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Nieważne skąd jesteś, jakiego
masz psa, jakimi metodami go

szkolisz, kto jest twoim ulubionym
trenerem.

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli masz psa i wychodzisz z nim
na spacer, to zapewne spotkałaś
na swojej drodze podbiegacza...



Jest to spuszczony ze smyczy pies
 (bądź taki na długiej lince), 
który podbiega do Ciebie 

i Twojego psa bez zaproszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten pies nie jest pod kontrolą
swojego opiekuna, najczęściej nie

ma zrobionego przywołania.



To zależy. 
 

Psy podbiegają
do innych obcych
psów z różnych
powodów. 



Wgapianie się, obniżenie
postawy ciała, skradanie się,

 a następnie szybki zryw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten pies może chcieć zapolować
na Twojego psa.  

 



Takie zachowanie najczęściej
występuje przy dużych

różnicach w wyglądzie psów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mały, włochaty,
biegający 

i popiskujący
pies, z daleka

może wyglądać
jak zwierzyna 
bądź zabawka.



MALTAŃCZYK SZARPAK
 Z OWCY



Chcemy Was
uspokoić!

 Nie każdy duży pies
myśli tylko o zabijaniu

Yorków.

Znamy wiele
zaprzyjaźnionych psów 
o  różnych rozmiarach,

prawidłowa socjalizacja i
odpowiednie przekierowanie
instynktów, praca z psem robi

ogromną robotę!



Ale sytuacja miała miejsce
 w parku, więc jak to?!

 
 
 
 
 
 
 
 
\



 
Niektóre psy mogą mieć

instynkt terytorialny w różnych
miejscach. Nie zawsze jest to

podwórko, mogą to być
zarówno kolanka swojej pańci

jak i park, do którego
przychodzi codziennie i uważa

to miejsce za swoje.

Spadówa, 
to MÓJ teren!



Tamten pies biega luzem po
parku i nagle widzi Was i MUSI
podbiec, ogarnąć kim jesteście. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego MUSI?



 
 
 
 
 
 
 
 

Mówi się, że niepewne siebie psy
będą uciekać od takich sytuacji
lub chować się za właścicielem,

cóż... 
 

Nie zawsze tak jest. 



 
Znacie to powiedzenie 

"najlepszą obroną jest atak"? 
W tej sytuacji jest dokładnie tak

samo.
 



Pies, który się boi, nie chce być
zaskoczony kontaktem z innym

psem, dlatego sam inicjuje
kontakt na swoich warunkach.

Rozpracowali
mój plan...



Ten pies od małego miał
przyzwolenie na

niekontrolowaną przez opiekuna
"zabawę" z innymi psami,

podchodzenie do psów za płotem,
obwąchiwanie się z każdym

przechodzącym psem.
 
 
 
 
 
 
 



 Taki pies kojarzy sobie widok
innego psa wyłącznie 

z bardzo silnymi emocjami! 
NIE POTRAFI zareagować

spokojnie.
 
 

Czy ktoś
powiedział

,,idzie PIESEK"?



W 99% NIE.
 



 
Nieznajome psy rzadko rzucają

się w wir szczerej zabawy, 
tak samo my raczej nie

przytulamy się do obcych osób
na ulicy.

Odczep się.



Do prawidłowej zabawy
potrzeba:

 czasu, odpowiedniej przestrzeni
(twój pies na smyczy ma

ograniczoną przestrzeń!),
zrzucenia emocji przed

spotkaniem oraz na jego
początku, symetryczności i chęci

dwóch stron. 



Nagłe podbiegnięcie zza krzaków  
obcego psa nie spełnia żadnego

z  warunków prawidłowej
zabawy!!!

Dobrze gadają!
Chrupek się 

należy.



Prawidłowa zabawa,
która daje frajdę obu

psom, to złożony
temat. 



 To jak
zaplanować takie

spotkania, 
jak pomóc psu,
kiedy reagować

szczegółowo
omówiliśmy  

 

w naszym kursie online: 
Psie korepetycje z psich

zabaw.
 



Jeśli chcesz wiedzieć, jak
powinna wyglądać zabawa

psów, to mamy dla Ciebie kurs
z analizami psich zabaw!

KUPUJĘ KURS

https://www.psiekorepetycje.pl/psie-zabawy/


Już ustaliliśmy, że podbiegacz
wcale nie chce się "tylko

pobawić" lub "tylko przywitać". 
Co możemy zrobić, aby pomóc

swojemu psu w stresującej
sytuacji. 

HELP 
ME



Pani się nie boi,
 on nie gryzie.

Łykam 
w całości.



Opiekun podbiegacza często
nie zdaje sobie sprawy 

z zagrożenia na jakie naraża
innego psa, puszczając

swojego luzem bez kontroli.
Uważa, że skoro jego pies 

nie gryzie, to problem 
nie istnieje.



Niestety jest to najczęściej brak
podstawowej wiedzy o

komunikacji psów, mowie
ciała, często o ich potrzebach. 



Mimo wszystko
pierwszym krokiem
jakim powinniśmy
zrobić by uniknąć

kontaktu 
z podbiegaczem, to

właśnie grzeczna, ale
STANOWCZA prośba

o odwołanie psa.



Nie wdawaj się tutaj w dyskusje
typu:

 "On chce się przywitać", "On chce się
pobawić", "A mój jest łagodny".

Tracisz na to cenny czas zamiast
pomagać swojemu psu.



Jeśli właściciel nie przejmuje
kontroli nad psem powiedz, że

pies stwarza zagrożenie dla
Ciebie i Twojego psa, więc

dzwonisz po policę oraz masz
prawo użyć środka ochrony

osobistej, np. gazu
pieprzowego. 



 
Wzmianka o gazie pieprzowym

najczęściej ukraca dyskusje 
i zwykle nie ma konieczności

używania gazu.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Gdyby opiekun podbiegacza
zaczął Cię obrażać, wyzywać,

zacznij nagrywanie! 
Będziesz mieć dowód dla

policji.



Art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (Dz.U.2020.638) zgodnie
z którym „zabrania się puszczania
psów bez możliwości ich kontroli

 i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację

właściciela lub opiekuna.”
 



1. Kto nie zachowuje zwykłych lub
nakazanych środków ostrożności

przy trzymaniu zwierzęcia, podlega
karze ograniczenia wolności,

grzywny do 1000 złotych albo karze
nagany.

2. Kto dopuszcza się czynu
określonego w 1 przy trzymaniu

zwierzęcia, które swoim
zachowaniem stwarza

niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia człowieka,

 
- Art. 77 ustawy z dnia z dnia 20 maja

1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz.U.2021.281):

podlega karze ograniczenia wolności,
grzywny albo karze nagany.

 



Tak.  
Zgodnie z prawem pies ma być

pod KONTROLĄ opiekuna, 
nie uściślając w jaki sposób. 

 



Opiekun może mieć pod
kontrolą psa bez smyczy -

taki pies jest odwoływalny, 
nie stanowi zagrożenia dla
społeczeństwa ani innych

zwierząt. 



Pies na smyczy może być POZA
kontrolą człowieka, jeśli nie jest
w stanie go utrzymać i stanowi

zagrożenie dla innych.



1. NIE PANIKUJ

W większości przypadków te
spotkania są bardzo stresujące,

również z powodu Twoich emocji! 
Wiele razy widzieliśmy sytuacje,

gdzie to człowiek zaczyna tornado
stresu - napinanie lub szarpanie

smyczą, krzyki, machanie rękoma,
spinanie ciała, pocenie się. Twój

pies jest związany z Tobą
emocjonalnie, więc przejmuje
Twoje nerwy! Nie dokładaj psu

stresu, stań się jego opoką.



2. Oceń zamiary podbiegacza

Zwróć uwagę jak zachowuje się
podbiegacz. Czy jest

podekscytowany, szczeka, biega 
w kółko, stara się obwąchać

Twojego psa?
 
 

A może biegnie przyczajony na
pełnej petardzie, prosto na Was,

ma spięte ciało gotowe 
by zaatakować?



3. Zwróć się do opiekuna
podbiegacza (jeśli jest) 

o zabranie psa

Jeśli pies zachowuje się
agresywnie i chce Was

zaatakować, nie czekaj, możesz
się bronić gazem pieprzowym.



4. Nie czekaj, działaj!

Jeśli pies nie atakuje Was, ale
podbiega, dąży do kontaktu 

z twoim psem, chce go
obwąchać, skoczyć na niego 

lub go pogonić, masz dwie drogi
działania.



4. Nie czekaj, działaj!

Zostaw psa za sobą, poproś go 
o pozostanie na miejscu. 
Sama wyjdź na przeciw

podbiegaczowi. 
Zachowaj wyprostowaną pozycję.

 Możesz dodatkowo rozłożyć
ręce. 

Stanowisz barierę między psami. 

a) Twój pies chowa się za Tobą, 
da radę wytrzymać na hasło

"zostań" w danym miejscu, nie
szuka kontaktu z podbiegaczem.



4. Nie czekaj, działaj!



4. Nie czekaj, działaj!

Czasami podbiegacz będzie
chciał Cię ominąć i dostać się

do Twojego psa. 
Nie pozwól na to.

 On przesuwa się w bok?
 Ty też! Jesteś jego odbiciem

lustrzanym.



4. Nie czekaj, działaj!



4. Nie czekaj, działaj!

Działaj szybko, weź smycz ze
swoim psem ZA siebie. Możesz

skrócić smycz i trzymać ją
PIONOWO do góry, jeśli Twój

pies napiera.
Nie pozwól, aby Twój pies

wyskoczył do podbiegacza.

b) Twój pies dąży do konfrontacji,
chce doskoczyć do podbiegacza

 lub uciec z tego miejsca



4. Nie czekaj, działaj!

Jeśli Twój pies jest
spokojny, wyjdź przed psa
 i zachowuj luźną smycz.



4. Nie czekaj, działaj!

Jeśli Twój pies nie da rady zachować
się spokojnie, skróć smycz, trzymaj
ją pionowo. Blokujesz psa smyczą 

i ciałem. ale to TY  odpowiadasz
podbiegaczowi, nie Twój pies.



4. Nie czekaj, działaj!

To Twoją rolą jako przewodnika
jest odpędzenie intruza. Zacznij

napierać ciałem w kierunku
podbiegacza, jeśli masz pod ręką

duży patyk możesz nim
dodatkowo wyznaczać

przestrzeń.

b) Twój pies dąży do konfrontacji,
chce doskoczyć do podbiegacza

 lub uciec z tego miejsca



4. Nie czekaj, działaj!



4. Nie czekaj, działaj!

Nie uciekaj ze swoim psem, nie
odciągaj swojego psa. 

To może tylko bardziej zachęcić
podbiegacza do działania. 

Wejdź pomiędzy psy i zajmij się
zabieraniem przestrzeni

podbiegaczowi.

b) Twój pies dąży do konfrontacji,
chce doskoczyć do podbiegacza 

lub uciec z tego miejsca



4. Nie czekaj, działaj!



Spotkania z podbiegaczami
mogą mocno wpłynąć na to,
jak Twój pies postrzega inne

psy.

Od dziś już wiesz jak możesz
zareagować, aby Twój pies nie

musiał robić tego sam.



Kontakty socjalne to ważny
temat. Twój pies zasługuje na

to, by mieć fajnych psich
kolegów, aby nie musiał się

stresować każdym napotkanym
psem!



Możesz mu w tym pomóc
pogłębiając swoją wiedze 

z zakresu psiej komunikacji 
oraz psich zabaw! 



Nauczymy Cię jak zapoznawać
ze sobą psy, jak stworzyć

odpowiednie warunki 
do prawidłowej zabawy oraz jak

i kiedy reagować, gdy do
kontaktu już dochodzi!



Jeśli chcesz pomóc swojemu
psu nawiązywać prawidłowe

relacje z innymi psami,
 to zapraszamy Cię do naszego
kursu online "Psie korepetycje

z psich zabach"

KUPUJĘ KURS

https://www.psiekorepetycje.pl/psie-zabawy/

