Uregulowania dotyczące psa asystującego.
Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich mogą wejść osoby z
psem asystującym.
Osoba niepełnosprawna z psem asystującym
Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426), za psa asystującego
uważa się 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.
W związku z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 223, poz. 1463) osoba
niepełnosprawna ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym.
Osoba niepełnosprawna zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do
wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do
posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego a także zaświadczenia o
wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go
na smyczy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie
wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. Nr 64, poz. 399) wyróżnia
się następujące rodzaje psów asystujących:
1. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej
możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę;
2. pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo
poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i
naciskaniu;
3. pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez
zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu;
4. pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwa nadchodzący atak choroby i
ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby

