
Informacja  dotycząca wejścia do Centrum Kultury
Śląskiej w Nakle Śląskim z psem przewodnikiem lub

psem asystującym

Podstawa prawna 

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.), art. 20a ) 
osoba z niepełnosprawnością korzystająca z usług psa asystującego może wejść z nim do obiektów 
użyteczności publicznej oraz do pojazdów transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i 
wodnego oraz pojazdów komunikacji publicznej. Rodzaje psów asystujących oraz informacje 
zawarte w certyfikacie wydawanym dla psa asystującego określa  Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających 
status psa asystującego (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 399), zał. 1.

Rodzaje psów asystujących: 

• pies przewodnik, pomagający osobom z niepełnosprawnością wzroku,  
• pies asystent (pies serwisowy), wyszkolony do pomocy osobie z niepełnosprawnością 

narządu ruchu, która nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności samodzielnie; tego 
rodzaju pies asystent najczęściej specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i 
naciskaniu,

• pies sygnalizujący dla osób z niepełnosprawnością słuchu, który wykonuje swoją pracę 
przez zwracanie uwagi opiekuna na określone dźwięki, a następnie doprowadzanie do źródła
tego dźwięku, 

• pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) i ostrzegający o nim 
właściciela lub osoby z najbliższego otoczenia. 

Certyfikat, który osoba z niepełnosprawnością musi mieć ze sobą, powinien zawierać:

• miejsce i datę wydania certyfikatu, 
• numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 
• rasę, imię oraz datę urodzenia psa, 
• imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystuje, 
• podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego. 

Pies asystujący, ze względu na pełnioną funkcję, jest zwolniony z obowiązku noszenia kagańca i 
smyczy. Musi natomiast zostać wyposażony w specjalną uprząż, a osoba korzystająca z usług psa 
musi mieć ze sobą certyfikat potwierdzający jego status i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych 
szczepień weterynaryjnych. Jednocześnie wszystkie uprawnienia osoby z niepełnosprawnością 
korzystającej z usług psa asystującego nie zwalniają jej z odpowiedzialności za szkody przez niego 
wyrządzone. 
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