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Za³¹cznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH OPIEKI NAD 

PSEM SŁUŻBOWYM

1. Na opiekę poranną w wymiarze 45 minut składają się następujące czynności:

1) mycie miski i podanie psu służbowemu wody;

2) przygotowanie karmy - w razie potrzeby studzenie karmy;

3) przygotowanie psa służbowego do spaceru polegające na włożeniu obroży lub szorek;

4) wyprowadzenie psa służbowego na spacer i umożliwienie temu psu wybiegania i załatwienia potrzeb fizjolo-
gicznych przez okres 15 minut;

5) sprzątnięcie odchodów pozostawionych przez psa służbowego;

6) pielęgnacja psa służbowego, w tym jego czesanie;

7) powrót do kojca w razie potrzeby wytarcie łap i podbrzusza;

8) karmienie psa służbowego;

9) mycie naczyń, miski po przygotowywaniu karmy i karmieniu psa.

2. Na opiekę główną składają się wykonywane:

 – w wymiarze 60 minut podczas doby, w której pies służbowy jest wykorzystany do służby 

 – wymiarze 90 minut podczas doby, w której pies służbowy nie jest wykorzystany do służby

1)  mycie miski i podanie psu służbowemu wody;

2)  przygotowanie karmy – w razie potrzeby studzenie karmy;

3)  przygotowanie psa służbowego do spaceru polegające na włożeniu mu obroży lub szorek;

4)  wyprowadzenie psa służbowego na spacer i umożliwienie temu psu wybiegania i załatwienia potrzeb fizjo-
logicznych:

a)  przez okres minimum 30 minut – w dniu, w którym pies służbowy jest wykorzystywany do służby,

b)  przez okres minimum 60 minut – w dniu, w którym pies służbowy nie jest wykorzystywany do służby;

5)  sprzątnięcie odchodów pozostawionych przez psa służbowego;

6)  pielęgnacja psa służbowego, w tym jego:

a)  czesanie,

b)  sprawdzanie czystości skóry i uszu, przycinanie pazurów, usuwanie insektów itp., z uwzględnieniem 
obowiązku strzyżenia psa służbowego (w zależności od rasy) minimum 2 razy w roku i jego kąpania, 
w zależności od potrzeb, minimum 2 razy w roku;

7)  powrót do kojca, w razie potrzeby wytarcie łap i podbrzusza psa służbowego;

8)  karmienie psa służbowego;

9)  sprzątanie kojca lub legowiska psa służbowego;

10)  mycie naczyń, miski po przygotowywaniu karmy i karmieniu psa;

11)  przegląd i konserwacja sprzętu do tresury psa służbowego;

12)  mycie miski i podanie psu służbowemu wody;

13)  zakupienie produktów do sporządzenia karmy.

3. Na opiekę wieczorną w wymiarze 30 minut składają się następujące czynności:

1) umycie miski i podanie psu służbowemu wody;

2) przygotowanie psa służbowego do spaceru i jego wyprowadzenie;

3) umożliwienie psu służbowemu wybiegania i załatwienia potrzeb fizjologicznych przez okres minimum 15 minut;

4) sprzątnięcie odchodów pozostawionych przez psa służbowego;

5) pielęgnacja psa służbowego, w tym jego czesanie;

6) powrót do kojca lub udanie się do służby z psem służbowym, a w razie potrzeby wytarcie mu łap i podbrzusza.


