
15 trenerskich technik eliminowania 
niepożądanych zachowań u psa.

Zaczynamy!



Przygotuj się!

✴Skupienie!

✴Zarezerwuj 120 minut

✴Wycisz telefon

✴Włącz pełny ekran

✴Zamknij drzwi od pokoju

✴Przygotuj coś do pisania

✴Uśmiechnij się!



Plan szkolenia

1. Krótko o mnie

2. 15 sposobów rozwiązywania problemów z psem

3. Propozycja współpracy ze mną

4. Sesja pytań i odpowiedzi



GRATISY dla wytrwałych!

1. Przewodnik, jak krok po kroku nauczyć psa komendy przerywającej 
„nie” 

2. Przewodnik, jak krok po kroku nauczyć psa komendy wstrzymującej 
„poczekaj”

3. Przewodnik, jak krok po kroku nauczyć psa komendy zwracającej uwagę 
„patrz” 

4. Prezentacja z całego szkolenia (ponad 100 slajdów)



Kim jestem?

✴Trener psów

✴Instruktor jazdy konnej

✴Autor ebooków i artykułów na blogu.



Co robię na codzień?

✴Konsultacje z klientami na żywo

✴Konsultacje z kursantami on-line

✴Piszę artykuły, ebooki

✴Prowadzę webinary

✴Nagrywam filmy do kursów i na You Tube







Autor książek

✴Unikalna Metoda Szkolenia Szczeniaka

✴33 sztuczki dla początkującego psa i szczeniaka

✴30 rzeczy, o których musi mieć pojęcie opiekun psa

✴Aktywny spacer z psem

✴„Do mnie”, czyli krok po kroku, jak nauczyć przywołania psa

✴Tłumacz Przysięgły Psiego Języka

✴Wyluzowana smycz









Kim jestem prywatnie?

✴Od 6 lat partner pewnej 

dziewczyny

✴Opiekun Fibi

✴Opiekun Kali i Iwara









Czy Fibi nie sprawiała problemów?

✴Podgryzała

✴Gryzła meble i sprzęty domowe

✴Ciągnęła na smyczy

✴Zjadała śmieci

✴Skakała na ludzi

✴Uciekała do ludzi i psów



Sposoby na 
rozwiązywanie 
problemów z 
psem.



Eliminacja 
niepożądanych 
zachowań 
bazujących na 
emocjach:



3 techniki 
oduczające



1. Wygaszenie 
ujemne





Przykłady

✴Pies chce zjeść śmiecia na spacerze, ale my go szybko 

zasłaniamy.
✴Pies skacze na nas, gdy wchodzimy do domu, więc my 

wychodzimy.
✴Pies gryzie nas po rękach, więc przestajemy się z nim bawić.



2. Wygaszenie 
dodatnie





Przykłady

✴Pies skacze na nas, a my uderzamy go kolanem.

✴Pies ciągnie do innego psa, a my go szarpiemy na smyczy.
✴Pies nas podgryza, a my na niego krzyczymy.



Skutki uboczne stosowania wygaszenia 
dodatniego

✴Wywołuje emocje strachu, która może ewoluować w zachowania agresywne.
✴Może prowokować psa do stosowania strategii radzenia sobie z zagrożeniem: ucieczki, 

zastygnięcia w bezruchu, wysyłanie sygnałów stresowych (negocjacje), atak.
✴Kara może zostać skojarzona z jakimś bodźcem, a nie koniecznie z danym 

zachowaniem.

✴Pies czując strach, zagrożenie nie jest w stanie efektywnie się uczyć.
✴Wygaszenie dodatnie „tłumi” dane zachowanie, ale nie eliminuje. Dlatego  zachowanie 

może powrócić ze zdwojoną siłą.



Przykłady

✴Kolczatka - pies widząc innego psa ciągnie do niego i czuje ból. W przyszłości 

będzie kojarzył obce psy z bólem co wywoła zachowanie agresywne.
✴ Pies je śmiecia, a opiekun podchodzi i go uderza. Pies w przyszłości będzie 

uciekał od opiekuna, gdy ten podchodzi.
✴Pies ugryzł opiekuna podczas zabawy, a opiekun na niego nakrzyczał. Pies w 

przyszłości nie chce bawić się z opiekunem.

✴Pies warczy na dziecko i zostaje za to uderzony. Zachowanie jest tłumione, a 

w przyszłości wybucha ze zdwojoną siłą i pies gryzie dziecko.





3. Brak korzyści





Przykłady:

✴Pies wskakuje na blaty w kuchni, aby ukraść jedzenie, ale nic tam 
nie znajduje.

✴Pies szczeka, aby wymusić otrzymanie jedzenia ze stołu, ale 

opiekun ignoruje jego zachowanie.
✴Pies ciągnie na smyczy, aby dojść do parku, ale opiekun nie rusza 

się z miejsca dopóki pies nie przestanie ciągnąć.



UWAGA

✴Brak korzyści może wywołać wybuch emocjonalny.
✴Pies może frustrować się, że coś co zawsze działało, nagle teraz 

nie działa.



3 techniki 
uczące 
innego 
zachowania



4. Nauka 
zachowania 
wykluczającego



Nauka zachowania wykluczającego



Przykłady

✴Pies skacze na opiekuna, gdy ten wraca do domu. Opiekun prosi 

psa, aby poszedł na swoje miejsce - „na miejsce”.
✴Pies chce dociągnąć na smyczy do przyjemnego miejsca, a opiekun 

prosi o zachowanie chodzenia przy nodze - „równaj”.
✴Pies ucieka na spacerach - komenda „do mnie”.
✴Pies zjada śmieci - nauka hasła „przynieś” lub „puść”



5. Nauka zachowania 
niepożądanego na 
hasło





Przykłady

✴Pies skacze, gdy niosę mu miskę z jedzeniem. Proszę go o podskoki 

na hasło, gdy idę z miską. Potem proszę go coraz rzadziej, aż w 

końcu nie proszę go wcale i pies nie skacze.



6. Wykształcenie 
braku niepożądanego 
zachowania





Przykłady

✴Pies skacze na człowieka, ale w momencie, gdy ma 4 łapki na 

ziemi otrzymuje smakołyka.
✴Pies ciągnie na smyczy, ale w momentach, gdy rozluźnia smycz i 

zwraca uwagę na opiekuna jest nagradzany.
✴Pies szczeka, aby wymusić zabawę, ale gdy w końcu się uspokaja i 

kładzie na legowisku otrzymuje pysznego gryzaka.



3 techniki 
wspomagające



7. Obniżenie 
motywacji



Obniżenie motywacji



Przykłady

✴Dajemy psu przed spacerem matę węchową wypełnioną 

smakołykami, aby zaspokoił swoją potrzebę węszenia, 

wyszukiwania jedzenia i zjadania. Dzięki temu na spacerze ma 
mniejszą motywację do wyszukiwania i zjadania śmieci.

✴Zapewnienie psu naturalnych gryzaków, aby miał mniejszą 
motywację na gryzienie i niszczenie sprzętów domowych.



8. Uniemożliwienie 
fizyczne



Uniemożliwienie fizyczne



Przykłady

✴Stosowanie długiej linki 15-20 metrowej podczas spacerów, aby 

uniemożliwić psu ucieczki.
✴Zamknięcie psa za bramką rozporową w innym pomieszczeniu, aby 

nie skakał na gości.
✴Schowanie butów, aby szczeniak ich nie gryzł.
✴Zastosowanie kagańca, aby uniemożliwić psu zjadanie śmieci 

podczas spaceru.



9. Zmiana rytuału



Zmiana rytuału



Przykłady

✴Zmieniam trasę spacerową, jeśli wiem, że na starej trasie jest 

miejsce, w którym mój pies ciągnie.

✴Gdy przychodzą goście, wydaje psu gryzaki, aby skupił się na nich, 
zamiast na skakaniu. Po zjedzeniu gryzaka napięcie jest mniejsze.

✴Jeśli mój pies zawsze wymusza jedzenie, gdy domownicy jedzą przy 

stole, mogę ZANIM zacznę posiłek dać psu kongo do wylizywania.



Eliminacja 
niepożądanych 
zachowań 
bazujących na 
emocjach:



Najczęstsza 
przyczyna 
agresji



10. Harmonizowanie



Harmonizowanie



Przykłady

✴Pies widząc innego psa zatrzymuje się, więc my też się 
zatrzymujemy.

✴Pies obchodzi łukiem głośny autobus, który stoi na przystanku, 

więc my podążamy za nim.

✴Pies naskakuje na nas (prośba o odejście), więc my wycofujemy 
się.



11. Kontr-warunkowanie



Kontr-warunkowanie

✴Zmieniamy skojarzenie psa z nieprzyjemnym bodźcem.

✴Zanim pies zaprezentuje niepożądane zachowanie, robimy z nim 

lub dla niego coś przyjemnego.
✴W przyszłości pies kojarzy bodziec z czymś przyjemnym, dzięki 

czemu przestał na niego reagować zachowaniem niepożądanym.



Przykłady

✴Pies oszczekuje inne psy - gdy pies widzi innego psa w oddali i zaczyna wysyłać 

sygnały stresowe, my zaczynamy wydawać mu ulubione smakołyki.

✴Pies boi się smyczy i jest agresywny, gdy próbujemy zapiąć mu smycz. 

Pokazujemy psu smycz i rzucamy w jego stronę smakołyki, potem wydajemy 

smakołyki, gdy pies jest zapięty na smycz.

✴Pies boi się jakiegoś miejsca i w tym miejscu zawsze ciągnie na smyczy. Gdy 

jesteśmy już niedaleko danego miejsca, zaczynamy bawić się z psem szarpakiem. 

Potem bawimy się w coraz bliższej odległości od danego miejsca, aż będziemy mogli 

bawić się w tym miejscu i pies nie będzie reagował ciągnięciem na smyczy.



12. Habituacja





Przykłady

✴Pies boi się zostawać samemu w domu, więc zostawiamy go za 

bramką rozporową na minutę i wracamy. Potem zwiększamy 

trudność i zostawiamy go na coraz dłużej, potem za zamkniętymi 

drzwiami, potem całkiem wychodzimy z domu.

✴Pies boi się schodów, więc podchodzimy do schodów i odchodzimy, 

podchodzimy i odchodzimy, potem wchodzimy na jeden schodek i 

schodzimy, itd…



3 bardzo łatwe 
techniki eliminujące 
strach





Przykłady

 Opiekun z Fąfelkiem idą chodnikiem, a z naprzeciwka idzie obcy 
człowiek z psem. Opiekun schodzi z Fąfelkiem na pas zieleni i 
przepuszcza spacerowiczów. 

 Opiekun z Fafikiem idą sobie ścieżką w parku, a z naprzeciwka 
jedzie na nich rowerzysta. Aby uniknąć konfrontacji schodzą na bok i 
obserwują rowerzystę z boku. Dzięki temu Fafik czuje się 
bezpiecznie i uczy się, że rowery nie są zagrożeniem. 



14. Śledzenie



Przykłady

✴Opiekun z psem omijają dużym łukiem innego człowieka z psem, 

a następnie zaczynają za nimi iść w dużej odległości

✴Opiekun z psem schodzą z drogi człowiekowi, czekają, a następnie 

zaczynają za nim iść.





Przykłady

✴Opiekun z psem podchodzą i odchodzą od autobusu. Podchodzą 

coraz bliżej i odchodzą do strefy bezpiecznej.

✴Pies warczy, gdy opiekun chce założyć mu kaganiec. Opiekun 

podchodzi z kagańcem i odchodzi od psa. Przybliża kaganiec i 
oddala.



Czego potrzebujesz, aby wyeliminować 
niepożądane zachowanie?

1. Poznać przyczynę danego zachowania, obserwując sygnały, które 

wysyła pies (komunikacja).

2. Dobrać odpowiednią technikę pracy, która zmieni motywację psa 

(motywacja).

3. Konsekwentnie pracować z psem metodą małych kroczków 

(automatyzacja).



Czy chcesz, żebym 
Ci pomógł i 

przeprowadził 
przez szkolenie 
Twojego psa?



„Posłuszny pies w 50 dni”



Dla kogo jest ten kurs?

✴Dla osób, które jeszcze nie ćwiczyły z psem, ale chciałyby 

zacząć.

✴Dla osób, które mają nowego psa albo szczeniaka.
✴Dla osób, które ćwiczą ze swoim psem, ale chciałyby robić to 

lepiej.



Jak dołączyć?

✴Za chwilę podam link do zapisów.

✴50 dniowy kurs możesz przerabiać kiedy chcesz i jak szybko 
chcesz. 

✴Dożywotni dostęp do materiałów.

✴Możesz zacząć kiedy chcesz.
✴Masz dostęp do wszystkich materiałów na raz.



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. 




Kurs składa się z 7 modułów

1. Potrzeby, emocje, komunikacja

2. Posłuszeństwo

3. Komendy Konieczne

4. Pewne przywołanie

5. Luźna smycz

6. Najczęstsze problemy

7. Szczeniak



Jakich rezultatów się 
spodziewać?

✴Zaczniesz być dumna ze swojego psa. Zero wstydu podczas spacerów.
✴Pies zacznie się Ciebie słuchać.
✴Zyskasz kontrolę nad swoim psiakiem, przez co będziecie czuli się bezpieczniej.
✴Zyskasz spokój w domu i na spacerach.
✴Nie będziesz wkurzać się na psa. Zamiast tego wasza relacja będzie jeszcze 

silniejsza.

✴Zbudujesz zdrową i silną relację z nowym psem lub szczeniakiem, opartą na 

wzajemnym szacunku i harmonijnym życiu.



30 dniowa gwarancja = zero ryzyka

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

Nie będę o nic pytał.

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.



5 BONUSÓW

Tylko dla osób, które zapiszą 
się w ciągu następnych 24 

godzin



BONUS #1

Moduł - pytania 
i odpowiedzi

Znajdziesz tam pytania 
innych uczestników 

kursu i moje 
odpowiedzi dla nich.



BONUS #2



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



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.



Masz 24 godziny!

2 szkolenia, moduł „pytania i 
odpowiedzi”, pakiet poradników, kurs 
„Zrównoważony pies” i przedłużone do 

6 miesięcy (normalnie 3 miesiące) 
cotygodniowe konsultacje tylko dla 
uczestników tego webinaru, którzy 

zapiszą się na kurs w ciągu 24 godzin.



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 

BONUS #2 - Pakiet poradników = 300 zł  

BONUSY #3, #4 - 2 szkolenia = 2 x 97 zł = 194 zł 

BONUS #5 - Kurs „Zrównoważony pies” = 397 zł 

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

Całość = 5 270 zł



Cena regularna

1 994 zł










