
Cykl „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”
Spotkanie 11: Podróże - małe i duże - z psem przewodnikiem

Uprawnienia i dokumenty psa asystującego 
oraz 

trudne momenty w transporcie 
(wskazówki dla pracowników obsługi)

Webinarium 28.01.2021 Fot. Sesja Fundacji Vis Maior zrealizowana w ramach 
finansowania ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności (PROO)



Film „Nazywam się Pies … Pies Przewodnik”: 
https://www.youtube.com/watch?v=FY5BoYDqiKk&feature=youtu.be

1. Po co osobie z niepełnosprawnościami PIES PRZEWODNIK / PIES ASYSTUJĄCY? 

https://www.youtube.com/watch?v=FY5BoYDqiKk&feature=youtu.be





2. Uprawnienia osoby z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym 

Podstawa prawna do swobodnego poruszania się osób z
niepełnosprawnościami w asyście psów:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Osoby uprawnione do korzystania z uprawnień wynikających z ww. ustawy:

• osoba z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o niepełnosprawności

• trener psa szkolonego na psa asystującego z zaświadczeniem wydanym 
przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących



2. Uprawnienia osoby z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Art. 20a

1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: (…) obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, (…).

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego,
drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa
asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów
asystujących. (…)

6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz
prowadzenia go na smyczy.



a. Oznakowanie psa (pies asystujący)

Fot. Archiwum Fundacji Vis Maior

3. Dokumenty i oznakowanie psa asystującego

Fot. Fundacja „Pies Przewodnik”



b. Przykładowy certyfikat

3. Dokumenty i oznakowanie psa asystującego



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

Rozporządzenie określa m.in. :
1. rodzaje psów asystujących, dla których jest możliwe wydawanie certyfikatów
2. warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów
3. wzory wniosków
4. sposób oznaczania psów asystujących i psów w trakcie szkolenia.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640399/O/D20100399.pdf

Rejestr podmiotów uprawnionych do certyfikowania psów asystujących:
• prowadzony jest przez biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełna lista podmiotów uprawnionych:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rejestr-podmiotow-uprawnionych-do-wydawania-
certyfikatow-potwierdzajacych-status-psa-asystujacego

3. Dokumenty i oznakowanie psa asystującego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640399/O/D20100399.pdf
https://www.gov.pl/web/rodzina/rejestr-podmiotow-uprawnionych-do-wydawania-certyfikatow-potwierdzajacych-status-psa-asystujacego


c. Książeczka zdrowia psa / paszport psa

3. Dokumenty i oznakowanie psa asystującego



d. Obowiązkowe szczepienia psa

3. Dokumenty i oznakowanie psa asystującego



Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej

Funkcje: asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie 
jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do 
źródła tego dźwięku.

Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, 
chorób serca)

Funkcje: wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym 
właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.

Fot. Fundacja „Pies Przewodnik”

Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej

Funkcje: daje osobie niewidomej lub niewidzącej możliwość samodzielnego i 
bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę

Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo

Funkcje: asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. 
Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i 
naciskaniu.

4. Rodzaje psów asystujących i ich funkcje



• Temperament
• Budowa ciała
• Wypadki w pracy (np. podczas wsiadania do pociągu)

Fot. Archiwum Fundacji Vis Maior Fot. psy-pies.com 

5. Pies asystujący – istota żywa



• Nie może być rozpraszany
• Nie musi mieć kagańca ani smyczy
• Ma prawo wejść do każdej przestrzeni publicznej, np. do wagonu 

gastronomicznego
• Powinien być przy osobie z niepełnosprawnością

6. Pies asystujący w pracy – co to oznacza?

Fot. Fundacja DOGIQ



• Mów do osoby z niepełnosprawnością, nie do psa

• Zapytaj, CZY i JAK POMÓC

• Pozwól osobie z niepełnosprawnością, żeby
decydowała o sobie, ale bądź asertywny, czyli
pomyśl czego Ty chcesz, a na co się nie decydujesz

• Nie przekraczaj przestrzeni osobistej bez wyraźnej
zgody - nie dotykaj, nie popychaj, nie łap

7. Jak się zachować?

Jak się zachować w stosunku do osoby z niepełnosprawnością w obecności psa asystującego?

Fot. Sesja Fundacji Vis Maior zrealizowana 
w ramach  finansowania ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności (PROO)



Potrzeby osoby z niepełnosprawnością i psa w 
transporcie publicznym:

• Potrzeby osoby z niepełnosprawnością są 
takie same, jak każdej innej osoby

• Potrzeby psa zaspakaja osoba z 
niepełnosprawnością

8. Potrzeby i trudności osoby z psem asystującym w transporcie publicznym

Fot. Sesja Fundacji Vis Maior zrealizowana 
w ramach finansowania ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności (PROO)



Trudności osoby z niepełnosprawnością i psa w transporcie publicznym:

• Bezpieczeństwo osoby i psa

• Niebezpieczny moment wsiadania/wysiadania (przerwa między 
peronem a pociągiem) -> liczne wypadki -> uraz psychiczny i/lub 
fizyczny psa

• Mało miejsca np. w busie

• Brak wiedzy i nieprawidłowe zachowania 
pasażerów oraz pracowników środków
transportu

8. Potrzeby i trudności osoby z psem asystującym w transporcie publicznym



• Asysta na życzenie na dworcu/na peronie/w pociągu/przy przesiadce
• Zaoferowanie pomocy przez kierowcę / drużynę konduktorską
• Proponowanie platformy do wsiadania/wysiadania
• Szkolenie pracowników transportu
• Uświadamianie pasażerów w konsultacji z np. organizacjami pozarządowymi 

osób z niepełnosprawnościami
• Udogodnienia architektoniczne, cyfrowe, komunikacyjne i informacyjne 

wspierające samodzielność osób z niepełnosprawnościami

Fot. Archiwum Fundacji Vis Maior

9. Wskazówki dla pracowników transportu



KONTAKT: 
Jolanta Kramarz

j.kramarz@fundacjavismaior.pl
tel. 22 370 28 75 

mailto:j.kramarz@fundacjavismaior.pl
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