
Szkolenie psów specjalistycznych pk.„TROP 2011”

 Psy służbowe  w Siłach Zbrojnych RP oraz innych służbach 

mundurowych.

        W dniach 13 – 14 października 2011 r., Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna  

z Wojskowego Ośrodka  Medycyny Prewencyjnej w Gdyni zorganizowała i  przeprowadziła 

międzyresortowe szkolenie  zgrywające  przewodników specjalistycznych psów służbowych 

pk.” TROP 2011”.

 Zanim  jednak zdam  relacje o samym szkoleniu myślę ,ze  należy chociaż kilka słów 

wyjaśnień  dotyczących  Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  w Gdyni,  tak  aby 

wszystkim lekarzom weterynarii przybliżyć  charakter pracy wojskowych lekarzy weterynarii.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) w Gdyni jest jednostką organizacyjną 

Wojskowej Służby Zdrowia podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby 

Zdrowia.  Ośrodek  wykonuje  zadania   w  zakresie  rozpoznania  zagrożeń  czynnikami 

biologicznymi  oraz    wykonuje   zadania  w  zakresie  Wojskowej  Inspekcji  Sanitarnej, 

Wojskowej  Inspekcji  Weterynaryjnej,  Wojskowej  Inspekcji  Farmaceutycznej,  dysponując 

jednocześnie  zapleczem diagnostyczno – laboratoryjnym.  Ośrodek w pełni  przygotowany 

jest  do  skutecznej  osłony  przeciwepidemicznej  i  przeciwepizootycznej  wojsk  w  rejonie 

odpowiedzialności   na  terenach   podporządkowanych  i  nadzorowanych  przez  Ministra 

Obrony Narodowej  tj.  na terenie woj.pomorskiego, woj. zachodniopomorskie z wyłączeniem 

powiatu  drawskiego  oraz   na   wszystkich   okrętach   Marynarki  Wojennej  RP.  

Ponadto  ośrodek  zapewnia  zabezpieczenie  weterynaryjne,  sanitarne  i  farmaceutyczne  

w stosunku do wojsk  obcych przebywających  w rejonie odpowiedzialności.  WOMP Gdynia 

w  ramach  wykonywania  swoich  zadań  współpracuje  z  organami  Państwowej  Inspekcji 

Sanitarnej,  Inspekcji  Weterynaryjnej,  Inspekcji  Sanitarnej  MSWiA,  Inspekcji 

Farmaceutycznej,  Inspekcji  Ochrony Środowiska,  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  Wojskowej 

Służby  Medycyny  Pracy  oraz  służbami  sanitarno-weterynaryjnym  wojsk  obcych 

przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, na terenie naszego kraju 



identyczny zakres zadań w swoim rejonie  odpowiedzialności wykonuje  WOMP Bydgoszcz, 

WOMP  Modlin  ,  WOMP  Kraków  i  WOMP  Wrocław.  

Wojskowa  Inspekcja Weterynaryjna jest integralną częścią  Wojskowego Ośrodka Medycyny 

Prewencyjnej w Gdyni, która  realizuje zadania  zabezpieczenia weterynaryjnego  zgodnie  

z  art. 3 ust. 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 

poz. 287 z późn. zmianami  oraz Rozporządzenia MON z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie 

Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 89 poz. 857; Dz. U. z 2007 r Nr 47, poz.  

313). Na uwagę zasługuje fakt, iż  dodatkowo  wojskowa inspekcja weterynaryjna |  sprawuje 

nadzór  lekarsko  –weterynaryjny  nad  zwierzętami  służbowymi   oraz   zajmuje  się 

zapewnieniem opieki medycznej i  profilaktycznej dla zwierząt służbowych . W związku  

z powyższym,  w ramach działalności bieżącej  Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna dokonuje 

zakupu leków i preparatów profilaktycznych w hurtowniach leków weterynaryjnych.

Dodatkowo wspomnę  tylko  iż obecnie rozpoczęły sie prace remontowe zmierzające 

do utworzenia Wojskowego Gabinetu weterynaryjnego w WOMP Gdynia. Gabinet zostanie 

wyposażony w  najnowocześniejszy sprzęt   medyczny  pozwalający przeprowadzić pełną 

diagnostykę,   a  w  tym  między  innymi   w  cyfrowy aparat   USG,  cyfrowy  aparat  RTG 

laboratorium  analityczne   oraz  salę  chirurgiczną   z  wykorzystaniem aparatu  do  narkozy 

wziewnej i monitorem pacjenta.

          A teraz   wróćmy  do sprawozdania ze szkolenia pk. ”TROP” Jak już wcześniej pisałem 

organizatorem  szkolenia  była  Wojskowa  Inspekcja   Weterynaryjna  z   WOMP  Gdynia. 

Tematem przewodnim szkolenia było: „Działanie w sytuacjach kryzysowych -  Wyzwania, 

Problemy,  Wzajemna  Współpraca”  .  Głównym  celem spotkania  była  prezentacja  działań 

psów  specjalistycznych  poszczególnych  służb  mundurowych  połączona  z  bezpośrednią 

wymianą doświadczeń w ich  szkoleniu. Spotkanie miało także na celu  przyczynić się do 

zwiększenia współpracy  w zakresie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego mistrzostw 

EURO 2112  pod  względem potencjalnego  użycia  psów służbowych.   Do  udziału  zostali 

zaproszeni   przedstawiciele  odpowiednich  służb:  Ministerstwa  Obrony  Narodowej, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciele Straży Miejskiej i Polskiego 

Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych.

W  pierwszym  dniu  szkolenia   przeprowadzono  panel  prelekcyjno-dyskusyjny 

poświęcony  systemom  szkolenia  psów  służbowych  w  poszczególnych  resortach 

mundurowych.  Przedstawiciel  straży granicznej  mjr  SG Władysław WIDUCH -Kierownik 



Zakładu Kynologii Ośrodka Szkolenia Służby Granicznej  w Lubaniu- wygłosił prelekcję na 

temat:  „System szkolenia   psów służbowych  w wykrywaniu  materiałów  narkotycznych  i 

wybuchowych w Straży Granicznej ”. Słuchacze mogli się także dowiedzieć o roli lekarzy 

weterynarii  przy  zakupie   psów  służbowych   i  ich leczeniu   na  bazie   gabinetu 

weterynaryjnego ,który znajduje się   w terenie Ośrodka  Szkolenia Służby Granicznej  w 

Lubaniu.

 Podobny  ośrodek szkolenia psów służbowych oczywiście jest  również w Wojsku 

Polskim  a  mianowicie  na bazie   Wojskowego Ośrodka Farmacji  i  Techniki  Medycznej  

w Celestynowie  mieści się   Wojskowy Ośrodek Przewodników i  Tresury Psów Służbowych. 

Zadaniem  istniejącego  przy  tym  ośrodku  Wojskowego  Gabinetu  weterynaryjnego  jest 

zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej    nad psami służbowymi przebywającymi w 

ośrodku a także w  czasie  ich atestacji  i  szkoleń doskonalących.   Poruszono także temat 

uczestnictwa psów wojskowych w misjach pokojowych. Prezentacje na ten temat przedstawił 

chor.  Krzysztof  ZAGULSKI  z  2  Pułku  Saperów

 w  Kazuniu, który omówił zagadnienia związane ze szkoleniem, misjami i dotychczasową 

działalnością plutonu przewodników psów w związku z udziałem  psów specjalistycznych  

do  wykrywania  materiałów wybuchowych  na  misji  w Afganistanie.  Uczestnicy  spotkania 

dowiedzieli się także, iż polskie psy specjalne służące w polskim kontyngencie pokojowym

 w Afganistanie  zostały w dniu   30  marca  2011r.  odznaczone   pamiątkowymi  medalami 

NATO za swą ofiarną służbę w ramach VII zmiany Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie 

za  wykonywanie obowiązków służbowych w ochronie zdrowia  i życia ludzkiego.

                 Podobne zagadnienie dotyczące odznaczeń psów służbowych przedstawił w swojej 

prelekcji  wojskowy  lekarz  weterynarii  ppor.  lek.  wet.  Łukasz  MAŁYSZKO  (WOMP  - 

Gdynia),  który  przedstawił   prezentacje na temat  propozycji  wprowadzenia odznaczenia  

w formie medalu dla psów służbowych „Za wierną służbę  w obronie  życia ludzkiego” oraz 

opracowania  projektu  ustawy o  medalu.  Przedstawione   propozycje  podyktowane  zostały 

chęcią docenienia szczególnego bohaterstwa i poświęcenia ze strony  psów służbowych.

Zaproponowano wprowadzenie odznaczenia dla wszystkich psów służbowych, we wszystkich 

resortach oraz przedstawiono propozycje  projektu graficznego wraz z opisem medalu, rysem 

historycznym motywu przewodniego  Propozycja rewersu i  medalu jest związana z historią 

niedźwiedzia. „Wojtka” .  Wojtek to syryjski niedźwiedź brunatny adoptowany oraz oficjalnie 

wciągnięty na stan ewidencyjny przez  żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 

Korpusie  Polskim  dowodzonym  przez  gen.  Andersa.   Niedźwiedź  przeszedł cały  szlak 

bojowy:  z  Iranu  przez  Irak,  Syrię,  Palestynę,  Egipt  do  Włoch.  Niedźwiedź brał udział



 w bitwie pod Monte Cassino, gdzie nosił skrzynie z amunicją. Po demobilizacji jednostki, 

zapadła decyzja oddania niedźwiedzia do ogrodu zoologicznego w Edynburgu.  Niedźwiedź 

Wojtek  zmarł w grudniu  1963r.,  mając  22  lata.  O jego  śmierci  poinformowały  wówczas 

brytyjskie stacje radiowe.

   Niewątpliwie wręczanie ww. odznaczenia miałoby wydźwięk medialny oraz w znaczny 

sposób przyczyniłoby się do promocji obronności wśród społeczeństwa polskiego.

 RYC.0, RYC 1., Ryc. 2. Ryc 3.

       Bardzo ciekawymi spostrzeżeniami na temat szkolenia psów służbowych podzielił się 

z  uczestnikami  szkolenia     ppor.  Adam  BORYSEWICZ  -Kierownik  Działu  Szkolenia 

Przewodników i  Tresury Psów Służby Więziennej  prezentując  wykład  na  temat:  „System 

szkolenia  psów  w  Służbie  Więziennej,  sposoby  pozyskiwania  narkotyków  do  celów 

szkoleniowych  oraz  przypadki znalezień substancji niedozwolonych na terenach jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej”.  Okazało się, że pomysłowość skazanych a także osób 

ich  odwiedzających  nie  zna   granic.  Narkotyki  oraz  inne  substancje  odurzające  były 

przemycane  w przeróżny sposób i w przeróżnych przesyłkach. Tradycyjny sposób przemytu 

to chowanie narkotyków w  pieczywie , ciastkach ale są także pomysły bardzo oryginalne np. 

w  bateriach,  w  butelce  od  pianki  po  goleniu,  w  telefonie  komórkowym,  papierosach,  

w kostkach do odświeżania wc a nawet w powszechnie znanej "chińskiej zupce ". Ogromną 

i nieoszacowaną  rolę w wyszukiwaniu tych substancji, odgrywają psy służbowe, które na co 

dzień zajmują się wyszukiwaniem tych substancji w przesyłkach dla więźniów.

         Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład  Szefa Szkolenia Psów Służbowych Służby 

Celnej.  p.  Andrzeja   Tomaszewskiego,  który   wygłosił  prelekcję  na  temat:   Ośrodka 

Szkoleniowego  w  Kamionie  oraz  metod  szkolenia  psów  w  Służbie  Celnej.  Słuchacze 

dowiedzieli się, że jest to jedyna służba mundurowa  w Polsce, która dokonuje zakupów psów 

w  wieku  około  2-3  miesięcy   a  następnie   przewodnicy  wychowują   podopiecznych, 

mieszkają z nimi aż do czasu zakończenia służby. Ponadto, służba celna planuje  zwiększenie 

liczby psów służbowych do wykrywania wyrobów tytoniowych przemycanych w środkach 

przewozowych oraz  przesyłkach pocztowych i  kurierskich  a  także   psów na wykrywanie 

gatunków zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską  - CITES



W drugim dniu szkolenia  odbyły się zajęcia praktyczne z użyciem psów służbowych 

na terenie infrastruktury portowej na terenie Komendy portu Wojennego w Gdyni.

 Celem  ćwiczeń  praktycznych  było  przede  wszystkim  wykorzystanie  psów  

na  pokładach  okrętów  Marynarki  Wojennej   RP.  Na  fregacie  rakietowej  ORP „Gen.  K. 

Pułaski” odbył się trening praktyczny z wykorzystaniem psów służbowych przeszkolonych 

do  wyszukiwania  materiałów  wybuchowych  i  narkotycznych.  Próbki  tych    materiałów 

zostały  rozłożone  w   w  licznych  schowkach   okrętu,  w  mesie  załogi,   na  pokładzie 

lotniskowym  oraz  na  pokładzie  dziobowym  fregaty.  Dodatkowo  próbki  ww.  substancji 

rozłożono na nabrzeżu portowym w pomieszczeniu dozoru technicznego.

Podczas części praktycznej, gdy przewodnicy z poszczególnych służb mundurowych 

przystępowali  do  przeszukań,  osoby  odpowiedzialne  za  szkolenie  dokonywały  porównań 

technik  tresury  oraz  wymieniały  doświadczenia  w  przedmiotowej  sprawie.  Pomimo 

porywistego  wiatru  oraz  zakłóceń,  którymi  w  tym  wypadku  były  warunki  

na  okręcie  MW,  psy  służbowe  z  powodzeniem  wykrywały  substancje  narkotyczne  

i wybuchowe.

 Za rok kolejne spotkanie. Jednakże ze względu na to, że  szkolenie spotkało 

się  dużym  zainteresowaniem,  Straży  Granicznej,   Komendant  Ośrodka  Szkoleń 

Specjalistycznych  SG  w  Lubaniu  płk  SG  Artur  WĄSOWSKI  wystąpił  z  propozycją,  

by kolejna  edycja  szkolenia  pk.  „TROP”  w 2012  r.  została  zorganizowana  przez  Straż 

Graniczną. w Lubaniu.

 kmdr ppor.lek.wet.  Jacek Kasprzyk

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni

81-103 Gdynia, ul.Grudzińskiego 4

58 626 21 83

lecznica_gdynia@vp.pl
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