
 

               Załącznik nr 2             

Tezy do filmu popularyzującego wśród  społeczeństwa  psa przewodnika  

 

- Film o długości 3  min.  z audiodeskrypcją i napisami,  10 sekund spot z dźwiękiem i bez dźwięku. 

- Producent filmu powinien  na podstawie naszych wytycznych opracować scenariusz.  

- Film animowany 

Tezy: 

1.  Pies przewodnik to rodzaj psa asystującego. Takie określenie używane jest w stosunku do psa 

asystującego osoby niewidomej. To ważna i skuteczna pomoc rehabilitacyjna dla osób z problemami 

wzroku. Daje osobie niewidomej lub słabowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania 

się bez obawy natrafienia na przeszkodę. Fakt posiadania psa przewodnika często umożliwia podjęcie 

pracy – drogę do i z pracy. Obecność psa przewodnika zwiększa aktywność osoby niewidomej w obszarze 

zawodowym. Należy przedstawić ww. tezę pod kątem  pokazania społeczeństwu, przedstawicielom 

różnych instytucji, firm jaka to ważna i potrzebna pomoc. 

2.  Pokazać, że z psem przewodnikiem  można wchodzić wszędzie:  osoba niepełnosprawna wraz z psem 

przewodnikiem ma prawo wstępu 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. Można wchodzić do parków narodowych i rezerwatów przyrody, 

w tym także na plaże i kąpieliska. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała o możliwości przebywania w 

kościołach osób z psami przewodnikami. 

3. Pokazać odpowiednie odnoszenie się i zachowanie osób z otoczenia w  obecności psa przewodnika w 

przestrzeni publicznej - czego nie można robić (rozpraszać, głaskać, dotykać psa i uprzęży, nie dokarmiać 

itp.). 

 



 

4. Osoba niewidoma nie jest zobowiązana do zakładania psu przewodnikowi kagańca zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz prowadzenia go na smyczy,  pies przewodnik i każdy inny pies asystujący 

posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i książeczkę zdrowia z wpisanymi wymaganymi 

szczepieniami weterynaryjnych, szorki/uprząż z odpowiednim napisem.  

5.  Pod koniec filmu – pies przewodnik to ważna pomoc rehabilitacyjna wymagająca nakładu środków 

finansowych  na szkolenie psa, szkolenie osoby niewidomej.    

 

Dodatkowe wyjaśnienia dla producenta: 

Pies przewodnik to rodzaj psa asystującego. Pies przewodnik to określenie używane w stosunku do psa 

asystującego osoby niewidomej.  Pies asystujący to odpowiednio przeszkolony pies, który ułatwia osobie 

niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów 

potwierdzających status psa asystującego, wyodrębnione zostały cztery rodzaje psów asystujących wraz z 

jego funkcjami  

- Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej 

możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.  

- Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo 

poruszającej się na wózku, specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.  

-  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.  

- 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. 

 


