
Zatwierdzam do stosowania w budynku 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku od dnia 28 marca 2022 r. 

(DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO) 
 
 

Burmistrz Nasielska 
/-/Bogdan Ruszkowski 

 
Nasielsk, dnia 25 marca 2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zasady postępowania z psem asystującym osobie z niepełnosprawnością  

dla osób pracujących w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku  

przy ul. Elektronowej 3 

 

Podstawa prawna: art. 2 pkt 11 oraz art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981). 

 

1. Na teren budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 może wejść osoba  

z niepełnosprawnością z psem asystującym (art. 20a. ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – „Osoba z niepełnosprawnością wraz  

z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności  

do budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej”). 

2. Pies asystujący powinien mieć możliwość wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku 

oraz do pomieszczenia, do którego wchodzi jego właściciel. 

3. „Pies asystujący” to termin służący do określania psów, które towarzyszą osobom  

z niepełnosprawnością i wykonują dla nich specjalne zadania. Poprzez swoją pracę zwiększają 

niezależność i samodzielność osób z niepełnosprawnością, redukując do minimum ograniczenia 

wynikające z niepełnosprawności. Asystując codziennie swojemu opiekunowi, szybko stają się 

niezwykłymi towarzyszami, których oprócz wykonywanych zadań łączy z osobą niepełnosprawną 

silne uczucie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Pies asystujący wprowadza nową jakość  

do życia i domu osoby z niepełnosprawnością. Jest to więc pies na co dzień mieszkający z osobą 

z niepełnosprawnością, różniący się od zwykłego, domowego psa tym, że jest specjalnie 

wyszkolony i potrafi pomóc swojemu opiekunowi w codziennych czynnościach. 

4. Zgodnie z art. 2 pkt 11 pies asystujący to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies,  

w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby 

niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym. Psem asystującym może być w szczególności: 

1) pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – najbardziej znany spośród 

pomagających osobom z niepełnosprawnością; jest to pies wyszkolony indywidualnie  



do pomocy osobie niewidomej lub niedowidzącej, dając jej możliwość samodzielnego  

i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę (np. pomaga swobodnie 

poruszać się w przestrzeni publicznej),  

2) pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, zwany też psem serwisowym – jest  

to pies wyszkolony indywidualnie do asystowania osobie z niepełnosprawnością fizyczną, 

która nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności dnia codziennego, jak np. zakładanie 

kurtki czy skarpetek, podniesienie przedmiotu, który upadł, zapalanie światła (specjalizuje się 

w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu),  

3) pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – jest to pies szkolony do tego,  

by asystować osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone 

dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu (jego zadaniem jest informowanie 

właściciela o istotnych dźwiękach, np. dzwonku do drzwi, o dźwięku syreny alarmowej),  

4) pies sygnalizujący ataki choroby (np. epilepsji, chorób serca) – jest to pies szkolony,  

by wyczuwać nadchodzący atak choroby i ostrzegać o tym właściciela lub osoby z jego 

otoczenia, co pozwoli właścicielowi lub tym osobom odpowiednio się do tego przygotować lub 

reagować na atak choroby.  

5. Pies asystujący powinien posiadać uprząż. Właściciel psa powinien mieć przy sobie certyfikat 

wydawany przez uprawniony podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących stwierdzający,  

że pies jest wyszkolonym psem asystującym oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych 

szczepień weterynaryjnych – świadectwo szczepień psa (art. 20a ust. 4 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). W razie wątpliwości  

co do statusu psa, możemy poprosić właściciela o stosowne dokumenty.  

6. Pies asystujący nie musi mieć założonego kagańca, ani nie musi być prowadzony przez 

właściciela na smyczy (art. 20a ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

7. Pies będzie podążał za pracownikiem i doprowadzi właściciela do odpowiedniego miejsca obsługi 

wskazanego przez Ciebie. 

8. W każdym przypadku zapytaj właściciela psa o najwygodniejszy dla niego sposób poruszania się 

i komunikowania wskazówek dotyczących nawigacji w przestrzeni budynku Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku. 

9. Jeśli właściciel psa, poruszając się, chciałby skorzystać z Twojej pomocy, idź po przeciwnej stronie 

właściciela niż pies. 

10. Pies przychodząc ze swoim właścicielem jest w pracy. Nie głaszcz psa, nie dotykaj go, nie patrz 

mu w oczy (wiele psów nie lubi tego typu zachowania i może reagować szczekaniem), ani w żaden 

sposób nie rozpraszaj w pracy (pies najczęściej ma kamizelkę z napisem „Nie głaskać – pracuję” 

lub „Nie zaczepiaj mnie – jestem w pracy”). 

11. Pamiętaj o tym, by zawsze iść przed właścicielem psa lub w inny uzgodniony z właścicielem psa 

sposób.  

12. Zaproponuj podanie psu wody – oczywiście za zgodą jego właściciela. 



13. Właściciel odpowiada za swojego psa asystującego. Możliwość wejścia z psem asystującym  

do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez psa asystującego (art. 20a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, 

czy dany czyn był zawiniony, czy też nie. 

 

Uwaga! Z uprawnienia do wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku może również korzystać 

trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot 

prowadzący szkolenie psów asystujących. W takim przypadku mają również zastosowanie 

następujące wymogi:  

• pies szkolony na psa asystującego musi być wyposażony w uprząż,  

• trener musi posiadać certyfikat potwierdzając status psa oraz zaświadczenie o wykonaniu 

wymaganych szczepień weterynaryjnych, 

• pies nie musi mieć założonego kagańca, ani nie musi być prowadzony przez trenera na smyczy. 

(art. 20a ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych) 


