
  

 

 

 

WNIOSEK APLIKACYJNY  

DLA KANDYDATA NA KLIENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PSA PRZEWODNIKA 

 

1) Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Adres zamieszkania, adres zameldowania. Adres do korespondencji. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………….............................................................................................................  

 

3) Telefon, e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Dane o pełnomocniku prawnym, 

……….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Dane dotyczące niepełnosprawności, 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Stopień i rodzaj utraty widzenia, w tym wady wzroku, 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Informacja o sposobie  poruszania się w przestrzeni, w tym informację o 

odbytych kursach z zakresu orientacji i poruszania się osób niewidomych, 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



  

 

 

 

9) Informacja  o  stopniu samodzielności  w zakresie realizacji zadań i ról 

życiowych, 

…………..…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Informacje dotyczące warunków domowych – dostępna przestrzeń mieszkalna 

dla swobodnego ruchu psa, usytuowanie planowanego miejsca na legowisko 

(oświetlenie dzienne, wentylacja), 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Oświadczenie kandydata o ilości domowników lub zajmowaniu przestrzeni na 

wyłączność, 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12) Oświadczenie o zgodzie domowników na obecność psa  przewodnika w domu, 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13) Oświadczenie o braku alergii kandydata i domowników na psa lub sierść 

zwierząt, 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14) Oświadczenie, że znane są kandydatowi  stałe  koszty utrzymania psa 

przewodnika i jest w stanie je ponosić oraz jest świadomy możliwości 

ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem psu pomocy w 

nagłych wypadkach, 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Informacja o sytuacji zawodowej kandydata (czy pracuje, uczy się, inne formy 

aktywności zawodowej) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16) Informację, czy na czas długotrwałego przebywania poza domem np.  w związku  

z aktywnością zawodową, zapewnione będzie odpowiednie miejsce dla psa 

(jeśli dotyczy), 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17) Aktualny i planowany poziom aktywności w przypadku braku stałego zajęcia, o 

którym mowa powyżej, z określeniem do jakich celów pies będzie 

wykorzystywany z podaniem jak często i jak długo (średnio), 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18) Informacja o ewentualnych trudnościach w poruszaniu się, w tym informacja o 

korzystaniu z pomocy ortopedycznych (jeśli dotyczy), 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19) Informacja o stanie zdrowia, w tym o podwójnej utracie sensorycznej (wzorku i 

słuchu), schorzeniach mających charakter przewlekły, medycznych 

ograniczeniach  w aktywności, mogących mieć wpływ na pracę z psem (jeśli 

dotyczy), 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20) Informacja dotycząca warunków, w jakich pies będzie najczęściej pracował – 

poziom urbanizacji przestrzeni publicznie dostępnej, w tym obecność lub nie 

chodników, skrzyżowań, w tym z sygnalizacją świetlną, dźwiękową, wielkość 

miejscowości, obecność  komunikacji publicznej (jakiej), stacji kolejowej itp., 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21) Informacja o współpracujących z kandydatem uprzednio lub aktualnie psach 

przewodnikach, w tym okresy pracy i wiek aktualnie pracującego psa (jeśli 

dotyczy), 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22) Kopia umowy o przekazaniu psa na emeryturę (jeśli dotyczy), 

 

23) Dane jednostki szkolącej, która prowadziła monitoring kandydata podczas pracy  

z poprzednim/dotychczasowym psem przewodnikiem, 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24) Powody i okres utraty ostatniego psa przewodnika, jeśli nie było to 

emerytowanie. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 


