
Jak skutecznie szkolić psa, aby 
zajmowało to, jak najmniej czasu?

Zaraz zaczynamy!



Zarezerwuj 90 minut.

Zamknij drzwi od pokoju.

Przygotuj coś do pisania.

Włącz pełny ekran.

Wycisz telefon.

Przygotuj się



1. Mini słowniczek polsko - pieskowy (wartość 10 zł)

2. Ebook „Poznaj swojego psa - typy psów i ich potrzeby” 
(wartość 20 zł)

3. Prezentacja (slajdy) z dzisiejszego szkolenia (wartość 10 zł)

4. Krótka, ale ciekawa książka o szkoleniu psa (wartość 20 zł)

Prezenty dla osób, które zostaną 
do końca



1. Krótko o mnie:

Czym się zajmuje i jak zaczynałem?

2. Skuteczne szkolenie psa:

3 - stopniowy system szkolenia psa.

2 fundamentalne elementy, bez których szkolenie nie ma sensu.

3. Propozycja:

Sprawdzimy, czy mogę Ci pomóc.

4. Sesja pytań i odpowiedzi:

Proszę wstrzymaj się z pytaniami do końca. :)

Plan spotkania



Trener psów

Instruktor jazdy konnej

Autor bloga

Kim jestem i czym się zajmuje?







Uczestnik kursów i szkoleń

Autor artykułów na stronie 
www.czerwonypiesek.pl

Kim jestem i czym się zajmuje?

http://www.czerwonypiesek.pl


TRENER SZKOLENIA PSÓW
Zaświadczamy, że

ukończył szkolenie trenerskie organizowane przez
WOJTKÓW szkolenia

Piotr Wojtków
 

wykazując się wiedzą nt. zachowań psów oraz praktycznymi umiejętnościami pracy z
psami, zdając

egzamin teoretyczny na ocenę 
egzamin praktyczny na ocenę 

oraz kończąc z wynikiem pozytywnym praktyki pracy z psami i ich opiekunami.

Zofia Zaniewska-Wojtków
 

nr dyplomu 

Emil Nestorowicz

102/T/2021

 doskonałą
 dobrą
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Analiza Komunikacji Psów

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
Omawiane były kwestie związane ze zrozumieniem komunikacji w kontekście

pracy z psami problemowymi.

Warszawa, 11.01.2022
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Luźna smycz – studium przypadków

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
- ocena czynników wpływających na stan emocjonalny psa na smyczy,
- omówienie działań mające na celu poprawę komfortu psa na smyczy,

- dostosowanie działań w zależności od osobowości psa.

Warszawa, 27.12.2021
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Praca behawiorysty

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
Wyjaśnienie specyfiki pracy behawiorysty, omówienie oceny emocji i

wzmocnień na przykładach kazusów.

Warszawa, 11.01.2022

3RZHUHG�E\�7&3')��ZZZ�WFSGI�RUJ�



�

�

�

�

�

�

Praca Behawiorysty – omówienie
przypadków cz.2

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
Analizę sytuacji problemowych, w tym obserwowanie naturalnych systemów

komunikacji, obserwowanie sposobów radzenia sobie, umiejętność oferowania
psom pomocy oraz konstruowanie działań terapeutycznych.

Warszawa, 11.01.2022
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Psie Spotkania – Analiza Psiej
Komunikacji

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
kwestie związane ze zrozumieniem komunikacji na linii pies - pies oraz pies -

człowiek. Omówione zostały możliwe strategie oraz metody wsparcia i
harmonizowania z psem.

Warszawa, 11.01.2022
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Webinar o wspieraniu psów

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
Zagadnienia związane z wspieraniem psów podczas kontaktów społecznych.

W szczególności omawiane były zagadnienia tj.:
- w jaki sposób poprzez ruch, postawę opiekuna można pomagać psu podczas

spotkań i interakcji,
- kiedy mówienie do psa może pomagać, a kiedy przeszkadza,

- czy dotyk jest dobrym pomysłem na wspieranie socjalne psów,
- sposoby na pomoc psu, gdy ma kontakt z psem silniejszym czy natarczywym.

Warszawa, 11.01.2022
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Zabawa czy rywalizacja? | Analiza
komunikacji Psów | Część 3

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
znaczenie zabawy w komunikacji społecznej psów, w jaki sposób ocenić

intencje podczas interakcji rywalizacyjnej oraz jak bawić się z psem aby była
ona przyjemnością a nie rywalizacją.

Warszawa, 11.01.2022
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Agresja Lękowa

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
Specyfikę pracy z psami prezentującymi zachowania agresywne o podłożu

lękowym. Prezentowane były także praktyczne przypadki terapii.

Warszawa, 10.02.2022
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Pies Reaktywny

DLA

Emil Nestorowicz

ZAKRES WEBINARU OBEJMOWAŁ:
Zagadnienia związane z reaktywnością u psów, w tym techniki pracy

pomagające zmniejszyć reaktywność oraz analizę przypadków.

Warszawa, 10.02.2022

3RZHUHG�E\�7&3')��ZZZ�WFSGI�RUJ�



Opiekun:

Labradorka Fibi

Kobyłka Kala

Źrebaczek Iwar

Od 6 lat partner życiowy pewnej 
wspaniałej dziewczyny… ;)

Kim jestem i czym się zajmuje?











Kochałem zwierzaki, jak wariat.

Adoptowałem wszystkie psy, które ktoś wyrzucał na 
wieś.

Buli, Reksio, Kundzia, Ryszard, Ferdek, Andrzej…

Miałem nawet żółwia - Klarę

Kim jestem i czym się zajmuje?



Nela - wymarzony szczeniak pinczer miniaturowy 
(ratlerek).

Pogryziony pilot

Pogryziona kanapa

Obsikane wszystko

Zafajdane wszystko

Kim jestem i czym się zajmuje?



❌ Szukałem rozwiązań, porad na internecie.

❌ Wsadzanie pyszczka w siki.

❌ Karanie - szarpanie, krzyczenie.

❌ Zdobywanie pozycji „lidera” - jedzenie przed psem, 
wychodzenie z domu przed psem, ciągłe ignorowanie 
psa.

❌ Myślałem, że już nigdy nic nie zadziała.

Kim jestem i czym się zajmuje?



Historia ze smołą.

Smoła na kafelkach

Smoła na fotelach

Smoła na dywanach

Kim jestem i czym się zajmuje?



Rozpacz!

Choroba.

Znalezienie Neli nowej rodziny.

Rozpacz!

Postanowienie: nigdy więcej!

Kim jestem i czym się zajmuje?



Przeczytanie dziesiątek książek

Uczestnictwo w kursach

Szkolenie koni i psów

Zrozumienie, jak uczą się zwierzęta

Setki godzin na próbach i błędach szkoleniowych

Szukanie rozwiązań



Najważniejsza jest prostota!

3 stopniowy system szkolenia.

Zrozumienie



Fibi chętnie wykonuje wszystkie komendy.

Mogę bez obaw chodzić z nią bez smyczy.

Mogę zostawić ją samą w domu bez strachu, że coś zniszczy.

Potrafi zachować się w każdej sytuacji: gdy przyjdą goście i 
na spacerze.

Ciągle jestem z niej dumny i inni zazdroszczą mi takiego psa.

Teraz jest inaczej!





❌ Ja sobie nie poradzę.

❌ Tego psa nie da się „ułożyć”.

❌ To jest taka rasa i nic się nie da zrobić.

❌ Próbowaliśmy wszystkiego i nic nie działa.

❌ On jest ze schroniska, dlatego nie ma nadziei na 
poprawę.

Co często myślą moi klienci?



Wiedzy - systemu

Konsekwencji

Wsparcia

Cierpliwości 

Często wystarczy mała zmiana, aby mieć duże 
wyniki!

Czego brakuje opiekunom, aby 
wyszkolić psa w krótkim czasie?



1. Komunikacja

2. Motywacja

3. Automatyzacja

3 - stopniowy system szkolenia 
psa.



Komunikacja zachodzi wtedy, gdy druga strona 
odczytuje wysłany komunikat i na niego reaguje.

Pies nie jest uparty!

Naucz się języka psów = szybszy trening i 
rozwiązanie problemów.

1. Komunikacja



Przytulanie

Podchodzenie na wprost

Patrzenie sobie prosto w oczy

Różnice komunikacyjne



Odwracanie głowy

Obniżanie pozycji

Ziajanie

Ziewanie

Oblizywanie pyska

Podnoszenie przedniej łapki

Sygnały stresowe



Ignorowanie delikatniejszych sygnałów zmusza psa do 
wysyłania komunikatów silniejszych:

Warczenie

Kłapnięcie zębami

Uderzenie zamkniętym pyskiem

Skakanie na człowieka/na psa

Szczekanie

Sygnały ostrzegające





Agresja

Szczekliwość

Ciągnięcie na smyczy

Lęk separacyjny

Inne nawyki i zachowania niepożądane

Ignorowanie komunikacji



Merdanie ogonem ≠ radość

Duże oczy + uszy do tyłu ≠ poczucie winy

Szczekanie ≠ złość

Ciągnięcie na smyczy ≠ wymuszanie

Bieganie z innymi psami ≠ zabawa

Ciągnięcie do psów i ludzi ≠ przyjacielskość

Mity komunikacyjne



Pies zazwyczaj nie bawi się z 
więcej niż jednym psem na raz.

Pies zazwyczaj nie bawi się z 
obcymi psami. (Zachowania 
demonstracyjne)

To nie jest zabawa!



Niechęć do treningu

Słabe lub żadne efekty 
treningowe

Nie możesz „powiedzieć” 
psu, czego oczekujesz.

Nieprawidłowa komunikacja



Pies zawsze robi to co mu się opłaca.

Pies unika tego co mu się nie opłaca.

Pies prezentuje zachowania, które w przeszłości 
przyniosły mu korzyść. (Zostały nagrodzone)

2. Motywacja



Jedzenie

Zabawka

Dotyk

Pochwała słowna

Uwaga opiekuna

Rodzaje nagród



Zwykła nagroda, średnia nagroda, 
Wielka Nagroda

Odpowiednie nagradzanie

Wartość nagrody zależy od jej 
dostępności

Jedzenie





Świetny motywator dla psa 
„niejadka”

Piłka, szarpak, frisbee, pluszak

Zabawki zwykłe

Zabawki specjalne

Zabawka





Niektóre psy będą lubiły, inne nie.

Niektóre psy będą zbyt nakręcone 
po dotyku.

Większość opiekunów psów nie umie 
nagrodzić psa dotykiem.

Dotyk





Ton głosu jest ważny.

Szczera radość.

Wiele psów po pochwale 
słownej swojego właściciela 
odczuwa strach.

Pochwała słowna

Dobry piesek!



Każda uwaga jaką dajesz psu, jest nagrodą.

Aby Twoja uwaga była atrakcyjna, nie rozdawaj jej 
bez przerwy.

Stań się najatrakcyjniejszą nagrodą dla swojego 
psa!

Uwaga opiekuna



Automatyczna reakcja na 
komendy.

Automatyczne zachowanie w 
danej sytuacji.

Historia biednego źrebaczka.

3. Automatyzacja



Zautomatyzuj każdy mały krok, który prowadzi do 
wykonania ćwiczenia.

Zautomatyzuj całe ćwiczenie.

Odpowiednie nagradzanie.

Odpowiednio przeprowadzony trening z odłożoną 
nagrodą.

Jak zautomatyzować reakcję na 
komendy?



Czas

Miejsce

Dystans

Kontekst

Rozproszenia

Automatyzuj dodając kryteria



 

2 fundamentalne elementy, 
bez których szkolenie nie ma 

sensu.



Pies, którego potrzeby są zaspokojone może być:

Spokojny

Szczęśliwy

Skupiony

Gotowy do szkolenia

1. Potrzeby psa



Dużą część problemów behawioralnych można 
rozwiązać, dzięki zaspokojeniu potrzeb psa!

Nic więcej, tylko zaspokojenie jego potrzeb.

Pies, którego potrzeby nie są zaspokojone jest 
nieefektywny podczas treningu. Jego szkolenie jest 
niemożliwe lub zabiera kilkukrotnie więcej czasu.

1. Potrzeby psa



• Aktywność fizyczna

• Zabawa

• Stymulacja umysłowa

• Poczucie 
bezpieczeństwa

• Potrzeby socjalne

1. Potrzeby psa

• Relaks i sen

• Potrzeby fizjologiczne

• Odpowiednie żywienie

• Poczucie bezpieczeństwa

• Popęd płciowy

• Eksploracja





• Namierzanie

• Obserwacja

• Podkradanie

• Pogoń

Potrzeby z łańcucha łowieckiego

• Chwycenie

• Zagryzanie

• Rozszarpywanie

• Konsumpcja





Zabawa

Wycieczki

Trening za nagrody

Komunikacja

Jeżeli jesteś najlepszym co spotyka Twojego psa, 
będzie współpracował z przyjemnością.

2. Relacja



Systemu, który poprowadzi Cię krok po kroku.

Wsparcia trenera, który podpowie co robić w 
trudnych momentach.

Łatwo dostępnej, całej niezbędnej wiedzy.

Czego potrzebujesz, aby 
wyszkolić psa w krótkim czasie?



❓

Czy chcielibyście, abym wam 
pomógł i poprowadził przez 

szkolenie waszego psa?



 Posłuszny pies w 50 dni.



Dla osób, które ćwiczą już z psem, ale chcą mieć 
lepsze i szybsze wyniki.

Dla osób, które nie ćwiczyły jeszcze ze swoim 
psem, ale chciałyby spróbować.

Dla osób, które mają lub planują mieć szczeniaka.

Dla kogo jest kurs



Jak dołączyć?

1. Zaraz wyświetlę ofertę z przyciskiem, gdzie możesz się zapisać.

2. Dołączysz do 50 dniowego kursu.

3. Kurs możesz przerabiać, jak chcesz. Możesz zacząć później, 
możesz przechodzić lekcje co drugi dzień. Dowolnie.

4. Od razu masz dostęp do wszystkich materiałów - dostęp jest 
dożywotni.



Dlaczego kurs on-line
1. Ćwiczysz kiedy chcesz, przerabiasz materiały, kiedy masz czas i ochotę.

2. Ćwiczysz tempem swoim i swojego psa. Nie musisz się do nikogo dostosowywać.

3. Nie tracisz czasu, ani pieniędzy na dojazdy. Dzięki temu w sumie wychodzi 
taniej.

4. Możesz wrócić do lekcji/instrukcji w każdej chwili.

6. Możesz czuć się bezpiecznie - nie zarazisz się koronawirusem. Nie musisz 
nosić maseczki.

7. W razie kolejnego lock-down’u i obostrzeń nie musisz przerywać kursu i robić 
przerwy w szkoleniu.



 
Program składa się z 

7 modułów.



Rezultaty

Czego możesz się spodziewać:

• Przestaniesz wstydzić się swojego psa - zaczniesz być z niego dumna.

• Twój pies będzie wykonywał z przyjemnością każde Twoje polecenie.

• Zyskasz spokój w domu i na spacerach.

• Zyskasz kontrolę.

• Po ciężkim dniu nie będziesz się wkurzać na psa. Zamiast tego dostarczy Ci 
radości i ciepła.

• Jeżeli masz szczeniaka, lub nowego psa, już od początku zbudujesz z nim trwałą i 
silną więź, a także pokażesz mu, jak ma się zachowywać.

• Rodzina i znajomi uznają Cię za świetnego trenera psów.



Nic nie ryzykujesz!

Po przerobieniu kursu będziesz miał/ła oczekiwane rezultaty, albo 
zwrócę Ci wszystkie pieniądze!

30 dniowa gwarancja satysfakcji

Emil Nestorowicz



Moduł 1

Potrzeby, emocje, komunikacja

Lekcja 1: Potrzeby psa, które trzeba zaspokoić przed szkoleniem


Lekcja 2: Jak rozpoznawać sygnały wysyłane nam przez psa? Komunikacja.


Lekcja 3: Zabawy, które pozwolą psu rozładować emocje w sposób kontrolowany.


Lekcja 4: Jak zwrócić na siebie uwagę psa i utrzymać ją przez dłuższy czas?


Lekcja 5: Jak nauczyć psa relaksowania się nawet w gwarnych miejscach?


Lekcja 6: Jak nauczyć psa kontrolowania własnych emocji?


Lekcja 7: Jak zwiększyć pewność siebie psa?


Lekcja 8: Jak przyzwyczaić psa do różnych rzeczy, aby nie reagował na nie strachem lub 
agresją?


Lekcja 9: Jak okazywać psu uczucia, tak aby było to dla Ciebie i dla niego przyjemne?



Moduł 2

Posłuszeństwo

Lekcja 1: 3-stopniowy system szkolenia psa


Lekcja 2: Dlaczego bicie, szarpanie i krzyczenie na psa nie jest skuteczną metodą 
treningową?


Lekcja 3: Jak motywować psa, aby chciał dla opiekuna zrobić wszystko?


Lekcja 4: Jak reagować na złe zachowanie?


Lekcja 5: Najprostsze techniki, którymi nauczysz psa nowych zachowań.


Lekcja 6: Jak zautomatyzować zachowania psa?


Lekcja 7: Timing, czyli wyczucie czasu opiekuna, jako ważny element przyspieszający 
szkolenie psa.


Lekcja 8: Jak zaplanować i przeprowadzić jakikolwiek trening?



Moduł 3

Komendy Konieczne

Lekcja 1: Jak uczyć psa komend – podstawowe informacje.


Lekcja 2: Siad, leżeć i komenda zwalniająca.


Lekcja 3: Na miejsce.


Lekcja 4: Nie.


Lekcja 5: Puść.


Lekcja 6: Przykładowa sesja treningowa.



Moduł 4

Pewne przywołanie

Lekcja 1: Główne zasady skutecznego przywołania.


Lekcja 2: Jak uczyć przywołania na jedno, konkretne polecenie słowne?


Lekcja 3: Jak sprawić, aby przywołanie działało zawsze i wszędzie?


Lekcja 4: Zabawy cementujące naukę przywołania.


Lekcja 5: Przywołanie w praktyce.



Moduł 5

Luźna smycz

Lekcja 1: Dlaczego pies ciągnie na smyczy?


Lekcja 2: Jak uczyć chodzenia przy nodze?


Lekcja 3: Automatyzacja w chodzeniu na luźnej smyczy.



Moduł 6

Najczęstsze problemy

Lekcja 1: Nauka samotności. Zapobieganie lękowi separacyjnemu.


Lekcja 2: Jak oduczyć psa zjadania śmieci na spacerze?


Lekcja 3: 6 metod, aby pies nie skakał na ludzi.


Lekcja 4: Obrona zasobów – jak sobie radzić?



Moduł 7

Szczeniak

Lekcja 1: Wychowanie szczeniaka informacje ogólne.


Lekcja 2: Efektywna nauka czystości.


Lekcja 3: Ostateczne wyeliminowanie problemu podgryzania.


Lekcja 4: Socjalizacja, czyli jak wychować odważnego i spokojnego psa?



PLAN

50 dniowy 
plan działania 
- przeprowadzi Cię 

przez cały kurs dzień 
po dniu



Dostęp do społeczności

Dostęp do zamkniętej 
grupy na Facebooku 

(6 miesięcy)

Od poniedziałku do 
piątku odpowiadam na 

Twoje pytania na 
sekretnej grupie.



6 BONUSÓW

Tylko dla osób, które zapiszą 
się dzisiaj



BONUS #1

Moduł - pytania 
i odpowiedzi

Znajdziesz tam pytania 
innych uczestników 

kursu i moje 
odpowiedzi dla nich.



BONUS #2

SZKOLENIE
 „12 trenerskich 
technik oduczania 
złych zachowań u 

psa”



BONUS #3

SZKOLENIE

 „Jak pracować z psem 
lękliwym i agresywnym 
w stosunku do innych 

psów i ludzi, tak aby był 
spokojny na spacerach”



BONUS #4

SZKOLENIE
 „Jak uczyć psa 

sztuczek? Konkretne 
techniki nauki 

sztuczek: padnij, 
poproś, obrót, kicaj.”



BONUS #5
Indywidualna video-
konsultacja on-line 

1na1
Po skończeniu kursu 

spotkamy się 1na1, aby 
rozwiązać Twoje problemy 

i rozwiać wątpliwości.



BONUS #6
Raz w tygodniu video-

konsultacje on-line (dostęp 
na 6 miesięcy)

Raz w tygodniu spotykam się 
z uczestnikami kursu i z 

każdym chętnym rozmawiam 
o postępach i dalszym 

działaniu.



Dzisiaj do północy!

3 szkolenia, moduł „pytania i 
odpowiedzi”, indywidualna konsultacja 

1na1 i przedłużone do 6 miesięcy 
(normalnie 3 miesiące) cotygodniowe 

konsultacje tylko dla uczestników tego 
webinaru, którzy zapiszą się na kurs 

dzisiaj do północy.



Wartość

Ile to jest warte?

1 moduł = 197 zł, 7 modułowy kurs = 7 x 197 zł = 1 379 zł 

50 dniowy plan = 100 zł 

Dostęp do zamkniętej grupy - 6 miesięcy = 1000 zł 

BONUS #1 - Moduł „pytania i odpowiedzi” = 300 zł 

BONUSY #2, #3, #4 - 3 szkolenia = 3 x 97 zł = 291 zł 

BONUS #5 - Indywidualna konsultacja 1 na 1 po zakończeniu kursu = 150 zł 

BONUS #6 - Cotygodniowe video-konsultacje - 6 miesięcy = 1600 zł 

Całość = 4 820 zł



Cena regularna

2 097 zł









Dla 3 pierwszych osób

Dodatkowa 
konsultacja 
1na1 ze mną




