
                                                                                         
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE K9 EUROPE ! 

Jeżeli jesteś policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Radomiu lub Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, a Twój zakres 

zadań  jest związany z psami służbowymi, zapraszamy Cię do wzięcia udziału  

w rekrutacji uczestników do projektu K9 Europe. 

Poszukujemy policjantów, którzy: 

• są przewodnikami psa służbowego, 

• przygotowują dokumentację dotyczącą 

szkoleń, przygotowują środki dydaktyczne 

/narzędzia  wykorzystywane do szkolenia 

przewodników psów służbowych, 

• nadzorują przygotowanie zaplecza 

sprzętowego do szkoleń przewodników psów 

służbowych, 

• zajmują się organizacją i realizacją szkoleń  

z zakresu kynologii, 

• sprawują nadzór nad organizacją i realizacją 

szkoleń dla przewodników psów służbowych, 

• biorą udział w doborze psów do służby  

w Policji, 

• organizują/prowadzą/uczestniczą w zajęciach 

doskonalenia sprawności użytkowej psów 

służbowych oraz atestacji psów służbowych, 

• biorą udział w opiniowaniu aktów prawnych z zakresu kynologii, a także  

w seminariach edukacyjnych z tego zakresu, 

• koordynują i nadzorują działania związane z właściwą organizacją i pełnieniem 

służby przez policjantów z KMP/KPP z wykorzystaniem psów służbowych, 

• opracowują okresowe informacje i analizy dotyczące psów służbowych, 

• współdziałają z Komendantami Miejskimi / Powiatowymi Policji garnizonu 

mazowieckiego w zakresie typowania kandydatów na przewodników, doboru  

i zakupu psów służbowych oraz organizacji służby przewodników. 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Kynologii Policyjnej  

w Sułkowicach oraz Policją z Islandii, a jego celem jest doskonalenie umiejętności  

i podnoszenie kompetencji przewodników psów służbowych w zakresie metodyki 



szkolenia psów i wykorzystania ich w służbie, a także wymiana doświadczeń w zakresie 

utrzymywania i szkolenia psów służbowych w Polsce i Islandii.  

W projekcie zaplanowana jest wizyta studyjna uczestników z Polski w Islandii, rewizyta 

przedstawicieli Islandzkiej Policji w Polsce oraz konferencja zamykająca projekt. 

Podczas wizyt uczestnicy będą doskonalić metody i formy pracy trenerskiej 

przewodnika oraz wzmacniać  swoje kompetencje poprzez obserwację pracy i wymianę 

doświadczeń. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o nadesłanie lub dostarczenie 

osobiście wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej do Zespołu Funduszy Pomocowych 

w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do pokoju 815 (VIII piętro)  

do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji są dostępne na stronie 

www.mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce  Działania Policji – Zespół Funduszy 

Pomocowych – Projekt K9 Europe. 

 

 

W przypadku pytań odnośnie rekrutacji do udziału w projekcie K9 Europe zapraszamy 

do kontaktu z Katarzyną Stankowską z Zespołu Funduszy Pomocowych w pod numerem 

telefonu 47 701 26 18. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości  

i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta 

 z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy 

EOG. 

 

Katarzyna Stankowska – Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu 

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/

