POLICJA.PL
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137943,Wspolne-szkolenie-przewodnikow-psow-specjalnych.html
2021-01-16, 11:52

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW PSÓW SPECJALNYCH
Przewodnicy psów kolejny raz ćwiczyli razem ze swoimi podopiecznymi na terenie działania
prudnickiej komendy. W szkoleniu uczestniczyli przewodnicy psów policyjnych i funkcjonariusze
Służby Więziennej. Wspólne zajęcia były doskonałą okazją do wymiany praktycznych informacji,
na temat technik i metod szkolenia, pomiędzy funkcjonariuszami. Również na terenie obiektów
Portu Lotniczego we Wrocławiu z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu, odbyły się wspólne ćwiczenia przewodników psów służbowych z Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z przewodnikami Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu –
Starachowice.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu już po raz kolejny zorganizowali w Prudniku szkolenie dla
przewodników psów służbowych. W ćwiczeniach brali udział funkcjonariusze z pięciu komend województwa opolskiego
oraz funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztów Śledczych w Opolu, Prudniku i Głubczycach.
Funkcjonariusze w trakcie ćwiczeń pracowali nad rozwijaniem samodzielności psów specjalnych podczas wykrywania
środków zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Szkolenie składało się z kilku zadań. Polegały one na
odnajdywaniu markerów środków odurzających, a także materiałów wybuchowych, które ukryte były w różnych
miejscach między innymi w pomieszczeniach oraz samochodach.
Wspólne szkolenie służb mundurowych było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat technik i metod
szkolenia obowiązujących w Policji oraz w Służbie Więziennej.
***
W szkoleniu udział wzięli przewodnicy wraz z psami przystosowanymi do wyszukiwania zapachów materiałów
wybuchowych oraz psami przystosowanymi do wyszukiwania narkotyków. Głównym celem tego przedsięwzięcia był
podniesienie wartości użytkowych psów służbowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie kynologii służbowej, także w
kontekście różnic szkoleniowych Policji i Straży Granicznej, a także zapoznanie funkcjonariuszy i psy służbowe z
infrastrukturą Portu Lotniczego.
W ramach przeprowadzonego szkolenia przewodnicy doskonalili umiejętności z zakresu pracy węchowej psów oraz
taktyki i techniki wyszukiwania i odnajdywania ukrytych materiałów wybuchowych oraz środków narkotycznych. W
trakcie szkolenia wykorzystany został teren terminalu odpraw jak i pozostałe obiekty infrastruktury lotniska.
Podkreślić należy, że wspólne zajęcia przewodników psów służbowych wraz z psami z Policji i Straży Granicznej
pozwalają na nabywanie nowych umiejętności, na wymianę doświadczeń, podnoszenie kwaliﬁkacji, co bezpośrednio
przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i skuteczność w wykrywaniu zagrożeń terrorystycznych jak i przestępczości
narkotykowej.
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