ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów Oddziału Związku Kynologicznego w Bydgoszczy od ponad 40 lat zajmuje się:
 organizowaniem i prowadzeniem kursów szkolenia psów;
 organizacją egzaminów, zawodów i pokazów szkolenia;
 przygotowaniem kadry instruktorskiej;
 popularyzacją szkolenia psów.
Jesteśmy jednym z nielicznych Oddziałów, który prowadzi szkolenie na kursach organizowanych przez Związek Kynologiczny. W przeważającej części Oddziałów szkolenie prowadzone jest przez prywatne Ośrodki Szkoleniowe, które
nie zawsze dysponują właściwym terenem do szkolenia oraz fachową kadrą dydaktyczną.

SKŁAD ODDZIAŁOWEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
L.p.

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia
(pełnione funkcje)

kontakt
telefoniczny

1.

Magdalena DOMAŃSKA

- asystent prób pracy agility
- instruktor agility

502-640-927

Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
Gospodarz Ośrodka Szkolenia Psów
2.

Henryk SALAMON

- międzynarodowy sędzia kynologiczny prób pracy psów
obrończych i towarzyszących, sędzia obedience;
- st. Instruktor (psy towarzyszące, obrończe, obedience)

601-274-119

Zastępca, Honorowy Przewodniczący Oddziałowej Komisji
Szkolenia Psów
3.

Krzysztof CIĄĆKA

- asystent prób pracy psów towarzyszących i obrończych
- instruktor (psy towarzyszące, obrończe, obedience)

52-344-87-61
kom:
602-278-729

Członek Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
4.

Ewa GRZECA

- instruktor agility

501-725-878

Członek Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
5.

Alicja GUSOWSKA

- instruktor agility
Członek Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

6.

Magdalena BALCEWICZ

- instruktor agility
Członek Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

7.

Andrzej KAMIŃSKI

Członek Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

502-637-663

KADRA SZKOLENIOWA
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi wymagań, które należy spełnić, aby zostać „treserem”, poniżej zamieszczamy co następuje:
Słowo „treser” kojarzące się z metodami „kija i marchewki” dawno zastąpiliśmy słowem „instruktor”.
Wszyscy nasi instruktorzy posiadają uprawnienia do szkolenia psów wydane przez Główną Komisję Szkolenia
Psów Związku Kynologicznego w Polsce na podstawie zdanych egzaminów instruktorskich.
Zdobycie tytułu instruktora, asystenta bądź sędziego kynologicznego należy okupić wieloletnią praktyczną pracą
z psami oraz zdobywaną latami wiedzą teoretyczną.
Związek Kynologiczny stawia wysoką poprzeczkę ludziom chcącym zajmować się psami profesjonalnie i jak widać nie
bez powodu.
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Zasady Związku Kynologicznego w Polsce dotyczące uprawnień osób szkolących psy.
Osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia psów nazywana jest INSTRUKTOREM ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO
W POLSCE.
W zależności od spełnionych kryteriów instruktorzy uzyskają uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie:







psów towarzyszących i obedience,
psów użytkowych (obrończych, tropiących),
agility,
psów pasterskich,
wyścigów chartów,
psich zaprzęgów.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia psów stawia się określone wymagania kadrze szkoleniowej, której
kwalifikacje muszą być potwierdzone zdaniem egzaminu. Osoby działające społecznie w ZKwP nie mające jeszcze wymaganego stażu określani są jako kandydaci – STAŻYŚCI.
Kandydat na instruktora 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. Po zdaniu egzaminu zostaje on wpisany na listę instruktorów działających w danym Oddziale.
Zasady te dotyczą również pozorantów. Powinni oni wykazać się taką samą wiedzą teoretyczną, a egzamin praktyczny
polegać będzie na indywidualnej pracy z psem początkującym, jak i wyszkolonym w ramach programu egzaminu. Pozorantów obejmuje również konieczność wykazania się sprawnością fizyczną.
Egzamin praktyczny z umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych oceniany jest przez 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
Podobnie jak asystent sędziego zdaje egzamin praktyczny przy ocenie psów, kandydat na instruktora zdaje egzamin
praktyczny z prowadzenia zajęć grupowych.
W doborze kandydatów na instruktorów obowiązuje ścisła i rygorystyczna selekcja. Kandydat musi być
członkiem Związku Kynologicznego minimum 3 lata. Winien wykazać się samodzielnym wyszkoleniem psa na
określony stopień potwierdzony zdaniem egzaminu przed sędzią kynologicznym. Musi odbyć staż szkoleniowy w
prowadzeniu zajęć grupowych na kursach PT, IPO, obedience lub agility organizowanych przez OKSP pod okiem
doświadczonego instruktora (minimum 2 lata).
Powinien posiadać odpowiednie umiejętności dydaktyczne oraz dużą kulturę osobistą. Cechować go powinna spostrzegawczość, odwaga, cierpliwość i umiejętność wyciągania wniosków z zachowań zarówno psów,
jak i przewodników.
Szczegółowe zasady dotyczące zdobywania uprawnień do szkolenia psów w Związku Kynologicznym
znajdą Państwo w „Regulaminie powoływania instruktorów i pozorantów” zatwierdzonym przez Zarząd Główny
Związku Kynologicznego w Polsce. Regulamin ten dostępny jest na naszej stronie internetowej.
Główna Komisja Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji wydaje legitymację instruktora lub pozoranta oraz zamieszcza nazwiska na swojej stronie internetowej. Na koniec zamieszczamy aktualną listę osób uprawnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce do prowadzenia szkolenia psów:
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