
TROPIENIE UŻYTKOWE 

Tropienie użytkowe polega na poszukiwaniu osoby zaginionej np. w lesie czy  mieście, dając 
psu wcześniej do nawąchania zapach tej osoby.  
Tropienie użytkowe jest formą treningu zawodowych grup poszukiwawczo-ratowniczych.   
Do Polski tą formę pracy z psem sprowadziła Maria Kuncewicz, która uprawiała ten sport 
przez wiele lat zagranicą . 
 
To jedna z najlepszych aktywności, jakie możemy podjąć z naszymi psami. Wśród 
najważniejszych korzyści wymienić należy:  

 spełnienie jednej z najważniejszych potrzeb psa – pracy nosem  

 poprawienie relacji pies-człowiek  

 wzmocnienie pewności siebie psa (genialne dla psów lękowych czy zbyt uzależnionych od 
swoich opiekunów)  

 uspokojenie psów hiperaktywnych i wyciszenie każdego psa, z uwagi na silna stymulacje 
umysłowa psa podczas pracy węchowej  

 trening uważności i cierpliwości   

 świetna zabawa  

Do tego oswajamy przestrzeń, ciesząc się aktywnym spędzaniem czasu z psem bez względu 
na miejsce i pogodę.  
 
 

O prowadzących: 

 Akademia Psa Pracującego od  2005 roku  prowadzi kursy pracy węchowej dla psów i ich 
przewodników. Przygotowujemy zespoły tropiące, poszukujące oraz psy oznaczające 
markery zapachowe i aportujące. Zajęcia prowadzone przez naszych instruktorów 
charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego kursanta.  

Nie stosujemy metod awersyjnych podczas szkolenia. W czasie kursów kładziemy równą 
wagę na przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne.  

Zespoły dotychczas przez nas przygotowane doskonale radzą sobie w samodzielnej pracy 
terenowej. 

Od 2013 roku Akademia Psa Pracującego organizuje SKOP, czyli Sprawdziany Kompetencji 
Zespołów Tropienia Użytkowego. 

Instruktor prowadzący zajęcia na terenie Śląska – Piotr Smurawa ,  

założyciel i instruktor Akademii Psa Pracującego. 

Z wykształcenia: psycholog społeczny, ze specjalizacjami z: psychologii policyjnej, psychologii 
w biznesie, reklamie. 

Terapeuta w orientacji systemowej (Ośrodek Psychologii i Psychoterapii "Cognitio distincta"). 



Prekursor tropienia użytkowego w Polsce, pomysłodawca i organizator pierwszego w Polsce 
SKOP-u.   

Od wielu lat współpracuje w poszukiwaniach osób  zaginionych ze specjalistycznymi 
służbami. 

Plan warsztatów 1-3 marca 2019 roku w Siemianowicach Śląskich. 

1 marca , godzina 18.00-20.00 – wykład Piotra , spotykamy się w Domu Kultury „Chemik” w 
Siemianowicach Śląskich, 

2 marca, od godziny 8.00 tropimy na terenie Siemianowic – dzielnica Bytków, Lasek 
Bytkowski , praca  par pies – przewodnik będzie nagrywana, 

2  marca, godzina 18.00 – 20.00 – oglądanie filmów z pracy , omówienie przez Piotra, 
spotykamy się w Domu Kultury „Chemik”, 

3 marca – od godzinny 8.00 tropimy  na terenie Siemianowic. 
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