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PROGRAM KONFERENCJI

SOBOTA 18 CZERWCA

• 8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników

• 9.00 - 9.30 - Rozpoczęcie konferencji - Wstęp i powitanie gości

• 9.30 - 11.00 prof. Clive Wynne - Na czym polega naukowe podejście do zachowania psów? 
- Science, non-science, nonsense. Od Pawłowa do Skinnera przez Lorenza i Tinbergena 
do współczesności. Mniej oczywiste znaczenie oczywistej wiedzy.

• 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

• 11.30-13.00 prof. Clive Wynne - Zastosowanie wiedzy o zachowaniu do pomocy psom 
z problemami behawioralnymi - Psy przebywające w schroniskach dla zwierząt.

• 13.00 - 14.00 Lunch

• 14.00 - 14.45 tech.wet. Agnieszka Siedlecka  - Nowe spojrzenie na dobrostan zwierząt 
towarzyszących. Czy relacja człowiek-zwierzę ma znaczenie?

• 14.45 - 15.30 mgr Zuzanna Rajchert - Pies i kot u groomera. Groomer jako behawiorysta -
 dbanie o emocjonalny dobrostan psów i kotów w salonie groomerskim.

• 15.30 - 16.00 Przerwa kawowa

• 16.00 - 16.45 mgr Joanna Rozwadowska - Implementacja technik pracy stosowanych 
w nauce i terapii zachowania psów do warsztatu behawiorysty zwierząt pracującego 
z kotami.

• 16.45 - 17.30 dr Olga Lasek - Sposoby żywienia psów i kotów w odniesieniu 
do zmieniających się relacji właściciel-zwierzę.

NIEDZIELA 19 CZERWCA

• 9.00 - 9.45 mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński - Covidowe szczenięta, covidowe kocięta -
 pokolenie psów i kotów wychowane w ograniczeniach pandemii i co z tego wynika dla ich 
dorosłego funkcjonowania. Wyzwania dla behawiorysty zwierząt.

• 9.45 - 10.30 mgr Magdalena Nykiel - Warsztat behawiorysty zwierząt - zmiana form 
prowadzenia konsultacji behawioralnych. Komunikatory internetowe - wyzwania i szanse

• 10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

• 11.00 - 11.30 lek.wet. Beata Furtak i Piotr Furtak - Warsztat behawiorysty - zawodowy 
workflow w epoce cyfryzacji. Jak efektywnie zorganizować swoją pracę dzięki 
dedykowanym narzędziom online.



• 11.30 - 12.15 mgr Magdalena Michałek, mgr Ewa Pasikowska - Radykalizacja podejść do 
relacji zwierzę-człowiek we współczesności. Podmiotowość zwierząt a renesans awersji -
 nowe trendy w treningu i wychowaniu zwierząt towarzyszących.

• 12.15 - 13.00 lek.wet. Martyna Woszczyło - Nowe trendy i wyzwania w farmakoterapii 
zwierząt towarzyszących.

• 13.00 - 13.45 Lunch

• 13.45 - 15.15 prof. Clive Wynne - Zastosowanie wiedzy o zachowaniu do pomocy psom 
z problemami behawioralnymi - Psy przebywające w domach.

• 15.15 - 16.30 prof. Clive Wynne - Przyszłość zwierząt towarzyszących żyjących u boku 
człowieka. Znaczenie miłości i współczucia dla nauki zachowań i wzajemnego zrozumienia.

• 16.30 - 17.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Sylwetki Wykładowców

Profesor CLIVE D.L. WYNNE jest założycielem i  dyrektorem Canine Science Collaboratory na 
Uniwersytecie Stanowym Arizony. Wcześniej założył Canine Cognition and Behaviour Laboratory 
na University of Florida, pierwsze tego typu laboratorium w Stanach Zjednoczonych. Pochodzący 
z  Wielkiej Brytanii Wynne mieszkał i  pracował w  Niemczech i  Australii oraz Stanach 
Zjednoczonych; prowadzi zajęcia i wykłada na całym świecie. Autor kilku książek akademickich 
i  ponad 100 recenzowanych artykułów w  czasopismach naukowych, które zaliczają się do 
najczęściej cytowanych badań na temat psychologii psów, publikował także artykuły w Psychology 
Today, New Scientist i New York Times, a także pojawił się w kilku dokumentach telewizyjnych na 
temat nauki o psach w National Geographic Explorer, PBS i BBC. Jego najnowsza książka, Dog is 
Love: Why and How Your Dog Loves You, została opublikowana we wrześniu przez Houghtona 
Mifflina Harcourta. Mieszka w Tempe w Arizonie. 
W Polsce ukazały się dotychczas dwie książki profesora Wynne’a   - wspomniana wyżej książka 
„Pies jest miłością. Dlaczego i  jak twój pies cię kocha.” oraz kompendium wiedzy na temat 
procesów psychicznych zwierząt „Tajemnice umysłów zwierząt”.

lek.wet. Beata Furtak - behawiorysta COAPE, lekarz weterynarii oraz Instruktor Szkolenia psów 
ZKwP. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami. Kilka lat temu wdrożyła nowoczesne 
metody cyfrowe do swojej praktyki. Konsultuje średnio 30 klientów miesięcznie i w swojej karierze 
odbyła już około 1000 konsultacji u  700 właścicieli i  750 psów pomagając rozwiązać problemy 
behawioralne. 

Piotr Furtak - manager z wieloletnim doświadczeniem budowania rozwiązań dla biznesu. Zajmuje 
się analizą zachowań konsumenckich oraz analizą danych behawioralnych w biznesie, jest fanem 
cyfryzacji i  automatyzacji, a  z pasji programistą. Posiada bogate doświadczenie w  zakresie 
budowania procesów, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w  organizacjach. 
Wiedzę i  umiejętności zdobywał pracując w  dużych korporacjach (Orange, MultimediaPolska, 
LibertyGlobal/UPC) oraz prowadząc własną działalność w  zakresie budowy i  testowania 
oprogramowania. Pomysłodawca i  twórca serwisu wspierającego proces pracy behawiorysty 
ForPet (portal.forpet.biz).

dr Olga Lasek   - Specjalistka żywienia zwierząt, zootechniczka. Pasjonuje się zagadnieniami 
dotyczącymi żywienia psów i  kotów, zwierząt domowych oraz egzotycznych. Na co dzień 
nauczycielka akademicka Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, na stanowisku adiunkta 
badawczo-dydaktycznego.  
Autorka licznych publikacji, rozdziału w  podręczniku akademickim "Żywienie psów" oraz książki 



"PSI BUFET. 63 przepisy na zdrowe i smakowite dania dla twojego psa".  
Organizatorka i wykładowczyni na cyklicznych Konferencjach Nauka – Praktyce „Szkoła Żywienia 
Psów” organizowanych w  Krakowie od 2018 roku.  Od kilkunastu lat współpracuje z  firmami 
i  producentami karm oraz dodatków paszowych dla zwierząt domowych. Właścicielka firmy – 
konsultuje psie i kocie miski – układa plany żywienia, dawki pokarmowe, programy odchudzania 
i specjalistyczne diety.

lek.wet. Martyna Woszczyło -  Behawiorysta COAPE, specjalizuje się w  prowadzeniu terapii 
zachowań psów i  kotów. Ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu oraz kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). W  czasie studiów 
doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadzi badania naukowe 
dotyczące komunikacji semiochemicznej, stresu i  instynktu u  psów.  Pracę praktykującego 
behawiorysty łączy z  działalnością dydaktyczną, jest autorką artykułów naukowych 
i popularnonaukowych związanych z  zachowaniem zwierząt, oraz prelegentką na konferencjach 
poświęconych tym zagadnieniom.

mgr Magdalena Michałek -  Magister psychologii (Uniwersytet Śląski, 2010), dyplomowana 
behawiorystka COAPE (2018), wykładowczyni I  i II roku kursu dyplomowego COAPE. Członkini 
Stowarzyszenia Behawiorystów i  Trenerów COAPE (CAPBT Polska). Od 2010 roku pracuje 
zawodowo jako psycholog dziecięcy w  nurcie poznawczo-behawioralnym, a  od 2018 prowadzi 
praktykę behawiorysty zwierząt towarzyszących pod szyldem „Piesek Manu”. Od 2007 roku 
wolontariuszka Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu 
w Rudzie Śląskiej. W 2021 roku prowadziła projekt pomocy behawioralnej dla psów w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu, gdzie aktualnie pracuje z psami wolontaryjnie. 
Opiekunka dwóch psów: 7  letniego Manu i  3 letniego BBiego. Autorka webinarów i materiałów 
edukacyjnych. Popularna twórczyni instagramowa i propagatorka podmiotowego traktowania psów.

mgr Magdalena Nykiel - Behawiorysta zwierzęcy (COAPE, 2009), zoopsycholog (PAN, 2010). 
Magister filozofii. Związana ze Stowarzyszeniem Behawiorystów i Trenerów COAPE od momentu 
jego powstania (2012). Praktykę behawiorysty prowadzi od 2009 roku, 
specjalizuje się w  terapii zachowania kotów. W  latach 2003-2008 współzarządzała społecznym 
azylem dla zwierząt. Współpracuje z  wieloma organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, 
szkoląc pracowników i  wolontariuszy schronisk dla zwierząt. Zdała z  wyróżnieniem egzamin 
w zakresie zarządzania schroniskami dla zwierząt (certyfikat RSPCA, 2003).

Ewa Pasikowska - Behawiorystka zwierząt towarzyszących (Level 2) COAPE (Centre of Applied 
Pet Ethology), członek Stowarzyszenia Behawiorystów i  Trenerów COAPE (CAPBT Polska), 
CAPBT UK oraz ICAN (International Companion Animal Network). Pochodzi z Wrocławia. W latach 
2004-2008 studiowała filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktorka i muzyk w Teatrze Zar przy 
Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w  latach 2002-2012. W 2019 ukończyła 
Kurs Dyplomowy COAPE pierwszego stopnia, a  w 2021 Kurs Dyplomowy COAPE drugiego 
stopnia uzyskując kwalifikacje COAPE Advanced Animal Behaviourist. Ewa jest też instruktorką 
noseworku  (Nosework Polska). Od dziewięciu lat mieszka w  Londynie, gdzie uczestniczyła 
w  aktywnościach kilku placówek szkoleniowych dla psów i  gdzie obecnie prowadzi własną 
praktykę. Od 2021 roku wykładowca i tutor na Kursie Dyplomowym COAPE (Polska).

mgr Zuzanna Rajchert - Mgr zootechnik ze specjalnością hodowla koni, absolwent SGGW. W 
2021 r. ukończyła Kurs Dyplomowy COAPE nadający uprawnienia Animal Behaviourist, obecnie 
jest też członkiem Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE   CAPBT. Od ponad 20 lat 
pracuje z końmi metodami naturalnymi, wiele lat była studentem Parelli Natural Horsemanship -
  szkoły, której główne założenie polega na budowaniu głębokiej więzi z  koniem w  oparciu 
o znajomość natury, behawioru i psychiki gatunku. Studia COAPE pomogły przenieść to podejście 
również na psy i  koty.  Od 2017 r. pracuje   w  salonie pielęgnacji zwierząt w  warszawskim 



Wilanowie, gdzie łącząc zawód groomera i behawiorysty specjalizuje się w pracy z psami lękowymi 
oraz z kotami. 

mgr Joanna Rozwadowska -  behawiorysta COAPE, hodowca kotów rasowych.  Od 10 lat 
zawodowo zajmuje się kotami, ich dobrostanem, socjalizacją, komunikacją między nimi 
i człowiekiem od auspicjami Polskiej Federacji Felinologicznej i World Cat Congress. Absolwentka 
i  liderka kursów w  międzynarodowej Akademii PawPeds dla opiekunów i  hodowców kotów. 
Behawiorysta COAPE i  członek Stowarzyszenia Trenerów i  Behawiorystów COAPE. Autorka 
książki pt. „Jak i dlaczego kupić kota rasowego?”, twórca kanału na YT „Uszy do góry!” i edukator 
w grupach Dokocenie i Socjalizacja w mediach społecznościowych. 

tech.wet. inż. Agnieszka Siedlecka -  inżynier Hodowli i  Ochrony Zwierząt Towarzyszących 
i Dzikich (SGGW, 2017), dyplomowana behawiorystka COAPE (2016), członkini Stowarzyszenia 
Behawiorystów i Trenerów COAPE ( CAPBT Polska), technik weterynarii (2017). Od 2018 roku 
członkini PolskiegoTowarzystwa Etologicznego. Specjalizuje się w  tematyce Dobrostanu Zwierząt 
i jego oceny zwłaszcza u psów i kotów. Właścicielka firmy Know HAU, pracuje aktywnie prowadząc 
konsultacje behawioralne oraz jako trener. W  wolnych chwilach wspiera opiekunów jako 
petsitter. Prowadzi spotkania dla dzieci i młodzieży wprowadzając ich w umiejętność świadomego 
współtworzenia psiego i kociego świata.Prywatnie opiekunka psa Batmana i kotów - Bagiry i Hasła.

Kontakt z nami: 
 
Andrzej Kinteh-Kłosiński  
COAPE Polska 
aklosinski@coape.pl  
tel. 607 427 171  
www. coape.pl 


