
 

Regulamin egzaminu psa terapeutycznego  

 

 

Zasady ogólne: 

1. Pies przystępujący do egzaminu powinien być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 
2. Opiekun psa przedstawia jego książeczkę zdrowia z wpisanymi aktualnymi szczepieniami, 

odrobaczeniem, odpchleniem. 
3. Wiek psa min. 1,5 roku, rasa: nie mogą brać udziału w egzaminie psy ras wymienionych: 

https://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_dogoterapii 
4. Niedozwolone jest prowadzenia psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym, obroży elektrycznej 

itp. Pies powinien być w obroży lub szelkach i na smyczy 2-3 m.  
5. Pies nie może być przez przewodnika szarpany, ciągnięty lub zmuszany siłowo do wykonania 

zadania.  
6. W trakcie egzaminu pies może być nagradzany tylko słownie lub dotykiem. Nie wolno wabić 

psa smaczkami. Nagrodzić psa smakołykiem można tylko jeśli zgodzi się na to egzaminator. 
Nie można używać podczas egzaminu klikera.  

7. Aby uzyskać status Psa Terapeutycznego pies musi osiągnąć min. 21 pkt., oraz zaliczyć każde 
zadanie na poziomie min. 1 pkt. 

8. Każde zadanie może być tylko 1 raz poprawione jeżeli wyrazi na to zgodę egzaminator                           
(z wyjątkiem  ćwiczeń nr: 11, 12, 13, 14, które nie mogą być powtarzane). 

9. Zachowanie agresywne (warczenie, kłapnięcie zębami, chwycenie, ugryzienie) podczas                      
egzaminu nieodwracalnie dyskwalifikuje psa do pracy w dogoterapii.  

10. Jeżeli pies nadmiernie się ekscytuje, piszczy, skacze, wykonuje ruchy kopulacyjne lub                           
w innych sposób okazuje stres egzaminator ma prawo przerwać egzamin. 
Taki pies może przystąpić ponownie do egzaminu po  min. 1 roku. 

11. W przypadku niezliczenia nawet tylko jednego z ćwiczeń nr: 11, 12, 13, 14 zadanie nie może 
być powtarzane i pies nie może otrzymać certyfikatu pomimo zaliczenia wcześniejszych 
ćwiczeń. Taki pies może przystąpić ponownie do egzaminu po  min. 1 roku. 

12. Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii nie ponosi odpowiedzialności za psa, 
któremu przyznaje certyfikat. Certyfikat potwierdza umiejętności i predyspozycje psa, 
jednak za bezpieczeństwo podczas zajęć dogoterapii odpowiada opiekun. Wyjątek stanowią 
psy należące do fundacji, za które bierze ona pełną odpowiedzialność. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_dogoterapii


Zadania psa podczas egzaminu: 
 

                1. CHODZENIE PRZY NODZE.  
Pies powinien iść przy nodze przewodnika (nie ma znaczenia czy jest to noga lewa czy prawa) przez  
10-15 metrów wykonując przy tym zwroty w prawo, lewo, w tył na polecenie egzaminatora.  
Punktacja: 
3 – Pies idzie utrzymując kontakt wzrokowy z przewodnikiem, nie wyprzedza go, zwroty wykonuje 
szybko i bez wahania. 
2 - Pies idzie utrzymując kontakt  wzrokowy z przewodnikiem, zdarza się mu nieznacznie                                   
go wyprzedzić, zwroty wykonuje poprawnie. 
1 – Pies idzie nie utrzymując kontaktu wzrokowego z przewodnikiem, zdarza się mu nieznacznie                         
go wyprzedzić, wykonuje zwroty poprawnie. 
0 – Pies nie podąża przy nodze przewodnika, znacznie go wyprzedza, nie wykonuje zwrotów 
poprawnie.  
 

               2.  CHODZENIE NA LUŹNEJ SMYCZY. 
Pies idzie na luźnej smyczy w miejscu wyznaczonym przez egzaminatora. 
Punktacja: 
3 – Pies idzie na luźnej smyczy podczas całego ćwiczenia 
2 – Pies lekko napina smycz 1 do 2 razy, ale reaguje na korektę. 
1 – Pies lekko napina smycz więcej niż 2 razy, ale reaguje na korektę. 
0 – Pies mocno napina smycz, nie reaguje na korektę. 
 

3. DOSTAWIANIE DO NOGI. 
Pies dostawiany jest do nogi prawej lub lewej przewodnika na komendę słowną lub optyczną (do 
wyboru). 
Punktacja: 
3 – Pies bezbłędnie i precyzyjnie dostawia się do nogi przewodnika.  
2 – Pies dostawia się do nogi przewodnika z niewielkim opóźnieniem.  
1 – Pies dostawia się do nogi przewodnika po więcej niż 1 komendzie. 
0 – Pies nie dostawia się do nogi przewodnika. 
 

4. SIAD. 
Pies siada na komendę słowną lub optyczną (do wyboru). 
Punktacja: 
3 - Pies siada natychmiast, przewodnik jest w różnych pozycjach w stosunku do psa i w różnej 
odległości. 
2 - Pies siada natychmiast, przewodnik przed psem. 
1 – Pies siada z opóźnieniem lub po więcej niż 1 komendzie. 
0 – Pies nie siada. 
 

5. LEŻEĆ. 
Pies kładzie na komendę słowną lub optyczną (do wyboru). 
Punktacja: 
3- Pies kładzie się natychmiast, przewodnik jest w różnych pozycjach w stosunku do psa i w różnej 
odległości. 
2- Pies kładzie się natychmiast, przewodnik przed psem. 
1 – Pies kładzie się z opóźnieniem lub po więcej niż 1 komendzie. 
0 – Pies nie kładzie się. 
 

 
 
 



6. ZOSTAŃ. 
Pies zostaje na komendę słowną lub optyczną (do wyboru). 
Punktacja: 
3 – Pies zostaje na dłuższą chwilę po całkowitym odejściu przewodnika (pies go nie widzi). 
2 – Pies zostaje na dłuższą chwilę, ale musi widzieć przewodnika. 
1 - Pies pozostaje na krótko, widzi przewodnika. 
0 – Pies nie pozostaje ani na chwilę. 
 

 
7. PRZYWOŁANIE. 

Pies podchodzi do przewodnika na komendę słowną. 
Punktacja: 
3 – Pies podchodzi na zawołanie natychmiast, bez wahania, przewodnik woła go z innego 
pomieszczenia. 
2 – Pies podchodzi na zawołanie natychmiast, bez wahania ale musi widzieć przewodnika. 
1 - Pies podchodzi z niewielkim opóźnieniem, musi widzieć przewodnika. 
0 – Pies nie podchodzi na zawołanie. 
 

8. PRAWIDŁOWA ZABAWA. (Pies który się nie bawi szarpakiem prezentuje dodatkową 
sztuczkę) 

Pies bawi się z przewodnikiem przy użyciu szarpaka, aportu itp. 
Punktacja: 
3 – Pies bezbłędnie i natychmiast reaguje na komendy „Łap”, „Puść”, „Moje”. 
2 – Pies z niewielkim opóźnieniem reaguje na komendy „Łap”, „Puść”, „Moje”. 
1 - Pies z opóźnieniem reaguje na komendy „Łap”, „Puść”, „Moje”. 
0 – Pies nie reaguje na komendy „Łap”, „Puść”, „Moje”. 
 

9. TARGETOWANIE. 
Pies wskazuje nosem różne części ciała, podąża za targetem. 
Punktacja: 
3 – Pies natychmiast i precyzyjnie wskazuje nosem różne części ciała, podąża za targetem w różnych 
kierunkach. 
2 – Pies wskazuje nosem różne części ciała, podąża za targetem z opóźnieniem. 
1 – Pies wskazuje tylko niektóre części ciała, podąża za targetem z opóźnieniem lub na niewielkie 
odległości. 
0 – Pies nie wskazuje części ciała nosem, nie podąża za targetem. 

 
10. SZTUCZKA. 

Pies wykonuje dowolną sztuczkę. 
Punktacja: 
3 – Pies wykonuje sztuczkę bezbłędnie. 
2 – Pies wykonuje sztuczkę z niewielkim opóźnieniem. 
1 – Pies wykonuje sztuczkę z opóźnieniem, po więcej niż 1 komendzie 
0 – Pies nie wykonuje sztuczki. 
 

11. AKCEPTACJA OSOBY NIEZNAJOMEJ. 
Pies akceptuje osobę nieznajomą w obecności przewodnika. Osoba podchodzi do przewodnika, może 
z nim rozmawiać. 
Punktacja: 
3 – Pies reaguje radośnie na widok obcej osoby, ale nie wymusza jej uwagi (nie skacze, nie piszczy). 
2 – Pies reaguje pozytywnie na widok obcej osoby, ale nie zwraca na nią większej uwagi. 
1 - Pies jest lekko zaniepokojony na widok obcej osoby, po krótkim czasie reaguje pozytywnie. 
 



0 – Pies jest wyraźnie zaniepokojony widokiem obcej osoby,  boi się,  szczeka, warczy lub okazuje lęk, 
niezadowolenie w inny sposób. Jeżeli pies nadmiernie się ekscytuje, piszczy, skacze, wykonuje ruchy 
kopulacyjne lub w innych sposób okazuje nadmierny stres egzaminator ma prawo przerwać egzamin. 
 

12. AKCEPTACJA WIELU OSÓB NARAZ. 
Pies akceptuje wiele osób nieznajomych w obecności przewodnika. Osoby podchodzą                                      
do przewodnika, mogą z nim rozmawiać. Pies przechodzi wraz z przewodnikiem miedzy osobami. 
Punktacja: 
3 – Pies reaguje radośnie na widok obcych osób, ale nie wymusza ich uwagi (nie skacze, nie piszczy). 
2 – Pies reaguje pozytywnie na widok obcych osób, ale nie zwraca na nie większej uwagi. 
1 - Pies jest lekko zaniepokojony na widok obcych osób, po krótkim czasie reaguje pozytywnie. 
0 – Pies jest wyraźnie zaniepokojony,  boi się,  szczeka, warczy lub okazuje lęk, niezadowolenie w inny 
sposób. Jeżeli pies nadmiernie się ekscytuje, piszczy, skacze, wykonuje ruchy kopulacyjne lub                             
w innych sposób okazuje nadmiernie stres egzaminator ma prawo przerwać egzamin. 
 

13. AKCEPTACJA DOTYKANIA RÓŻNYCH CZĘŚCI CIAŁA PRZEZ OSOBĘ NIEZNAJOMĄ. 
Pies akceptuje dotyk różnych części ciała w obecności przewodnika. Obca osoba podchodzi do psa, 
głaszcze go, dotyka głowy, pleców, łap, brzucha, ogona, okolic genitaliów, podnosi fafle, dotyka 
zębów itp. 
Punktacja: 
3 – Pies reaguje pozytywnie na dotyk wszystkich części ciała. 
2 – Pies reaguje pozytywnie na dotyk większości części ciała, podczas dotykania niektórych części jest 
lekko spięty. 
1 - Pies jest zaniepokojony dotykiem niektórych czyści ciała, unika dotyku, ale nie wykazuje zachowań 
agresywnych (nie warczy, nie kłapie zębami itp.) 
0 – Pies jest wyraźnie zaniepokojony,  boi się,  szczeka, warczy lub okazuje lęk, niezadowolenie w inny 
sposób. Jeżeli pies nadmiernie się ekscytuje, piszczy, skacze, wykonuje ruchy kopulacyjne lub                             
w innych sposób okazuje nadmierny stres egzaminator ma prawo przerwać egzamin. 
 
 

14.  AKCEPTACJA OSOBY NA WÓZKU, O KULACH. 
Punktacja: 
3 – Pies reaguje radośnie na widok osoby na wózku, o kulach, ale nie wymusza ich uwagi (nie skacze, 
nie piszczy). 
2 – Pies reaguje pozytywnie na widok osoby na wózku, o kulach, ale nie zwraca na nie większej uwagi. 
1 - Pies jest lekko zaniepokojony na widok osoby na wózku, o kulach, po krótkim czasie reaguje 
pozytywnie. 
0 – Pies jest wyraźnie zaniepokojony,  boi się,  szczeka, warczy lub okazuje lęk, niezadowolenie w inny 
sposób. Jeżeli pies nadmiernie się ekscytuje, piszczy, skacze, wykonuje ruchy kopulacyjne lub                        
w innych sposób okazuje nadmierny stres egzaminator ma prawo przerwać egzamin. 
 
 

 
Regulamin opracowała: 
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