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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 

Procedura: P.110 
Zakres przedmiotowy: doświadczenia na zwierzętach 
Formularz: http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/12/15/12152.pdf, 

http://www.up.poznan.pl/dzn/zwierzwniosek.doc, 
http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/12/87/12874.pdf, 
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=861&layout=2 

Uczestnicy procesu: 
1. pracownicy: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, kierownicy jednostek , dziekani 

Pełnomocnik rektora ds. doświadczeń na zwierzętach, Dział Nauki (DN), 
2. podmioty zewnętrzne: Lokalna Komisja ds. Doświadczeń na Zwierzętach, Ministerstwo  

Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW), Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
Właściciel procesu: Dział Nauki (DN) 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procesu: 

 
 
Podstawa prawna: 

• Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z dnia 21.01.2005 r. Dz. U. Nr 33/2005, poz. 289, 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu 
jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach z dnia 
29.07.2005 r. Dz. U. Nr 153/2005 poz. 1274 

Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii o dokonanie kontroli zwierzętarni na wydziałach 

Wydanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii: 

• zaświadczenia o spełnieniu warunków utrzymania zwierząt 
doświadczalnych 

• zezwolenia na prowadzenie hodowli zwierząt  laboratoryjnych 

Przekazanie w/w dokumentów zainteresowanym jednostkom 

Uruchomienie przez DN procedury złoŜenia w MNiSW wniosków przez 
zainteresowane wydziały o wpisanie do wykazu jednostek uprawnionych 
do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach 

ZłoŜenie w DN dokumentacji wniosków przez zainteresowane wydziały 

Dokonanie w DN korekty wniosków, akceptacja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, 
przekazanie dokumentacji do MNiSW 

Decyzja Ministra NiSW o umieszczeniu w wykazie jednostek wydziału uprawnionych do 
przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (wykaz umieszczony na stronie internetowej 
Ministerstwa) 

Wpływ do DN wniosku zainteresowanych osób o wydanie zezwolenia indywidualnego na 
przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach (zaakceptowany przez Pełnomocnika 
Rektora ds. Doświadczeń na Zwierzętach) 

Przygotowanie przez DN indywidualnego zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach 

Zgoda Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i wydanie zezwolenia, DN przekazuje indywidualne 
zezwolenia zainteresowanym osobom 

DN zarządza tryb przygotowania przez wydziały  sprawozdań cząstkowych z doświadczeń na 
zwierzętach, DN przygotowuje sprawozdanie zbiorcze 

Akceptacja sprawozdania przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, podpis i przekazanie 
przez DN dokumentacji do MNiSW 



KARTA PROCEDURY 
P.110_DN 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 

• Statut Uniwersytetu Przyrodniczego, załącznik do uchwały Senatu Nr 112/2006 z dnia 30.06.2006 r. 

• Zarządzenie Rektora powołujące Pełnomocnika Rektora ds. doświadczeń na zwierzętach Nr 
133/2008 z dnia 29.09.2008 r. 

• Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego wprowadzony zarządzeniem Rektora UP Nr 
100/2008 z dnia 7.07.2008 r. 


