
Wyciąg z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., 

Nr 127, poz. 721, ze zm.) w zakresie 
uprawnień osób korzystających z pomocy 

psów asystujących 
 

 
Art. 2 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

11) psie asystującym – oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego 
psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz 
psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie 
niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

 
Art. 20a 
1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: 

1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia 
przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości,kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do 
wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych; 

2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody; 
3) na plaże i kąpieliska. 

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

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie 
psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu 
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych 
szczepień weterynaryjnych. 

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. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.  

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

 
Art. 20b 
1. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego 

szkolenia 
2. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, 

wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. 



3. Koszty wydania certyfikatu finansowane są ze środków Funduszu na wniosek podmiotu 
uprawnionego do wydawania certyfikatów. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, prowadzi Pełnomocnik. 
5. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie psów 

asystujących. 
6. Pełnomocnik zawiadamia podmiot, który złożył wniosek o wpis do rejestru, o wpisie lub 

odmowie dokonania wpisu do rejestru. 
7. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę podmiotów uprawnionych do wydawania 

certyfikatów w zakresie spełniania warunków określonych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 9. 

8. Pełnomocnik dokonuje wykreślenia z rejestru w przypadku niespełniania warunków 
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, o czym zawiadamia podmiot 
wykreślony. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, mając na uwadze sprawność 
szkolenia i certyfikacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje psów asystujących, dla których możliwe jest wydawanie certyfikatów; 
2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów 

oraz sposób oceny spełniania tych warunków; 
3) tryb składania i rozpatrywania wniosków o finansowanie kosztów wydawania 

certyfikatów, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków 
Funduszu na ten cel; 

4) tryb składania i rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru podmiotów 
uprawnionych do wydawania certyfikatów; 

5) sposób dokonywania wpisu i zmian w rejestrze podmiotów uprawnionych do 
wydawania certyfikatów, zakres danych objętych rejestrem oraz sposób 
prowadzenia tego rejestru; 

6) wzory wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz zawiadomień o wpisie, odmowie 
dokonania wpisu, a także o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do 
wydawania certyfikatów; 

7) sposób oznaczania psów asystujących i psów w trakcie szkolenia. 

 
 
 

 
 

 

 

 


