Kształcenie:
Kursy dla treserów psów:
Pozytywna Szkoła Przewodników
Psów 4 Łapy Psa
ul. Stare Złotno 113
91-015 Łódź
tel. 664 023 053
e-mail: info@4lapypsa.pl
www.4lapypsa.pl
JB - szkoła przewodników psów - J. Bohdziun w
Łodzi
ul. Milionowa 64
91-015 Łódź
tel. (042) 672-73-24
e-mail: info@tresura.com
www.jb-szkola.pl
Szkoła Baron
ul. Łososiowa
91-015 Łódź
tel. 509 989 639
e-mail: info@szkolabaron.pl
www.szkolabaron.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Treser psów
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Klasyfikacja zawodów i specjalności: 516405

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:

Inne:
Związek Kynologiczny w Polsce
Al. Kościuszki 48
90-427 Łódź,
Tel. (0-42) 637-62-62,
637-66-00, 657-00-31
e-mail: lodz@zkwp.pl
www.lodz.zkwp.pl

ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50
Łódź 2015

Treser psów jest osobą odpowiedzialną za szkolenie
psów i przystosowywanie ich do funkcjonowania
w określonych warunkach. Wiedza i umiejętności
osób wykwalifikowanych w tym zakresie znajdują
zastosowanie w tresurze psów cyrkowych,
wykorzystywanych
w
produkcji
filmów
fabularnych, psów obronnych, psów-ratowników,
zwierząt szkolonych do wykrywania narkotyków
i
innych
substancji
lub
przedmiotów
niebezpiecznych lub nielegalnych, a także psów
obronnych. W zależności od charakteru danego
szkolenia, jego efektem może być nauczenie
zwierzęcia określonych trików cyrkowych, reakcji
obronnych, czy rozpoznawania określonych
substancji, etc. Szczególnym przypadkiem tresury
psów jest ich przygotowanie do roli psa-ratownika
lub przewodnika osób niewidomych.
W tym przypadku na treserze spoczywa szczególna
odpowiedzialność i znacząco wzrasta trudność
prowadzonego przez niego szkolenia.

Dla zawodu tresera psów brak jest formalnych
wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. Ze
względu na zmienne warunki pracy, złożoność
zadań, dużą samodzielność w podejmowaniu
decyzji oraz odpowiedzialność za ich skutki
wskazane jest wykształcenie średnie o dowolnym
kierunku. Przez pracodawców pożądane jest
wykształcenie wyższe o kierunkach: psychologia,
psychologia zwierząt, pedagogika, weterynaria lub
zootechnika. Kandydaci do wykonywania zawodu
tresera psów powinni ukończyć kurs zakończony
egzaminem
potwierdzającym
kwalifikacje
zawodowe.

Zadania zawodowe:

Wymagania psychofizyczne:

Treser psów jest zawodem o charakterze
usługowym. 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.
Treser
przekazuje
przewodnikowi psa wiedzę teoretyczną i kształtuje
umiejętności praktyczne postępowania z psem,
niezbędne do osiągnięcia przez psa wysokiego
poziomu uspołecznienia i posłuszeństwa. Treser
sprawdza efekty szkolenia podczas egzaminów
i konkursów dla psów i ich przewodników. Ocenia
predyspozycje psa na podstawie jego cech
psychicznych. W razie potrzeby kieruje zwierzę na
konsultacje do lekarza weterynarii w celu
wykluczenia wpływu choroby na zachowanie psa
bądź do behawiorysty zwierzęcego (zoopsychologa)
w przypadku wystąpienia zachowań nietypowych
dla gatunku lub groźnych dla otoczenia. Treser
psów zna aktualne wyniki badań naukowych
z zakresu psychologii psów. Dobierając metody
szkoleniowe unika sprawiania psu dyskomfortu,

Wykonywanie zawodu tresera psów wymaga
pozytywnego stosunku do psów oraz doceniania
wagi różnych funkcji, jakie zwierzęta te pełnią
w dzisiejszym świecie. Treser psów powinien
cechować się empatią wobec psów, jak również
opanowaniem, cierpliwością, spostrzegawczością,
wnikliwością w analizowaniu przyczyn zachowań
psów, refleksem i zdolnością koncentracji. W tym
zawodzie niezbędne są zdolności komunikacyjne,
a także umiejętność przekazywania wiedzy
i kształcenia umiejętności praktycznych oraz
motywowania przewodników do samodzielnego
wykonywania ćwiczeń z psem. Treser powinien
mieć dobrą kondycję fizyczną, sprawność ruchową
i koordynację wzrokowo-ruchową.

bólu bądź wywoływania strachu. W swojej pracy
kieruje się dobrostanem psów i odpowiedzialnością
za bezpieczeństwo ludzi i zwierząt w trakcie zajęć.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
tresera psów są: nerwowość, negatywny stosunek
do
zwierząt,
niski
poziom
umiejętności
społecznych, astma, silna alergia na sierść lub
wydzieliny psa. Codzienne kontakty z klientami
i zwierzętami wymagają także prawidłowej
sprawności narządu słuchu, wzroku i mowy.

Przeciwskazaniem są problemy z układem
mięśniowym
i kostno – stawowym, gdyż praca ta jest
wykonywana głównie w ruchu – chodzenie,
bieganie, schylanie się. Praca jest wykonywana
w pozycji stojącej przez dłuższy czas.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Treser psów rozpoczynający pracę oferuje usługi
z zakresu zwiększania poziomu uspołecznienia
(socjalizacji) głównie młodych psów oraz uczenia ich
współpracy z człowiekiem. Wraz z nabywanym
doświadczeniem rozszerza zakres swoich usług
o pomoc przewodnikom nad zmianą tych zachowań
psów, które są uciążliwe lub groźne dla otoczenia.
Ocenianie predyspozycji psychicznych psa wymaga
najczęściej co najmniej rocznego doświadczenia
w pracy tresera psów. Po ukończeniu kursów
doszkalających treser może szkolić psy do
wykonywania zadań specjalistycznych. Treser psów
przez czas aktywności zawodowe i powinien
doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc
w seminariach, warsztatach i kursach branżowych oraz
prowadząc samokształcenie. Możliwości zatrudnienia
stwarzają liczne ośrodki tresury zwierząt, a także
instytucje różnego rodzaju, wykorzystujące potencjał
psów w ratownictwie, służbie porządkowej, granicznej
itp. Treser psów może także prowadzić własną
działalność gospodarczą.
Płace:
Wynagrodzenie tresera psów uzależnione jest od
miejsca zatrudnienia oraz od jego kwalifikacji
zawodowych. Zarobki osoby zatrudnionej w tym
charakterze rozpoczynają się przeważnie od kwoty
równej płacy minimalnej i wzrastają, w zależności od
posiadanego stażu i umiejętności. W przypadku
prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarobki
uzależnione są od ilości podejmowanych zleceń przez
tresera psów.

