
Egzamin specjalności ratowniczej gruzowiskowej klasy I. 

Uprawnienia Specjalność ratownicza klasy I uprawnia zespół do uczestniczenia w 
akcjach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 
ważności specjalności ratowniczej klasy I. 

Terminy Zespół przystępuje do egzaminu klasy I  jeżeli pies ukończył co 
najmniej 24 miesiące. 
 
Zespół przystępujący do egzaminu klasy I po raz pierwszy: 
1) posiada ważną specjalność ratowniczą klasy 0; 
2) ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu technik i taktyki 
poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych, w okresie 12 
miesięcy od złożenia egzaminu klasy 0 
Termin ważności gruzowiskowej specjalności ratowniczej klasy I 
wynosi: 
1) 24 miesiące od dnia jej uzyskania, jeżeli podczas próby 
poszukiwawczej  wszyscy pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni  
 
2) 18 miesięcy od dnia jej uzyskania, jeżeli podczas I próby 
poszukiwawczej  podczas pierwszej akcji poszukiwawczej wszyscy 
pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni i nie zostanie wykonane 
oznaczenie fałszywe a w II i III przy czterech ukrytych pozorantach 
trzech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych, a przy pięciu 
ukrytych pozorantach czterech pozorantów zostanie prawidłowo 
odnalezionych. 
 

Kolejność zdawania Kolejność zespołów przystępujących do egzaminu gruzowiskowego 
klasy I ustala komisja egzaminacyjna, z tym że zespoły z 
niesterylizowanymi sukami przystępują do egzaminu po zespołach z 
psami. 

Części egzaminu Egzamin klasy I składa się z testu współpracy i testu zachowania się 
psa w stosunku do człowieka oraz z próby poszukiwawczej. 
Testy przeprowadza się przed próbą poszukiwawczą. 

Dokumenty Przed przystąpieniem do egzaminu przewodnik psa ratowniczego 
przedkłada przewodniczącemu komisji do wglądu: 
1) zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie lub 
paszport, w którym został dokonany wpis o szczepieniu psa przeciwko 
wściekliźnie; 
2) dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

Wyposażenie przewodnika Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask 
ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o wzmocnionej podeszwie, 
a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą 
do picia dla psa 

Wyposażenie psa Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej i testów pies: 
1) nie może być wyposażony w szorki identyfikacyjne; 
2) może być wyposażony w obrożę, z zapięciem umożliwiającym 
samoczynne rozpięcie się jej pod wpływem obciążenia psa w 
przypadku zaczepienia obroży o stały element. 
2. Podczas prób i wszystkich testów jest zabronione stosowanie obroży 
kolczastych i obroży 
z elementami oświetleniowymi 

Test zachowania się psa w 
stosunku do człowieka 
 

1. Test zachowania się psa w stosunku do człowieka jest 
przeprowadzany w następujący sposób: 
1) przewodnik z psem na smyczy podchodzi do egzaminatora, który po 
powitaniu się z przewodnikiem i pobawieniu się z psem odchodzi około 
10 m i kładzie się na ziemi; 
2) po sygnale przewodnik spuszcza psa ze smyczy i kieruje go do 
pracy; 
3) pies powinien oznaczyć odnalezioną osobę; 



4) przewodnik pozostawia przywiązanego psa na luźnej smyczy i 
oddala się od niego spokojnie; nie prowokując, egzaminator podchodzi 
do psa w celu przejścia z nim i przewiązania go w inne miejsce, pies 
nie powinien zachowywać się agresywnie, grozić i okazywać paniki. 
 
Test uznaje się za niezaliczony w przypadku celowego użycia, w 
stosunku do egzaminatora lub jego ubrania, przez psa zębów, pazurów 
albo gdy pies zachowuje się agresywnie. 

Obiekt do próby 
poszukiwawczej  

Obiekt przygotowany do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego 
klasy I stanowi gruzowisko naturalne lub sztuczne, o łącznej 
powierzchni od 1200 do 2000 m2, umożliwiające przeprowadzenie 
trzech akcji poszukiwawczych. 
   Obiekty przygotowane do próby poszukiwawczej psa 
gruzowiskowego klasy I muszą zapewniać 
różnicę wysokości minimum 2 m i strukturę zapewniającą możliwość 
utworzenia kryjówek i wyznaczenie miejsc do umieszczenia 
pozorantów: 
1) nie mniej niż cztery kryjówki umożliwiające pełne zakrycie pozoranta 
w strukturze gruzów, o głębokości minimum 0,5 m; 
2) nie mniej niż cztery kryjówki w pełni otwarte, umożliwiające 
ulokowanie pozoranta odkrytego, z pełnym dostępem dla psa, lub 
częściowo zakrytego; kryjówki te powinny mieć możliwość 
wydzielenia granicy dostępu dla przewodnika w promieniu minimum 10 
m od pozoranta, pozorant umieszczony w kryjówce nie może być 
widoczny dla przewodnika; 
3) nie mniej niż dwie kryjówki umożliwiające ulokowanie pozoranta 
odkrytego lub zamkniętego na wysokości powyżej 2 do 3 m ponad 
poziomem otaczającego kryjówkę gruzowiska; kryjówki te 
powinny mieć możliwość wydzielenia granicy dostępu dla przewodnika 
w promieniu minimum 10 m od pozoranta, pozorant umieszczony w 
kryjówce nie może być widoczny dla przewodnika; 
4) nie mniej niż dwie kryjówki umożliwiające ulokowanie odkrytego, 
częściowo zakrytego lub zakrytego pozoranta w ciemności; kryjówki te 
powinny mieć możliwość wydzielenia granicy dostępu dla przewodnika 
w promieniu minimum 10 m od pozoranta, pozorant umieszczony 
w kryjówce oraz pies znajdujący się przy pozorancie nie mogą być 
widoczni dla przewodnika. 
 
   I akcja:  Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa 
gruzowiskowego klasy I do pierwszej akcji o łącznej powierzchni do 
800 m2, i na ukryciu dwóch pozorantów, w odległości od siebie nie 
mniejszej niż 5 m, w dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną 
miejscach, o następującej charakterystyce ukrycia: 
1) pozoranci całkowicie zakryci w strukturze gruzów na głębokości 
minimum 0,5 m; 
2) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m od pozoranta, pozoranci 
niewidoczni dla przewodnika, odkryci lub częściowo zakryci z pełnym 
dostępem dla psa; 
3) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m 
od pozoranta, pozoranci na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem 
otaczającego strefę gruzowiska niewidoczni dla przewodnika, odkryci 
lub częściowo zakryci z pełnym dostępem dla psa; 
4) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m od pozoranta, nie więcej niż 
dwie kryjówki z pojedynczymi pozorantami umieszczonymi 
w ciemności, odkrytymi lub częściowo zakrytymi z pełnym dostępem 
dla psa, umieszczonymi tak, aby pozorant i pies znajdujący się przy 
nim byli niewidoczni dla przewodnika. 



 
II akcja: Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa 
gruzowiskowego klasy I do drugiej akcji poszukiwawczej przy świetle 
dziennym polega na wyznaczeniu od dwóch do trzech stref 
ograniczonego dostępu, o łącznej powierzchni do 1200 m2, i na ukryciu 
od dwóch do trzech 
pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m, w dowolnie 
wybranych przez komisję negzaminacyjną miejscach, o następującej 
charakterystyce ukrycia: 
1) pozoranci całkowicie zakryci w strukturze gruzów na głębokości 
minimum 0,5 m; 
2) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m od pozoranta, pozoranci 
niewidoczni dla przewodnika, odkryci lub częściowo zakryci z pełnym 
dostępem dla psa; 
3) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m 
od pozoranta, pozoranci na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem 
otaczającego strefę gruzowiska niewidoczni dla przewodnika, odkryci 
lub częściowo zakryci z pełnym dostępem dla psa; 
4) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m 
od pozoranta, nie więcej niż dwie kryjówki z pojedynczymi pozorantami 
umieszczonymi w ciemności, odkrytymi lub częściowo zakrytymi z 
pełnym dostępem dla psa, umieszczonymi tak, aby pozorant i pies 
znajdujący się przy nim byli niewidoczni dla przewodnika. 
 
III akcja: Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa 
gruzowiskowego klasy I do akcji poszukiwawczej przy świetle 
sztucznym polega na wyznaczeniu dwóch stref ograniczonego 
dostępu, o łącznej powierzchni do 800 m2, i na ukryciu dwóch 
pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m, w dowolnie 
wybranych przez komisję egzaminacyjną miejscach,o następującej 
charakterystyce ukrycia: 
1) pozoranci całkowicie zakryci w strukturze gruzów na głębokości 
minimum 0,5 m; 
2) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m od pozoranta, pozoranci 
niewidoczni dla przewodnika, odkryci lub częściowo zakryci z pełnym 
dostępem dla psa; 
3) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla 
przewodnika, w odległości minimum 10 m 
od pozoranta, pozoranci na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem 
otaczającego gruzowiska niewidoczni dla przewodnika, odkryci lub 
częściowo zakryci z pełnym dostępem dla psa. 
 

Pozoranci Czterech zakrytych pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej 
niż 5 m, w dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną 
miejscach, o charakterystyce ukrycia: 
1) jeden niewidoczny dla przewodnika, odkryty lub częściowo zakryty z 
pełnym dostępem dla psa; 
2) jeden zasypany w strukturze gruzów na głębokości minimum 0,5 m; 
3) jeden na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem otaczającego go 
gruzowiska, niewidoczny dla przewodnika i psa; 
4) jeden umieszczony w ciemności, odkryty lub częściowo zakryty z 
pełnym dostępem dla psa; pozorant powinien być umieszczony tak, 
aby pozorant i pies znajdujący się przy nim nie byli widoczni dla 
przewodnika. 
 

Pozoracja mylna Do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I, zgodnie z 



decyzją przewodniczącego 
komisji egzaminacyjnej, mogą być przygotowane następujące elementy 
pozoracji mylącej: 
1) co najmniej w dwóch miejscach pokarm ludzki lub zwierzęcy, 
umieszczony w sposób 
uniemożliwiający zjedzenie go przez psa, w tym jedno miejsce musi 
umożliwiać jego obserwację 
przez przewodnika; 
2) co najmniej w dwóch miejscach odzież. 
 

Czas próby 
poszukiwawczej 

Czas prób poszukiwawczych jest liczony od momentu wysłania psa do 
poszukiwania i wynosi maksimum 70 min, w tym: 
1) 20 min – pierwsza akcja poszukiwawcza przy świetle dziennym i 
akcja poszukiwawcza przy oświetleniu sztucznym; 
2) 30 min – druga akcja poszukiwawcza przy świetle dziennym. 
 

Wyposażenie psa    Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej i testów pies: 
1) nie może być wyposażony w szorki identyfikacyjne; 
2) może być wyposażony w obrożę, z zapięciem umożliwiającym 
samoczynne rozpięcie się jej pod wpływem obciążenia psa w 
przypadku zaczepienia obroży o stały element. 
    Podczas prób i wszystkich testów jest zabronione stosowanie obroży 
kolczastych i obroży z elementami oświetleniowymi. 
    Podczas akcji poszukiwawczej przy oświetleniu sztucznym jest 
dopuszczalne stosowanie tylko obroży świetlnych. 
 

Szczegółowy przebieg 
próby poszukiwawczej 
gruzowiskowej klasy I 

   Próbę poszukiwawczą gruzowiskową klasy I stanowią trzy akcje 
poszukiwawcze przeprowadzone w ciągu 24 godzin, z jedną nie mniej 
niż 4-godzinną przerwą na odpoczynek. Dwie akcje poszukiwawcze są 
przeprowadzane przy świetle dziennym i jedna akcja poszukiwawcza 
jest przeprowadzana przy oświetleniu sztucznym. 
   Pierwsza akcja poszukiwawcza musi być przeprowadzana przy 
świetle dziennym. 
   Minimalny czas przerwy pomiędzy poszczególnymi akcjami nie może 
być mniejszy niż 20 min, z zastrzeżeniem przerwy na odpoczynek, nie 
mniej niż 4-godziny. 
   Podczas przerw pomiędzy akcjami poszukiwawczymi zespół musi 
przebywać w przygotowanej przez organizatora strefie i być gotowy do 
akcji poszukiwawczej w ciągu 15 minut od wezwania. 
    Podczas przerwy na odpoczynek zespół musi przebywać w miejscu 
zakwaterowania. 
  Akcje poszukiwawcze mogą być przeprowadzane w tym samym 
obiekcie. 
   Podczas próby poszukiwawczej kryjówki pozorantów mogą być 
wykorzystywane więcej niż jeden raz, z zachowaniem wszelkich 
możliwych środków zapobiegających fałszywym oznaczeniom przy 
zmianie miejsca ukrycia pozorantów. 
  Kryjówki pozorantów nieużywane podczas przeprowadzanej akcji 
poszukiwawczej muszą być odkryte. 
   Przewodnik melduje się u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, 
który na wyraźne żądanie 
przewodnika zapoznaje go z sytuacją. Przewodnik bez psa 
ratowniczego może obejść gruzowisko, nie wchodząc na nie. 
    Przewodnik ma prawo wyboru techniki poszukiwania i w każdej 
chwili może zmienić technikę poszukiwania: 
1) pies szuka samodzielnie, przewodnik może podążać za psem; 
2) pies jest prowadzony na lince, pod bezpośrednią kontrolą 
przewodnika. 
    Przewodnik w każdej chwili może wnioskować do komisji 



egzaminacyjnej o wyeliminowanie części lub całości środków pozoracji 
przeszkadzającej. 
    Prawidłowe odnalezienie pozoranta, warunkujące zdanie próby, 
polega na: 
1) oznaczeniu przez psa odnalezionego pozoranta; 
2) wyraźnym wskazaniu przewodnikowi przez psa miejsca odnalezienia 
pozoranta; 
3) słownym potwierdzeniu odnalezienia pozoranta przez przewodnika, 
potwierdzonym podniesieniem 
do góry ręki; 
4) wskazaniu egzaminatorowi przez przewodnika miejsca lokalizacji 
pozoranta. 
     Przewodnik musi określić miejsce odnalezienia pozoranta przed 
próbą nawiązania głosowego kontaktu z ukrytym pozorantem. 
     Pozoranci nie mogą być, w obecności psa ratowniczego, odsłonięci. 
     Po zakończeniu każdej akcji poszukiwawczej przewodnik na 
przygotowanym stanowisku oznakowuje gruzowisko, zgodnie z 
zasadami organizacji i działania grup poszukiwawczo--ratowniczych. 
    Przewodnik po zakończeniu każdej akcji poszukiwawczej składa 
końcowy meldunek przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. 

Oznaczania osoby żywej 
przez psa 

  Jedynymi dopuszczalnymi sposobami oznaczania przez psa 
odnalezienia pozoranta są: 
1) szczekanie; 
2) aport rolki; 
3) meldunek. 
2. Oznaczanie w każdej metodzie powinno być wykonane jak najbliżej 
pozoranta, w sposób umożliwiający przewodnikowi określenie miejsca 
wydzielania się zapachu oraz miejsca ukrycia pozoranta. 
3. Oznaczanie powinno spełniać następujące wymogi: 
1) pies szczekający oznacza szczekaniem powtarzanym w czasie 
minimum 10 s, jednocześnie pozostając w miejscu odnalezienia 
pozoranta lub w miejscu wydobywania się zapachu 
o największym natężeniu, aż do momentu dojścia przewodnika, który 
rozpoczyna dojście po 10 s oznaczania i przemieszcza się tylko 
podczas szczekania psa; 
2) pies rolkowy podbiera rolkę oznaczeniową, przy pozorancie lub w 
miejscu wydobywania się zapachu o największym natężeniu, następnie 
donosi rolkę w pysku do przewodnika, na lince doprowadza 
pamięciowo przewodnika do miejsca podebrania rolki; zgubienie drogi 
lub ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są 
traktowane równoważnie jak oznaczenie fałszywe; 
3) pies meldunkowy decyduje o powrocie do przewodnika, po 
odnalezieniu pozoranta lub z miejsca wydobywania się zapachu o 
największym natężeniu, składa meldunek w sposób precyzyjnie 
określony przez przewodnika, następnie pies na lince doprowadza 
pamięciowo przewodnika do miejsca odnalezienia; zgubienie drogi lub 
ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są 
traktowane równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe. 
   Przy oznaczaniu pies nie może być w żaden sposób zachęcany 
przez przewodnika lub pozoranta. 
    Sposób oznaczania powinien być dla psa taki sam przez cały czas 
trwania egzaminów. 
 

Przerwa Podczas trzech akcji poszukiwawczych przewodnik ma prawo zażądać 
jednorazowej przerwy. 
Maksymalny czas przerwy wynosi 5 min i nie jest wliczany do czasu 
poszukiwania. W czasie przerwy zespół musi opuścić gruzowisko i nie 
wolno mu się z nikim porozumiewać. 

Zdanie egzaminu Próbę poszukiwawczą uważa się za zdaną, gdy: 
1) podczas pierwszej akcji poszukiwawczej wszyscy pozoranci zostaną 



prawidłowo odnalezieni i nie zostanie wykonane oznaczenie fałszywe; 
2) podczas drugiej i trzeciej akcji poszukiwawczej nie więcej niż jeden 
raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe: 
a) i wszyscy pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni lub 
b) przy czterech ukrytych pozorantach trzech pozorantów zostanie 
prawidłowo odnalezionych, a przy pięciu ukrytych pozorantach 
czterech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych. 

W przypadku niezdania  Niezdany test współpracy można powtórzyć jeden raz. Nie powtarza 
się testu zachowania się psa w stosunku do człowieka 
oraz próby poszukiwawczej. 
Niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej cztery razy, a 
minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami 
zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące 

 


