoleniach, seminariach, manewrach, ale także samodoskonalenie.   

7. GPR OSP Kęty zapewnia członkom ubranie i podstawowe wyposażenie (latarki, kask, 

GPS), niezbędne do działań terenowych i gruzowiskowych. W/w artykuły pozostają 

własnością OSP i podlegają zwrotowi. Członek odpowiada materialnie za powierzone 

mienie. Członek może korzystać z własnych środków ochrony indywidualnej lub własnej 

odzieży po uzgodnieniu z dowódcą GPR.  

 

§3 

PIES RATOWNICZY  
1. Psem ratowniczym GPR OSP Kęty może być pies dowolnej rasy, który posiada określone 

predyspozycje, potwierdzone zdanym egzaminem, o którym mowa w §4.  

2. Pies, którego przewodnik chce szkolić na psa ratowniczego GPR OSP KĘTY przechodzi 

wstępne testy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), pozwalające zakwalifikować 

go do dalszego szkolenia.  

3. Pies ratowniczy GPR OSP Kęty jest własnością przewodnika, który odpowiada za jego 

dobrostan, stan zdrowia, aktualne szczepienia i wyszkolenie. 

4. Pies, traktowany jest jako narzędzie i zostaje włączony do podziału bojowego na wniosek 

przewodnika. Włączenie następuje na podstawie umowy dot. włączenia psa ratowniczego 

do podziału bojowego OSP Kęty, która stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. 

5. GPR OSP Kęty, w miarę możliwości grupy, zapewnia każdemu aktywnemu 

przewodnikowi psa: 

 udział w szkoleniach organizowanych przez grupę oraz inne podmioty, 

 rabat na opiekę weterynaryjną, 

 w przypadku zdania egzaminu, o którym mowa w §4, karmę i pomoc finansową w 

razie wypadku psa w czasie ćwiczeń lub działań ratowniczych. 

6. Pies ratowniczy może zostać przeniesiony w stan pozasłużbowy, tj. emeryturę, który 

zwalnia go wraz z przewodnikiem z obowiązku zdawania egzaminów oraz uczestniczenia 



w akcjach ratowniczych jako zespół poszukiwawczy. Nie zwalnia go z możliwości 

reprezentowania wraz z przewodnikiem swojej jednostki macierzystej. 

7. Decyzję o przejściu psa ratowniczego w stan pozasłużbowy podejmuje dowódca GPR 

OSP Kęty na wniosek przewodnika psa. Decyzja ta jest podejmowana w oparciu o wiek, 

zdrowie oraz sprawność fizyczną psa.  

 

§4 

EGZAMINY I TESTY KWALIFIKACYJNE 
1. Zakres testów pozwalających zakwalifikować zespół do szkolenia przedstawia załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Zespół, który nie przeszedł pomyślnie testów wstępnych dopuszczających do udziału w 

ćwiczeniach, może ponownie do nich przystąpić nie wcześniej niż 3 m-ce od daty 

niezdanego testu. 

3. Testy odbywają się podczas szkoleń lub egzaminów wewnętrznych organizowanych 

przez GPR OSP Kęty. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do szkolenia podejmuje 

dowódca GPR OSP Kęty, w oparciu o testy lub opinie innych przewodników.  

4. Przewodnik psa może dwukrotnie podchodzić z tym samym psem do testów wstępnych 

pozwalających zakwalifikować zespół do szkolenia. Po dwóch nieudanych podejściach, 

zespół w tym samym składzie nie może zostać zakwalifikowany. 

5. Zespół może przystąpić od razu do testu kwalifikacyjnego pomijając test wstępny. Zdany 

test kwalifikacyjny na poziomie co najmniej dostatecznym pozwala zakwalifikować 

zespół do dalszego szkolenia. Po dwóch nieudanych podejściach, zespół w tym samym 

składzie nie może zostać zakwalifikowany do dalszego szkolenia. 

6. Każdy zespół ratowniczy, będący w trakcie szkolenia lub posiadający zdany egzamin 

PSP, podchodzi do wewnętrznych egzaminów zespołów psów ratowniczych. Zakres 

wewnętrznego egzaminu psów ratowniczych, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

7. Wewnętrzny egzamin psów ratowniczych, każdej specjalności, może zostać 

zorganizowany decyzją dowódcy GPR OSP Kęty. 

8. Egzamin, o którym mowa w pkt. 1 lub w pkt. 5, może być zorganizowany również 

według zapotrzebowania wynikającego z indywidualnych zgłoszeń przewodników psów 

szkolących się w ramach GPR OSP KĘTY, pod warunkiem, że ich organizacja jest 

uzasadniona i możliwa do przeprowadzenia. 

9. W przypadku braku warunków pogodowych do przeprowadzenia egzaminów danej 

specjalności, egzaminy te odbywają się w najbliższym możliwym terminie 

gwarantującym ich zasadność i sprawne przeprowadzenie. 

10. Pozytywnie zdany egzamin, o którym mowa w pkt. 1, jest potwierdzeniem predyspozycji 

i przydatności zespołu. Umożliwia on zespołowi udział w cotygodniowych ćwiczeniach z 

psem i rozwijanie swoich umiejętności, ale nie zwalnia z obowiązku samodoskonalenia. 

11. Zespół ratowniczy powinien zdać egzamin PSP specjalności terenowej i/lub 

gruzowiskowej klasy 1 i go odnawiać. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Raz w tygodniu odbywają się ćwiczenia GPR OSP Kęty, min. raz na 2 miesiące odbywa 

się szkolenie cykliczne, a co najmniej raz w roku szkolenie zgrywające GPR OSP Kęty. 

Czas i miejsce szkolenia zgrywającego określa dowódca GPR OSP Kęty.  

2. W trakcie szkolenia zgrywającego jest min. weryfikowana wiedza z zakresu obsługi GPS, 

technik i taktyk poszukiwawczych. 



3. Wewnętrzny egzamin psów ratowniczych, o którym mowa w §4 pkt.5, jest organizowany 

co najmniej raz w roku. Jego zakres, zgodny z załącznikiem nr 1, określa dowódca GPR 

OSP Kęty. 

4. Zespół (pies i przewodnik) może być zawieszony przez dowódcę GPR OSP Kęty jeśli:  

a) co najmniej raz w roku nie podejdzie do wewnętrznego egzaminu psów 

ratowniczych, nie dotyczy to zespołu do 2 lat od przystąpienia do szkolenia, 

b) przez dwa lata od ostatniego zdanego egzaminu, zespół nie zdał egzaminu z co 

najmniej jednej specjalności minimum w klasie A, nie dotyczy Zespołu do 2 

lat od przystąpienia do szkolenia, 

c) po 2 latach od przystąpienia do szkolenia zespół nie zaliczył egzaminu z co 

najmniej jednej specjalności minimum w klasie A, 

d) przewodnik psa doprowadził do rażących zaniedbań fizycznych  

lub psychofizycznych psa. 

5. Wykluczenie zespołu z GPR OSP Kęty może nastąpić jeśli w ciągu roku od daty 

zawieszenia nie ustały przesłanki określone w pkt 4.  

6. Członek GPR OSP Kęty może zostać zawieszony jeżeli nie spełnia wymagań 

wymienionych w §2 pkt 1 – 7.  

7. Wykluczenie członka z GPR OSP Kęty może nastąpić jeśli w ciągu roku od daty 

zawieszenia nie ustały przesłanki określone w pkt 6. 

 

§6 

O REGULAMINIE 

1. Regulamin przyjmowany jest uchwałą Zarządu i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Za zaznajomienie z regulaminem wszystkich ratowników GPR OSP Kęty odpowiedzialny 

jest dowódca GPR OSP Kęty. 
3. Należy sporządzić listę osób zaznajomionych z regulaminem. 


