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Szanowny Panie Przewodniczący 

W związku ze skierowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 
nr 308) do Podkomisji Stałej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie informuję 
Pana Przewodniczącego, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. spotkałem się w Biurze RPO z 
przedstawicielami Fundacji na rzecz Osób Niewidomych - Labrador - Pies Przewodnik, 
Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE'KA" oraz Fundacji „Vis Maior". 

Spotkanie to poświęcone było ocenie sytuacji osób niepełnosprawnych, 
poruszających się z towarzyszącymi im psami - przewodnikami, psami - terapeutami 
oraz psami asystującymi. W dyskusji podkreślono, że w ostatnim czasie część urzędów 
administracji publicznej oraz niektóre podmioty gospodarcze, umożliwiły osobom 
niepełnosprawnym wejście do swych obiektów z psem towarzyszącym. Nie jest to 
jednakże praktyka powszechna - osoby niepełnosprawne, poruszające się z 
towarzyszącymi im psami przewodnikami lub psami asystentami napotykają 
powszechnie na trudności w załatwianiu swych spraw. Urzędy, banki, centra handlowe, 
sklepy itp. w większości przypadków pozostają niedostępne dla tych osób. Pozwolenie 
na wejście z psem pozostawione jest najczęściej dobrej woli personelu i pracowników 
ochrony obiektu. 

Posiadanie psa przewodnika lub psa asystenta ma ograniczyć skutki 
niepełnosprawności i pomóc w pokonywaniu różnego rodzaju barier, utrudniających 
osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Brak jest jednakże 
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powszechnie obowiązującej normy prawnej, zobowiązującej właścicieli i zarządców 
obiektów publicznych do umożliwienia osobie niepełnosprawnej wejścia i przebywania 
z tym psem na terenie obiektu. O zainicjowanie działań legislacyjnych mających na 
celu likwidację powyższych barier, w czerwcu 2007 r., zwracałem się do ówczesnego 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dlatego - jako krok w 
dobrym kierunku ocenić należy rozpoczęcie procedury legislacyjnej nad ustawowym 
uregulowaniem sprawy wstępu do budynków użyteczności publicznej osób 
niewidomych i niedowidzących z psami - przewodnikami. 

Podczas dyskusji, przedstawiciele wymienionych wyżej Fundacji wskazali na 
potrzebę rozszerzenia zakresu omawianej regulacji o osoby niepełnosprawne, 
korzystające z pomocy psów - terapeutów oraz psów asystujących. Na tę okoliczność 
przedstawili własny projekt noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt ten pozwolę sobie przekazać Panu 
Przewodniczącemu do wykorzystania w pracach Podkomisji. Zwracam się jednocześnie 
z uprzejmą prośbą o umożliwienie udziału w posiedzeniach Podkomisji przedstawicieli 
wymienionych wyżej organizacji oraz przedstawiciela Rzecznika. 

Wyrażam jednocześnie przekonanie, że w toku tych prac zostaną rozważone 
wszystkie kwestie związane z korzystaniem przez osoby niepełnosprawne ze wsparcia 
specjalnie przeszkolonych psów. 

Łączę wyrazy szacunku 
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