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KIM JEST PSI TRESER?

Do zadań zawodowych tresera psów należy:
• udzielanie porad i prowadzenie szkoleń 

z zakresu wiedzy o psach;
• szkolenie psa i jego przewodnika w celu osiągnięcia 

niekłopotliwego funkcjonowania zwierzęcia w otoczeniu;
• przygotowywanie psa do celów sportowych;
• przygotowywanie psa do wykonywania zadań 

specjalistycznych;
• ocenianie cech użytkowych psa;
• ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia;
• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, 

ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz dobrostanem psów.

Treser psów szkoli psa lub psa i jego przewodnika oraz 
przeprowadza ocenę predyspozycji psychicznych psa. 
Celem jego pracy jest przygotowanie psa do zachowań
nieuciążliwych i niestanowiących zagrożenia dla ludzi 
i zwierząt w jego otoczeniu. Przyucza także psy do 
uczestnictwa w psich sportach i do wykonywania 
zadań specjalistycznych takich jak: pomoc osobom 
niepełnosprawnym, detekcja węchowa, ratownictwo, 
myślistwo, pasterstwo i innych. 

Dobierając metody szkoleniowe 
unika sprawiania psu dyskomfortu, 
bólu bądź wywoływania strachu. W 
swojej pracy kieruje się dobrostanem 
psów i odpowiedzialnością 
za bezpieczeństwo ludzi i zwierząt w 
trakcie zajęć.



UMIEJĘTNŚCI I KWALIFIKACJE

Miłość do zwierząt, zainteresowanie
i pasje kynologiczne zdecydowanie

sprzyjają zostaniu profesjonalnym treserem
zwierząt. Do tego też musisz przejawiać

własne, istotne cechy charakteru –
cierpliwość, dokładność, spokojne, ale

i stanowcze usposobienie. Zwierzę chętniej
podporządkuje się osobie, w której będzie
widział swego rodzaju charyzmę. Zwłaszcza
jeśli masz do czynienia z bardziej leniwymi

lub inteligentnymi rasami psów.



CO TRZEBA ZROBIĆ 
ABY ZOSTAĆ TRESEREM?

Żeby zostać treserem psów należy posiadać 
wykształcenie średnie oraz ukończony certyfikowany 
kurs na psiego instruktora. Szanse zwiększa 
ukończona zoopsychologia z zooterapią, stosowana 
psychologia zwierząt, kynologia, behawiorystka 
zwierząt, weterynaria, zootechnika albo zwierzęta w 
rekreacji, edukacji i terapii jako kierunki studiów na 
wyższych uczelniach. Takie studia dają szersze 
przygotowanie do pracy z psami i innymi zwierzętami. 
Pozwalają zapoznać się z psychiką, anatomią i 
sposobem życia psów.



SZKOLENIE PSÓW 

5 ZASAD 

WYCHOWANIE SZCZENIAKA, CZYLI IM WCZEŚNIEJ, TYM LEPIEJ!

GRATYFIKACJA – USTAL, CO NAJBARDZIEJ CIESZY TWOJEGO PSA

ODPOWIEDNIA MOTYWACJA TO PODSTAWA

STOPNIOWANIE ROZPRASZANIA 

ROZPOCZNIJ OD PROSTYCH ĆWICZEŃ



ILE ZARABIA

PSI TRESER?
Indywidualne 

prowadzenie psa to koszt 
sumaryczny od kilkuset do 

kilku tysięcy złotych. Z kolei 
zajęcia grupowe za 

każde spotkanie 
kosztują właściciela psa około 

100 zł. Zależy oczywiście, 
ile masz zleceń w 

miesiącu, jednak przyjmuje 
się, że profesjonalni treserzy 
psów zarabiają około 5000 –

8000 zł brutto.

Zarobki w tym 
zawodzie są zróżnicowane. 

Wiele zależy 
od poziomu kompetencji 

(I lub II stopień ukończenia 
kursu), tego, jakie psy i 

dla kogo trenujesz (czy chodzi 
o psy w służbach 

mundurowych, psy 
sportowe lub prywatnych 

właścicieli) oraz swego rodzaju 
Twoja własna renoma.



ZNANI TRESERZY
PSÓW

Piotr Wojtków
Psi treser i behawiorysta
W swojej pracy 
wykorzystuje metodę 
pozytywnego myślenia.

Katarzyna Banach
Psia treserka zajmuje się 
psami od 20 lat. 
Najważniejsze dla niej jest 
zrozumienie, jasna 
komunikacja i wzajemne 
zaufanie.

Cesar Millan
Psi treser i behawiorysta psów
Prowadzi program ,,Zaklinacz 
psów" specjalizuje się w 
rehabilitacji agresywnych psów.



Moją pasją jest uczenie 
mojego psa różnych 
sztuczek, sprawia nam to 
ogromną przyjemność!

Mój pies nazywa się Haps
i ma 5 lat. Jest rasy 
staffordshire bull terrier. 
Chętnie wykonuje wiele, 
różnych sztuczek.
Potrafi m.in.: - jeździć na 
deskorolce, skakać przez 
hula hop , zapalać światło, 
itp..

JA I MOJA PASJA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zosia Kędziorek klasa 8d


