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Rzeczy o których należy wiedzieć 

Antydyskryminacyjne Prawo Stanu New Jersey (LAD) uprawnia każdą osobę 
niepełnosprawną, która korzysta z psa pomocnika lub przewodnika, do pełnego i równego 
korzystania ze wszystkich obiektów użyteczności publicznej. Obiekty użyteczności publicznej 
obejmują nie tylko miejsca dostosowania publicznego, takie jak restauracje, szkoły, hotele 
i szpitale, ale również miejsca otwarte dla ogółu społeczeństwa, takie jak plaże, parki, ulice, 
chodniki i budynki użyteczności publicznej.

Pies pomocnik to każdy pies indywidualnie przeszkolony w celu zaspokojenia potrzeb 
osoby z niepełnosprawnością, w tym między innymi ochrony lub pracy ratowniczej, ciągnięcie 
wózka inwalidzkiego i pomoc osobom z padaczką lub innymi zaburzeniami drgawkowymi. Pies 
przewodnik jest przeszkolony, aby pomóc osobom, które są głuche lub niewidome.

W ramach LAD osoba niepełnosprawna jest uprawniona do przyprowadzania swojego 
psa pomocnika lub przewodnika do wszystkich obiektów użyteczności publicznej, pod 
warunkiem, że pies został przeszkolony przez uznaną agencję szkoleniową. Obiekt publiczny 
nie może wymagać od danej osoby przedstawienia certyfikatu szkolenia w celu uzyskania wstępu.
Jeśli pies został przeszkolony, ale nie przez uznaną agencję szkoleniową (na przykład, jeśli pies 
został przeszkolony przez właściciela), zamiast LAD zastosowanie ma ustawa o Amerykanach z 
niepełnosprawnością (ADA) i placówka publiczna może zapytać osobę, czy pies jest niezbędny 
w pomocy z niepełnosprawnością, jak również do jakiego zadania do wykonywania pies został 
przeszkolony.

Obiekt publiczny nie może obciążać osoby niepełnosprawnej dodatkową opłatą za psa 
pomocnika lub przewodnika, jednakże osoba ta może być zobowiązana do zapłaty za wszelkie 
szkody wyrządzone w lokalu przez psa. Dodatkowo, dana osoba musi przez cały czas mieć psa 
pomocnika lub przewodnika pod swoją bezpośrednią opieką.

Publiczna placówka nie może przeprowadzać działań odwetowych wobec osób za zgłaszanie 
naruszeń przepisów LAD lub usiłowanie korzystania z tych lub jakichkolwiek innych praw w 
ramach LAD. 
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Psi pomocnik i przewodnik w 
obiektach użyteczności publicznej


