
   

 

          REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  PSA PRZEWODNIKA 

             W  FUNDACJI   LABRADOR  PIES   PRZEWODNIK 
 

 

                                                                      1. 

O przydziale psa przewodnika decyduje Komisja działająca w oparciu o Standard 

przekazywania psów przewodników oraz niniejszy Regulamin   

 

                                                                      2. 

Komisję tworzą co najmniej : 

- członek zarządu pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji, 

- instruktor-egzaminator , który uczestniczył w kwalifikacji klienta i procesie szkolenia psa, 

- instruktor lub trener szkolący psa, 

- osoba odpowiedzialna za realizowanie programu przekazywania psa przewodnika. 

W pracach Komisji może uczestniczyć także instruktor  orientacji przestrzennej oraz 

psycholog. 

 

                                                                      3. 
1) Komisja dokonuje dobru pary człowiek – pies spośród : 

►  osób, które pozytywnie przeszły proces kwalifikacji oraz dysponują zaświadczeniem 

potwierdzającym ukończenie szkolenia podstawowego. 

► psów, które zdały egzamin psa - przewodnika 

 

2) Podstawą doboru w parę klient -pies jest przede wszystkim dopasowanie pary względem 

odpowiednich kryteriów zgodności, cech osobowościowych i cech środowiska. 

 

                                                                      4. 

1) W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba spełnia kryteria dopasowania do psa na tym 

samym poziomie, pierwszeństwo w przyznaniu  psa mają osoby  w następującej kolejności:  

►klienci zgłaszający się po kolejnego psa przewodnika, 

► ociemniali weterani działań poza granicami państwa (mający status weterana zgodnie z 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. z późn. zm.), 

► osoby całkowicie niewidome lub posiadające poczucie światła, mające potwierdzenie 

takiego stanu narządu wzroku  przez lekarza okulistę odpowiednim zaświadczeniem,  

► klienci, dla których przy poprzednio przeprowadzonym doborze nie wystarczyło psów lub 

dla których przydzielane psy okazały się niewłaściwie dobrane.  

 

2) Jeśli w danej kategorii priorytetu znajduje się kilka osób, należy dodatkowo uwzględnić 

inne czynniki, jak czas oczekiwania na psa, potrzeby w zakresie mobilności, aktywność 

zawodowa lub inna o charakterze stałym, stopień widzenia.  

 

                                                                      5. 

1) Komisja dokonująca doboru orzeka zespołowo na podstawie zgromadzonych  informacji o 

kliencie oraz o psie.  

 

2) Decyzja Komisji zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego. 

 

3) Komisja w formie pisemnej rekomenduje odpowiedniego psa dla klienta gdy uzna, że 



   

określony pies spełnia potrzeby i oczekiwania tej osoby.  

 

4) Szkoła powiadamia klienta o dokonanym doborze i możliwości podjęcia szkolenia z 

przydzielonym psem.  

 

5) Klient ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferty.  

W przypadku braku zgody, klient wraca do kolejki oczekujących z takim samym priorytetem, 

jaki miał poprzednio, a pies zostaje dopasowany do innej osoby. 

 

6) Klient ma możliwość zrezygnowania z psa po co najmniej jednym pełnym dniu 

przebywania  z tym psem, jeżeli praca z psem nie spełnia jego oczekiwań, mimo 

wcześniejszego przyjęcia oferty.  

W takim przypadku klient wraca do kolejki oczekujących z takim samym priorytetem jak 

poprzednio.  

 

7)  W przypadku osoby słabowidzącej, co do której po etapie kwalifikacji były wątpliwości, 

czy nie będzie wpływać na psa z racji posiadanych resztek wzroku, jednostka szkoląca może 

po co najmniej 3 pełnych dniach pracy tej osoby z psem odmówić przyznania jej psa, gdy 

okaże się, że nie jest w stanie korzystać z umiejętności psa w procesie mobilności. 

 

                                                          6. 

1)W przypadku przyjęcia oferty Klient zobowiązany jest odbyć szkolenie którego celem jest 

przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności dla bezpiecznej i skutecznej pracy z psem 

przewodnikiem. 

 

2) Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności praktycznych klienta do samodzielnego 

poruszania się z psem przewodnikiem. 

 

3) Po pozytywnej ocenie i podpisaniu umowy użyczenia psa, zespół klient - pies otrzymuje 

certyfikat potwierdzający status psa asystującego - przewodnika osoby niewidomej 

 

4) Szczegółowy plan szkolenia , dokonywania oceny  zespołu człowiek-pies oraz warunki 

użyczenia psa określa standard „Przekazywanie psa przewodnika”  .   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


