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REGULAMIN PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PSÓW 
w Związku Kynologicznym w Polsce 

 
I. WSTĘP 
§ 1 
Na organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce (zwany dalej Związkiem) kursach i 
egzaminach dla psów rasowych powinna pracować jedynie kadra doświadczonych instruktorów, którzy 
uzyskali uprawnienia na egzaminach organizowanych przez Związek. Nadaje on je dla realizacji swoich 
założeń statutowych– szkolenia psów. 
 
II. Zasady ogólne przyznawania uprawnień instruktorskich 
 
§ 2 
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia psów stawia się kadrze szkoleniowej określone 
poniżej wymagania, a kwalifikacje muszą być potwierdzone zdaniem egzaminu. Osoby działające 
społecznie w Związku nie mające jeszcze wymaganego stażu określani są jako kandydaci – stażyści. 
Kandydat na instruktora lub pozoranta szkolenia psów, uzyskuje ten tytuł po zdaniu egzaminu 
teoretycznego i praktycznego przed komisją wyznaczoną przez Prezydium Głównej Komisji Szkolenia 
Psów. Warunkiem uzyskania uprawnień jest uzyskanie oceny co najmniej dobrej w obu częściach 
egzaminu (część teoretyczna, oraz praktyczna). Po zdaniu egzaminu zostaje on wpisany na listę 
pozorantów lub instruktorów działających w danym Oddziale.  
 
§ 3 
Instruktorem szkolenia psów (lub pozorantem) może zostać tylko członek Związku, który wykaże się co 
najmniej 3 letnim członkostwem w tym 2 lat potwierdzonego stażu w pracy społecznej przy szkoleniu 
psów odbytego na kursach PT, IPO, obedience lub agility organizowanych przez OKSP. 
Ma nieposzlakowaną opinię, zdał egzamin i odbył staż określony niniejszym regulaminem, a następnie 
uzyskał pozytywne oceny na teoretycznym i praktycznym egzaminie.  
Kandydat musi posiadać odpowiednią wiedzę, predyspozycje dydaktyczne, kulturę osobistą. Powinien 
być odpowiedzialny i zaradny. Cechować go powinna spostrzegawczość, odwaga, cierpliwość i 
umiejętność wyciągania wniosków z zachowań zarówno psów, jak i ich przewodników. 
§ 4 
Zasady te dotyczą również pomocników sędziego tzw. pozorantów. Powinni oni wykazać się taką samą 
wiedzą teoretyczną, jaką wymaga sie od instruktorów, a egzamin praktyczny polegać będzie na 
indywidualnej pracy z psem początkującym, jak i wyszkolonym w ramach programu egzaminu. 
Pozorantów aktualnie działających w Związku obejmuje również konieczność wykazania się 
sprawnością fizyczną (próba sprawnościowa). 
 
§ 5 
Zniesione zostają podziały na instruktorów młodszych i starszych. W zależności od spełnionych 
kryteriów instruktorzy uzyskają uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie: 
- psów towarzyszących (również towarzysząco-tropiących) i obedience; 
- psów użytkowych (obrończych, tropiących); 
- agility; 
- psów pasterskich. 
 
§ 6 
Kandydatów do egzaminów typują Oddziałowe Komisje Szkolenia Psów wystawiając wniosek z opisem 
dotychczasowej działalności. Wniosek taki musi być zatwierdzony przez Zarząd Oddziału i zawierać 
potwierdzenie wymaganych warunków. 
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§ 7 
Główna Komisja Szkolenia Psów organizuje przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego 
seminarium dla kandydatów w którym powinni uczestniczyć wszyscy kandydaci przystępujący do 
egzaminu. 
Seminaria szkoleniowe dla kandydatów prowadzone są według programu ustalonego 
przez Główną Komisję Szkolenia Psów i obejmują nstp. zagadnienia : 
- wybrane zagadnienia wyższej działalności układu nerwowego 
- anatomiczne podłoże odruchu nerwowego; 
- czynniki wpływające na formowanie się poszczególnych typów systemu nerwowego; 
- rozprzestrzenianie się i koncentracja procesów pobudzania i hamowania; 
- znaczenie reakcji hamowania w szkoleniu praktycznym 
- fizjopatologia wyższej działalności układu nerwowego 
-zaburzenia układu nerwowego; 
- czynniki sprzyjające przeciążeniu; 
- warunki fizjologiczne sprzyjające powstawaniu nerwic; 

- formy występowania nerwic. 
Oraz inne rozszerzające wiadomości kandydatów. 
 
§ 8 
Uczestników do udziału w seminarium mogą zgłosić jedynie Oddziały Związku. W zgłoszeniu 
kandydata do egzaminu należy podać jego imię i nazwisko, adres, datę wstąpienia do Związku, ilość 
lat działalności w OKSP, stopień wyszkolonego  przez siebie psa (potwierdzone kopie kart ocen). 
Zgłoszenie musi być  wystawione przez Zarząd i podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału. 
 
III. Egzamin teoretyczny 
 
 § 9 
Skład Komisji Egzaminacyjnej powołuje każdorazowo Prezydium Głównej Komisji Szkolenia Psów. W 
skład komisji wchodzą: 
- co najmniej dwóch sędziów międzynarodowych prób pracy psów towarzyszących i  obrończych z 
których jeden jest przewodniczącym komisji,  
- sędzia międzynarodowy o specjalności agility (w przypadku braku sędziego międzynarodowego może 
być sędzia krajowy),  
- lekarz weterynarii, 
- specjalista od psychologii psa. 
 
Prezydium Głównej Komisji Szkolenia Psów informuje zainteresowanych o miejscu i terminie 
egzaminu. 
 
IV. Zakres teoretycznych wymagań egzaminacyjnych  
 
§ 10 
Kandydat na instruktora lub pozoranta kynologicznego składa teoretyczny egzamin ustny. 
Egzamin obejmuje wiadomości z zakresu: 
- anatomii psa 
- fizjologii psa 
- szczepień ochronnych 
- żywienia psów 
- udzielanie pierwszej pomocy psom 
- psychologii psa 
- praktycznych podstaw wychowania i szkolenia psów 
- historii pochodzenia psów 
- ogólnej znajomości ras psów podlegających próbom pracy według FCI. 
- znajomości Statutu i regulaminów obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce 
- regulaminów szkolenia i regulaminów egzaminów i testów 
- metod nauczania psa w zakresie w zakresie zdobywanych uprawnień 
- historii Związku. 
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§ 11 
Kandydaci muszą dostarczyć na egzamin oryginał dokumentu (karty oceny lub książeczki startowej 
agility) wyszkolonego przez siebie psa oraz legitymacje członkowskie ZKwP z opłaconymi składkami. 
 
§ 12 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej bezpośrednio po części teoretycznej egzaminu informuje 
kandydata o jego wyniku. 
 
V. Egzamin praktyczny 
 
§ 13 
Egzamin praktyczny polega na zaprezentowaniu samodzielnego prowadzenia szkolenia z grupą we 
własnej specjalności. Ilość kursantów przystępujących do egzaminu ustala GKSP. 
 
§ 14 
Egzamin praktyczny musi być przeprowadzony w odstępie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty 
zdania egzaminu teoretycznego. 
Z przeprowadzonego egzaminu praktycznego komisja sędziowska sporządza protokół i przesyła do 
Głównej Komisji Szkolenia Psów w terminie 7 dni od daty egzaminu. 
 
§ 15 
Egzamin praktyczny z umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych przeprowadzany będzie przez 
komisję sędziowską złożoną z co najmniej 2 sędziów międzynarodowych wyznaczonych przez 
Prezydium GKSP. 
Pozwoli to ocenić czy kandydat na instruktora potrafi pracować z ludźmi oraz posiada predyspozycje 
dydaktyczne. Można być dobrym przewodnikiem w szkoleniu swojego psa, ale nie każdy posiada 
umiejętność przekazania nabytych wiadomości teoretycznych i praktycznych niedoświadczonym 
przewodnikom z psami, którzy biorą udział w szkoleniu grupowym. 
Kandydat na instruktora zdaje egzamin praktyczny z umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, 
Tak jak asystent chcący zostać sędzią zdaje egzamin praktyczny przy ocenie psów na wystawie lub 
egzaminie. 
 
VI. Warunki konieczne do spełnienia w zakresie wyszkolonych psów przez kandydata  
 
§ 16 
Kandydat musi poza spełnieniem warunków opisanych wcześniej wykazac się samodzielnym 
wyszkoleniem psa według następujących zasad: 
 
Instruktorzy psów towarzyszących: 
- samodzielne wyszkolenie psa w zakresie PTT-1 z oceną minimum dobrą; 
 
Instruktorzy psów obrończych: 
- samodzielne wyszkolenie psa w zakresie IPO-2 z oceną minimum dobrą; 
 
Instruktorzy agility: 
- uzyskanie z psem awansu do klasy A-3; 
 
Instruktorzy pracy psów pasterskich: 
- samodzielne wyszkolenie psa do egzaminu PPP-1 (praca psa pasterskiego klasa I). 
 
 
VII. PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY 
 
§ 17 
Z przeprowadzonego egzaminu Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół. W protokole umieszczone 
będą następujące dane: 
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- imię i nazwisko osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień młodszego instruktora. 
- oddział macierzysty kandydata oraz nr i data pisma oddziału kierującego. 
- data wstąpienia do ZKwP. 
- dane dot. samodzielnego wyszkolenia psa stosownie do uprawnień. (stopień wyszkolenia psa i - - - 
datę egzaminu). 
- ilość lat stażu kandydata. 
- ocena wiadomości teoretycznych. 
- ocena umiejętności praktycznych. 
- wynik egzaminu (zaliczony lub nie zaliczony). 
- rodzaj nadanych uprawnień (np. PT. IPO agility itp.) 
Załącznikami do protokółu są opinia wystawiona przez OKSP i potwierdzenie Zarządu Oddziału. 
Ponadto Zarządy Oddziałów będą potwierdzać co najmniej raz w roku, że instruktor  po zdaniu 
egzaminu pozostaje aktywnym działaczem OKSP 
 
§ 18 
Kandydat na instruktora lub pozoranta szkolenia psów, uzyskuje ten tytuł po zdaniu egzaminu 
teoretycznego i praktycznego przed komisją wyznaczoną przez Prezydium Głównej Komisji Szkolenia 
Psów. Warunkiem uzyskania uprawnień jest uzyskanie oceny co najmniej dobrej w obu częściach 
egzaminu. 
Egzamin teoretyczny lub praktyczny, w razie negatywnego wyniku, może być powtarzany jeszcze 
dwukrotnie w odstępach co najmniej – 6 miesięcznych. 
 
 § 19 
Tracą moc ustalenia dotyczące kadry szkoleniowej zawarte w „Regulaminie organizacji szkolenia 
psów” zatwierdzonym przez Zarząd Główny ZKwP w dniu 27,07.2003 r. 
 
§ 20 
Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń w Związku przez co najmniej 2 lata. 
 
 
 
 
       Prezydium 
       Głównej Komisji Szkolenia Psów  
 
 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce  
do stosowania w dniu 18 stycznia 2009r do stosowania z dniem uchwalenia. 
 


