
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi doświadczeń na zwierzętach, 

przeprowadzać je mogą w danych  jednostkach, wyłącznie osoby posiadające „wyznaczenie” oraz 

odpowiednie kwalifikacje w danym zakresie. 

Podstawy Prawne: 

 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, 

praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów 

naukowych lub edukacyjnych 

 

„ Wyznaczenie” to zezwolenie indywidualne wydane przez kierownika jednostki ( Dziekana 

Wydziału BiNoZ) dotyczące zgody na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w danej 

jednostce w kontekście: 

 osoby planującej procedury na zwierzętach 

 osoby wykonującej procedury na zwierzętach 

 osoby uśmiercającej zwierzęta 

 osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach 

„Wyznaczenie” może uzyskać osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje(1) (i udokumentuje 

uzyskanie właściwych kwalifikacji) oraz wypełni odpowiedni wniosek o wydanie wyznaczenia(2)  

Jak wybrać właściwy wniosek? 

Osobą odpowiedzialną za wybór właściwego „wyznaczenia” jest opiekun naukowy/ promotor 

doktoranta. 

1. Niezbędne kwalifikacje: Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych w przeprowadzaniu 

doświadczeń mogą uczestniczyć osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie: 

Art. 21. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 18, wyznacza osobę odpowiedzialną za planowanie procedur i 

doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, która ma wiedzę na temat gatunków zwierząt wykorzystywanych 

w tych procedurach i posiada:   

1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, 

weterynaryjnych lub rolniczych, ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na 

zwierzętach oraz co najmniej 3-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym 

zakresie albo          

2) stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w pkt 1 albo dyplom ukończenia 

studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, 

weterynaryjnych lub rolniczych oraz ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie 



przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, a także co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający 

uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.  

2. Podmiot, o którym mowa w art. 18, wyznacza do wykonywania procedur osobę, która posiada:  

1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, 

farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych i ukończone szkolenie w zakresie 

przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz która co najmniej przez rok uczestniczyła w wykonywaniu 

procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym 

zakresie albo   

2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymieniony w pkt 1 i ukończone 

studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz która co 

najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez 

użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie, albo   

3) wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur oraz która 

co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez 

użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.   

3. Podmiot, o którym mowa w art. 18, wyznacza do:   

1) uczestniczenia w wykonywaniu procedur osobę, która:   

a) jest studentem lub   

b) wykonuje czynności techniczne związane z obsługą zwierząt   

– i odbyła szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub 

wykorzystywanymi w procedurach;  

  

2) uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurze osobę, która:   

a) ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie,   

b) odbyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurach,  

c) odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt 

wykorzystywanych w procedurach, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby, która przeprowadza 

uśmiercanie w ośrodku użytkownika.  
 

2.  Wnioski o wydanie wyznaczenia dostępne są na stronie Wydziału BiNoZ: 

http://www.binoz.uj.edu.pl/doswiadczenia-na-zwierzetach 

 

 

 

http://www.binoz.uj.edu.pl/doswiadczenia-na-zwierzetach


Szkolenia zgodne z wymogami ministerialnymi przeprowadza firma PolLASA 

(http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/ )  

Preferowany kontakt mailowy  mail: szkolenia@pollasa.pl 

 
 
Informacja o terminach szkoleń przeprowadzanych w Krakowie będzie w miarę możliwości 
umieszczana na stronie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w zakładce „Nauka”. 
 
Koszty związane ze szkoleniami ponoszą Instytuty. 
 

 

Dane kontaktowe  osoby udzielającej szczegółowych informacji na Wydz. BiNoZ UJ: 
 

mgr Małgorzata Plucińska-Pająk     
Dziekanat Wydz. BiNoZ UJ 
malgorzata.plucinska-pajak@uj.edu.pl 

tel. 012 664 67 55 
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