
Załącznik nr 2 do Regulaminu Członka GPR OSP Kęty 

 

Umowa  

dot. włączenia psa ratowniczego do podziału bojowego OSP Kęty 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem OSP Kęty, które reprezentuje Prezes OSP Kęty ………………. 
a 

Dh ……………………………………...…. zwanym dalej przewodnikiem psa ratowniczego, 

właścicielem psa ………..… rasy …………….. 
 

§ 1 

Przewodnikiem psa ratowniczego może być członek OSP Kęty będący strażakiem Jednostki 

Operacyjno-Technicznej (JOT). 

 

§ 2 

1. Do realizacji zadań i celów wynikających ze statutu OSP Kęty Stowarzyszenie może 

wykorzystywać psa ratowniczego włączając go do podziału bojowego JOT na podstawie 

niniejszej umowy. 

2. Włączenie psa ratowniczego do podziału bojowego następuje na wniosek przewodnika 

psa, po zawarciu niniejszej umowy. Deklaracja nie musi być złożona na piśmie, ale 

powinna być jednoznaczna, złożona do Naczelnika OSP. 

 

§ 3 

1. Pies ratowniczy, zgłaszany przez przewodnika do podziału bojowego Jednostki 

Operacyjno-Technicznej OSP Kęty, musi spełniać następujące warunki: 

 musi być odpowiednio wyselekcjonowany, 

 być zdolny fizycznie i zmysłowo do podjęcia działań ratowniczych, 

 posiadać chip lub tatuaż. 

2. W akcjach ratowniczych może brać udział zespół ratowniczy, tj. przewodnik i pies, 

posiadający aktualny certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.  

3. Pies, do czasu uzyskania certyfikatu, traktowany jest jako „pies w trakcie szkolenia”. Etap 

szkolenia psa kończy się egzaminem powtarzanym systematycznie. 

 

§ 4 

Pies ratowniczy, nie spełniający wymogów § 3, może być wspomagająco lub pomocniczo 

wykorzystywany w akcjach poszukiwawczych za zgodą dowódcy.  

 

§ 5 

Przewodnik utrzymuje psa ratowniczego w gotowości do podejmowania działań na zasadach 

obowiązujących wszystkich strażaków JOT. 

 

§ 6 

Przewodnik psa oraz pies ratowniczy biorą bezpośredni udział w działaniach poszukiwawczo 

- ratowniczych w ramach posiadanych umiejętności i kwalifikacji. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie zapewnia przewodnikowi psa i jego psu: 

 zaplecze szkoleniowe, 

 udział w stosownych szkoleniach i egzaminach, 



 karmę (dotyczy psów posiadających aktualny certyfikat), 

 specjalistyczną opiekę weterynaryjną (w razie potrzeb) na indywidualnych warunkach. 

 

§ 8 

Przewodnik zapewnia: 

 gotowość operacyjną psa oraz swoją, aby stworzyć zespół poszukiwawczy, 

 podstawową opiekę weterynaryjną, 

 odpowiedni poziom wyszkolenia psa oraz swoich umiejętności i kwalifikacji, 

 schronienie oraz wyżywienie psa. 

 

§ 9 

Pies ratowniczy stanowi całkowitą własność przewodnika. Stowarzyszenie wykorzystuje psa 

do działań ratowniczych jedynie na podstawie oświadczenia woli przewodnika, którym jest 

zawarta umowa. 

 

§ 10 

Umowa wygasa, a tym samym wyłączenie psa z podziału bojowego następuje: 

 na pisemny wniosek przewodnika psa, 

 w skutek wyłączenia psa ratowniczego z JOT w związku z niespełnieniem wymagań 

zawartych w regulaminie członka GPR OSP Kęty, 

 w chwili wystąpienia przewodnika ze stowarzyszenia lub z JOT. 
Wyłączenie psa z podziału bojowego następuje na mocy decyzji dowódcy GPR. 


