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Podstawa prawna: Ustawa

Art. 25 ust. 9 pkt 2 – hodowcy, dostawcy, użytkownicy
Art. 30 – hodowcy, dostawcy, użytkownicy
Art. 33 ust. 2 – Krajowa Komisja Etyczna
Art. 36 ust. 2 – Lokalne Komisje Etyczne
Art. 62 – Główny Lekarz Weterynarii
Art. 65 – Minister właściwy do spraw nauki

Art. 25 ust. 9 pkt 2 Ustawy
Dotyczy hodowców, dostawców i użytkowników, i określa zakres informacji na
temat działań zmierzających do zapewnienia dobrostanu zwierząt, gromadzonych,
przechowywanych i przekazywanych organom nadrzędnym.

9.Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1:
1) [...]
2) przekazuje Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
informacje dotyczące wykonywania zadań określonych w ust. 1.

1.Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, zapewnia w ośrodku realizację zadań w zakresie
dobrostanu zwierząt polegających na:

Art. 25 ust. 9 pkt 2 Ustawy

(cd)

1) udzielaniu porad:
a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i
udoskonalenia,
c) w sprawie:
− znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w
procedurach,
− prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska
przyrodniczego,
d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
2. opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze
zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
3. monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub
tkanek;
4. monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
5. zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia
dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy
podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
6. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych
doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności
przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

Art. 30 Ustawy
Dotyczy hodowców, dostawców i użytkowników, i określa zakres informacji na
temat zwierząt oraz liczby i rodzaju przeprowadzonych doświadczeń,
gromadzonych, przechowywanych i przekazywanych organom nadrzędnym.
Określa też termin składania sprawozdań.

1.W zakresie objętym prowadzoną działalnością hodowca, dostawca lub użytkownik
prowadzi ewidencję zwierząt, do której wpisuje:
1) informacje o liczbie i gatunkach zwierząt utrzymywanych, hodowanych,
nabywanych, dostarczanych, wykorzystywanych w procedurach, przywróconych do
siedliska przyrodniczego albo którym znaleziono nowego opiekuna;
2) informacje o pochodzeniu zwierząt, ze wskazaniem, czy były one hodowane w celu
wykorzystania w procedurach;
3) datę nabycia, dostarczenia, przywrócenia zwierzęcia do siedliska przyrodniczego
albo znalezienia zwierzęciu nowego opiekuna;
4) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę
podmiotu, od którego zwierzęta zostały nabyte, [...];
5) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę
podmiotu będącego odbiorcą zwierząt, [...];

Art. 30 Ustawy

(cd)

6) informacje o liczbie i gatunkach zwierząt, które padły w ośrodku albo zostały w nim
uśmiercone z wyodrębnieniem zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu pobrania
narządów lub tkanek, a w przypadku zwierząt padłych – także o przyczynie śmierci,
chyba że nie jest znana;
7) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę
podmiotu będącego nowym opiekunem zwierzęcia, o którym mowa w art. 15 ust. 2, [...];
8) informacje o liczbie i rodzaju przeprowadzonych doświadczeń – w przypadku
użytkowników;
9) informacje dotyczące psa, kota i zwierzęcia z rzędu naczelnych – niezwłocznie po ich
urodzeniu albo w dniu ich pozyskania, w tym:
a) datę i miejsce urodzenia psa, kota i zwierzęcia z rzędu naczelnych, jeżeli są znane,
b) dane umieszczone w trwałym indywidualnym znaku identyfikacyjnym, którym
znakuje się psa, kota i zwierzę z rzędu naczelnych,
c) o hodowli, z której pochodzą pies, kot i zwierzę z rzędu naczelnych,
d) o wyhodowaniu w celu wykorzystania w procedurach,
e) o urodzeniu ze zwierząt wyhodowanych w niewoli – w przypadku zwierzęcia z rzędu
naczelnych,
f) reprodukcyjne i weterynaryjne oraz dotyczące zachowania danego psa, kota lub
zwierzęcia z rzędu naczelnych wobec ludzi i zwierząt,
g) o liczbie i rodzaju doświadczeń, w których dany pies, kot lub zwierzę z rzędu
naczelnych było wykorzystane.

Art. 30 Ustawy

(cd)

2. W zakresie objętym prowadzoną działalnością, hodowca, dostawca lub użytkownik
przechowuje dane zawarte w ewidencji zwierząt przez:
1) 5 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu – w przypadku danych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1–8;
2) 3 lata od śmierci zwierzęcia albo przywrócenia go do siedliska przyrodniczego
właściwego dla danego gatunku albo znalezienia dla niego nowego opiekuna – w
przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. f, przekazuje się nowemu opiekunowi
zwierzęcia.
4. Użytkownik, na podstawie danych zawartych w ewidencji, przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje
dotyczące:
1) zwierząt wykorzystywanych w procedurach, w szczególności celów i kategorii
procedur oraz przepisów, z których wynika obowiązek przeprowadzenia tych
procedur;
2) zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu pobrania narządów lub tkanek.
5. Hodowca i dostawca przekazują ministrowi właściwemu do spraw nauki corocznie, w
terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do
wykorzystania w procedurach.

Art. 33 ust. 2 Ustawy
Dotyczy Krajowej Komisji Etycznej.

2.Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki corocznie, w terminie do dnia
30 czerwca, informacje o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, a w
szczególności o liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń.

Art. 36 ust. 2 Ustawy
Dotyczy Lokalnych Komisji Etycznych.

2.Lokalna komisja, corocznie w terminie do dnia 31 marca, przekazuje:
1) Komisji informacje o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, w
szczególności o ich liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń;
2) ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz Komisji informacje dotyczące
przeprowadzonych ocen retrospektywnych i udostępnionych nietechnicznych
streszczeń doświadczeń.

Art. 62 Ustawy
Dotyczy Głównego Lekarza Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazanych przez powiatowych
lekarzy weterynarii, corocznie składa ministrowi właściwemu do spraw nauki i Komisji
sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, nie później niż do dnia 30 czerwca.

Art. 65 Ustawy
Dotyczy ministra właściwego ds. nauki.

1.Minister właściwy do spraw nauki, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję,
lokalne komisje, hodowców, dostawców i użytkowników oraz Głównego Lekarza Weterynarii
przekazuje Komisji Europejskiej:
1) corocznie – informacje dotyczące:
a) liczby, gatunków i pochodzenia zwierząt wykorzystywanych w procedurach,
b) celów i rodzajów doświadczeń, w których były wykorzystywane zwierzęta,
c) przypadków ponownego wykorzystania zwierząt w procedurach,
d) kategorii procedur oraz liczby zmian w zakresie ich kwalifikacji, z podaniem
przyczyny tych zmian;
2) co 5 lat – informacje dotyczące wdrażania przepisów Unii Europejskiej w zakresie
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
2.Minister właściwy do spraw nauki, po zasięgnięciu opinii Komisji, corocznie w terminie do
dnia 31 sierpnia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3.Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
informacji, o których mowa w ust. 1, tryb przekazywania tych informacji oraz wzory
formularzy, na których informacje te będą przekazywane, [...].

Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)szczegółowy zakres informacji dotyczących liczby, gatunków i pochodzenia zwierząt
wykorzystywanych w procedurach, celów i rodzajów doświadczeń, w których były
wykorzystywane te zwierzęta, przypadków ich ponownego wykorzystania w procedurach
oraz kategorii procedur i liczby zmian w zakresie ich kwalifikacji, z podaniem przyczyny tych
zmian;
2)tryb przekazywania informacji określonych w pkt 1;
3)wzory formularzy, na których informacje określone w pkt 1 będą przekazywane.

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Do każdego załącznika opracowano instrukcję na podstawie:

(cd)

Jak... (§ 3. Rozporządzenia)
1. Informacje określone w § 1 pkt 1 są przekazywane w postaci elektronicznej, zgodnie z
formularzami, których wzory są określone w załącznikach nr 1‒8 do rozporządzenia.
2. Odwołania (hiperłącza) do formularzy elektronicznych, umożliwiających przekazywanie
informacji, o których mowa w § 1 pkt 1, są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki.

Załączniki należy wysłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowej
Komisji Etycznej, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, na adres
mailowy zwierz@nauka.gov.pl.

http://www.bip.nauka.gov.pl/tabele‐do‐sprawozdan_zwierzeta/

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Informacja użytkownika dla KKE – załącznik nr 5
Załącznik nr 5 jest sprawozdaniem z realizacji art. 25 Ustawy kierowanym do
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Informacja użytkownika – załącznik nr 5

(cd)

• Należy przedstawić sposób realizacji wszystkich zadań określonych w art. 25 ust.
1 Ustawy z uzasadnieniem, jeśli jakieś zadanie nie było realizowane.
• Należy przedstawić strukturę zespołu ds. dobrostanu w jednostce z
uwzględnieniem kwalifikacji jego członków, bez danych personalnych.
• Należy podać, czy wszyscy pracownicy jednostki, pracujący ze zwierzętami, mają
odbyte stosowne szkolenia (procent osób przeszkolonych) i jak została
rozwiązana sprawa szkoleń w jednostce (własne lub zewnętrzne).
• Należy podać informację o stosowaniu zasady 3R podczas utrzymywania
zwierząt w ośrodku w hodowli i w trakcie doświadczeń (np. wzbogacenie
środowiska).

Informacja użytkownika – załącznik nr 5

(cd)

Art. 25. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, zapewnia w ośrodku realizację zadań w
zakresie dobrostanu zwierząt polegających na:
1)
udzielaniu porad:
a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
c) w sprawie:
− znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w
procedurach,
− prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska
przyrodniczego,
d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
2.
opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze
zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
3.
monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub
tkanek;
4.
monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
5.
zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia
dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które
należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
6.
kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu
tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności
przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i

Informacja użytkownika dla ministra – załącznik nr 7
Załącznik nr 7 jest sprawozdaniem z realizacji art. 30 Ustawy kierowanym do
ministra właściwego ds. nauki.

Informacja użytkownika – załącznik nr 7

(cd)

Zasady ogólne:
1.Należy wprowadzać dane dotyczące każdego wykorzystania zwierzęcia.
2.Przy wprowadzaniu danych dotyczących zwierzęcia można wybrać tylko jedną
opcję w ramach danej kategorii.
3.Zwierzęta uśmiercone w celu pobrania ich narządów i tkanek, jak również
wykorzystywane jako organizmy bioindykatorowe, są wyłączone z danych
statystycznych tego załącznika, chyba że uśmiercanie odbywa się metodą
nieuwzględnioną w załączniku IV dyrektywy lub w przypadku zwierzęcia, które
poddano przed uśmierceniem wcześniejszym zabiegom i które doznało bólu
powyżej minimalnego progu, cierpienia, dystresu i trwałych uszkodzeń. Zwierzęta
zmienione genetycznie, przejawiające upośledzający fenotyp i uśmiercone w celu
pobrania ich narządów lub tkanek, należy zgłaszać w ramach odpowiednich
podstawowych celów, dla których wykorzystano organy lub tkanki.
4.Niewykorzystane i następnie uśmiercone zwierzęta nie są ujęte w danych
statystycznych tego załącznika, z wyjątkiem zwierząt zmienionych genetycznie z
zamierzonym i przejawianym upośledzającym fenotypem.

Informacja użytkownika – załącznik nr 7

(cd)

Zasady ogólne:
5.Wlicza się formy larwalne zwierząt, gdy tylko stają się zdolne do samodzielnego
pobierania pokarmu.
6.Formy zarodkowe i płodowe gatunków ssaków nie są uwzględniane w tym
załączniku, wlicza się jedynie zwierzęta, które zostały urodzone, w tym przez cięcie
cesarskie, i są żywe.
7.Jeśli w ramach oceny retrospektywnej lub własnych obserwacji stwierdzono
odnośnie procedury „dotkliwej”, że zakładana dotkliwość procedury przekroczy
kategorię „dotkliwą”, zwierzęta te i ich wykorzystanie należy zgłaszać podobnie
jak w przypadku każdego innego wykorzystania oraz w kategorii „dotkliwej” z
komentarzem zawierającym: informacje na temat gatunków i liczby zwierząt oraz
ewentualnego przyznania odstępstwa, szczegółowe informacje dotyczące
wykorzystania i powody, dla których przekroczono kategorię „dotkliwą”.
8.Dane są przekazywane w roku, w którym procedura zostaje zakończona,
zwierzęta zostały uśmiercone lub padły.
9.Stosowanie kategorii „Inne” wymaga obowiązkowego wpisu w sekcji opisowej w
celu podania dalszych informacji.

Informacja użytkownika – załącznik nr 7

(cd)

Zwierzęta zmienione genetycznie:
1.Termin ten obejmuje zwierzęta zmienione genetycznie (transgenicznie, metodą
knock‐out i za pomocą innych modyfikacji genetycznych) oraz zwierzęta, u których
mutacja wystąpiła naturalnie lub została indukowana.
2.Informacje na temat zwierząt zmienionych genetycznie są przekazywane w
przypadku gdy:
a) są one wykorzystywane do stworzenia nowej linii;
b) są stosowane do celów utrzymania stabilnej linii z zamierzonym oraz
przejawianym upośledzającym fenotypem;
lub
c) są wykorzystywane w innych (naukowych) procedurach (tj. nie są
przeznaczone do stworzenia lub utrzymania linii).
3.Wszystkie zwierzęta ze zmianami genetycznymi należy zgłaszać w momencie
tworzenia nowej linii. Ponadto należy również zgłaszać zwierzęta wykorzystywane
do celów superowulacji, wazektomii i implantacji zarodków (mogą one być
zmienione genetycznie lub nie). Nie należy zgłaszać zwierząt bez anomalii
genetycznych (typ dziki potomstwa), wyhodowanych w wyniku utworzenia nowej
zmienionej genetycznie linii.

Informacja użytkownika – załącznik nr 7

(cd)

Zwierzęta zmienione genetycznie:
4.W kategorii „Cele” zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej zmienionej
genetycznie linii należy zgłaszać w ramach „badań podstawowych” lub „badań
translacyjnych i stosowanych” w kategorii, dla której dana linia jest tworzona.
5.Nowy szczep lub linię zwierząt zmienionych genetycznie uważa się za „stabilne”,
gdy przekazywanie modyfikacji genetycznej obejmuje co najmniej dwa pokolenia,
oraz gdy zakończono ocenę dobrostanu zwierząt.
6.Jeśli nowo powstała linia charakteryzuje się zamierzonym upośledzającym
fenotypem, zwierzęta należy zgłaszać w kategorii „Utrzymanie kolonii stabilnych
linii zwierząt zmienionych genetycznie, niewykorzystywanych do celów innych
procedur”, lub odpowiednio, w ramach innych procedur, w których są one
wykorzystywane. Jeżeli linia nie ma fenotypu upośledzającego, jej hodowla nie
wchodzi w zakres procedury i nie musi już być zgłaszana.
7.Kategoria „Utrzymanie kolonii stabilnych linii zwierząt zmienionych genetycznie,
niewykorzystywanych do celów innych procedur” obejmuje zwierzęta potrzebne
do utrzymania kolonii zwierząt zmienionych genetycznie ze stabilnych linii z
zamierzonym fenotypem upośledzającym. Nie zgłasza się zamierzonego celu, dla
którego linia ta jest utrzymywana.
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Zwierzęta zmienione genetycznie:
8.Wszystkie zwierzęta zmienione genetycznie, które są wykorzystywane do celów
innych procedur (nie dla stworzenia lub utrzymania linii zmienionej genetycznie),
należy zgłaszać w ramach odpowiednich celów (w taki sam sposób, jak każde
zwierzę niezmienione genetycznie). Zwierzęta te mogą przejawiać upośledzający
fenotyp lub nie.
9.Zwierzęta zmienione genetycznie, przejawiające upośledzający fenotyp i
uśmiercone w celu pobrania ich narządów lub tkanek, należy zgłaszać w ramach
odpowiednich podstawowych celów, dla których wykorzystano organy lub tkanki.
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Kolumna 1. Zakres badań z listy EU (wybór z listy)
T – w większości wypadków;
N – gdy zakres badań wychodzi poza listę celów wskazaną przez EU i
otrzymaliśmy na to zgodę.
Kolumna 2. Nazwa użytkownika
Wypełnia się automatycznie po wpisaniu danych do pkt. 1.
Kolumna 3. Pozycja w rejestrze
Należy podać numer w rejestrze, o którym mowa w art. 26 Ustawy.
Kolumna 4. Rodzaj zwierzęcia (gatunek) (wybór z listy)
mysz domowa (Mus musculus)
[...] [...] [...]
głowonogi (Cephalopoda).
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Uwaga!
i.Wszystkie gatunki głowonogów należy zgłaszać w ramach pozycji Głowonogi, od
momentu, w którym zwierzę staje się zdolne do samodzielnego pobierania
pokarmu.
ii.Ryby należy liczyć od momentu, w którym są zdolne samodzielnie pobierać
pokarm. Danio pręgowany, hodowany w optymalnych warunkach powinien być
liczony od piątego dnia po zapłodnieniu.
iii.Na skutek niewielkich rozmiarów niektórych ryb i gatunków głowonogów liczenie
można przeprowadzać na podstawie szacunków.
Kolumna 5. Inne (opcjonalnie)
Jeśli w kolumnie 4 wybrano „inne” należy wpisać konkretny gatunek
Kolumna 6. Liczba zwierząt
Należy wpisać liczbę zwierząt danego gatunku użytych w procedurze w
określonym dalej celu.
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Kolumna 7. Ponowne wykorzystanie (wybór z listy)
Wybieramy T lub N.
Uwaga !!!
i.Każde wykorzystanie zwierzęcia zgłaszać po zakończeniu każdej procedury.
ii.Statystyki będą uwzględniały liczbę zwierząt nie poddanych eksperymentom
jedynie pod kątem gatunku i miejsca urodzenia. Z tego względu w przypadku
zwierząt wykorzystanych ponownie nie odnotowuje się ich miejsca urodzenia.
iii.Wszelkie kolejne kategorie będą przedstawiały liczbę przypadków wykorzystania
zwierząt w procedurach. Z tego względu liczby te nie mogą być odnoszone do
całkowitej liczby zwierząt nie poddanych eksperymentom.
Kolumna 8. Miejsce urodzenia (wybór z listy)
Zwierzęta urodzone na terenie UE u zarejestrowanego hodowcy
[...] [...] [...]
Zwierzęta urodzone w pozostałych państwach świata
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Uwaga !!!
i.Pochodzenie wiąże się z miejscem urodzenia, tj. miejscem, gdzie zwierzę zostało
urodzone, a nie miejscem, skąd zwierzę dostarczono.
ii.Kategoria Zwierzęta urodzone na terenie UE u zarejestrowanego hodowcy
obejmuje zwierzęta urodzone u hodowców, którzy otrzymali pozwolenia i zostali
zarejestrowani na mocy art. 26, 27 i 28 Ustawy.
iii.Kategoria Zwierzęta urodzone na terenie UE, ale nie u zarejestrowanego
hodowcy, obejmuje zwierzęta urodzone poza zarejestrowaną hodowlą, takie jak
zwierzęta dzikie, gospodarskie (chyba że hodowca został zarejestrowany), jak
również zwierzęta objęte odstępstwami na podstawie art. 7 Ustawy.
iv.Kategorie Zwierzęta urodzone w pozostałych państwach Europy i Zwierzęta
urodzone w pozostałych państwach świata obejmują wszystkie zwierzęta
niezależnie od tego, czy były one hodowane w zarejestrowanych ośrodkach
hodowlanych czy w innych ośrodkach, a także pozyskane dzikie zwierzęta.

Informacja użytkownika – załącznik nr 7

(cd)

Kolumna 9. Zwierzęta z rzędu ssaków naczelnych – źródło (wybór z listy)
Wyłącznie, jeżeli w kolumnie 4 (gatunek) wybrano zwierzęta z rzędu naczelnych.
W innym wypadku komórki są nieaktywne.
Zwierzęta urodzone u zarejestrowanego hodowcy na terenie UE
[...] [...] [...]
Zwierzęta urodzone gdzie indziej
Uwaga !!!
Do celów niniejszej sprawozdawczości:
i.Kategoria Zwierzęta urodzone w pozostałych państwach Europy obejmuje
zwierzęta urodzone w Turcji, Rosji oraz Izraelu.
ii.Kategoria Zwierzęta urodzone w Azji obejmuje zwierzęta urodzone w Chinach.
iii.Kategoria Zwierzęta urodzone w Ameryce obejmuje zwierzęta urodzone w
Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej.
iv.Kategoria Zwierzęta urodzone w Afryce obejmuje również zwierzęta urodzone
na Mauritiusie.
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v. Kategoria Zwierzęta urodzone gdzie indziej obejmuje zwierzęta urodzone w
Australazji. Pochodzenie zwierząt zarejestrowanych w kategorii "Zwierzęta
urodzone gdzie indziej" należy szczegółowo przedstawić właściwemu organowi
w momencie przekazywania danych.
Kolumna 10. Zwierzęta z rzędu ssaków naczelnych – pokolenia (wybór z listy)
Wyłącznie, jeżeli w kolumnie 4 (gatunek) wybrano zwierzęta z rzędu naczelnych.
W innym wypadku komórki są nieaktywne.
F0
[...] [...] [...]
Kolonia samowystarczalna
Uwaga !!!
i. Dopóki kolonia nie stanie się kolonią samowystarczalną, zwierzęta urodzone w
tej kolonii należy zgłaszać w rubryce "F0", "F1", "F2 lub więcej" według liczby
pokoleń ze strony matki.
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Kolumna 11. Status genetyczny (wybór z listy)
Niezmienione genetycznie
Zmienione genetycznie bez upośledzającego fenotypu
Zmienione genetycznie z upośledzającym fenotypem
Uwaga !!!
i.Kategoria „Niezmienione genetycznie” obejmuje wszystkie zwierzęta, które nie
zostały genetycznie zmienione, w tym zwierzęta niezmienione genetycznie
wykorzystane do stworzenia nowej linii/szczepu zwierząt zmienionych genetycznie.
ii.Kategoria Zmienione genetycznie bez upośledzającego fenotypu obejmuje
zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej linii, zmienione genetycznie, które
nie przejawiają upośledzającego fenotypu, i zwierzęta zmienione genetycznie
wykorzystane do celów innych procedur (nie dla stworzenia lub utrzymania), które
nie przejawiają upośledzającego fenotypu.
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iii. Kategoria Zmienione genetycznie z upośledzającym fenotypem obejmuje:
a) zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej linii z przejawianym
upośledzającym fenotypem;
b) zwierzęta wykorzystane do utrzymania stabilnej linii z zamierzonym i
przejawianym upośledzającym fenotypem;
c) zwierzęta zmienione genetycznie wykorzystane do celów innych procedur z
przejawianym upośledzającym fenotypem.
Kolumna 12. Stworzenie nowej zmienionej genetycznie linii (wybór z listy)
Wybieramy T lub N.
Uwaga !!!
Kategoria "Zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej zmienionej genetycznie
linii/nowego zmienionego genetycznie szczepu" określa zwierzęta, które
zostały wykorzystane do stworzenia nowej zmienionej genetycznie linii lub
szczepu, wyodrębniając je spośród innych zwierząt wykorzystanych do celów
"badań podstawowych" lub "badań translacyjnych i stosowanych".

Informacja użytkownika – załącznik nr 7

(cd)

Kolumna 13. Cele (wybór z listy)
[PB1] (badania podstawowe) Onkologia, niezależnie od badanego układu
[...] [...] [...]
[PN107] Inne
Uwaga !!!
Badania podstawowe zmierzają do zdobycia wiedzy na temat prawidłowych i
nieprawidłowych cech struktury, funkcjonowania i zachowania żywych
organizmów i środowiska. To gromadzenie i analiza danych skoncentrowane na
lepszym lub pełniejszym zrozumieniu tematu, zjawiska lub podstawowego
prawa natury, zamiast na konkretnym praktycznym zastosowaniu wyników
badań.
i. Zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej zmienionej genetycznie linii
zwierząt przeznaczonej do celów badań podstawowych należy zgłaszać w
zależności od celu, w jakim zostały one stworzone. Ponadto, należy je zgłosić w
ramach kategorii "Stworzenie nowej linii genetycznej – zwierzęta wykorzystane
do stworzenia nowej zmienionej genetycznie linii/nowego zmienionego
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ii. Badania dotyczące nosa należy zgłaszać w ramach kategorii "Układ
oddechowy", a dotyczące języka powinny być zgłaszane w ramach kategorii
"Układ żołądkowo‐jelitowy z uwzględnieniem wątroby".
iii. Badania obejmujące wiele układów dotyczą badań, w których podstawowy
przedmiot zainteresowania stanowi więcej niż jeden układ, jak w przypadku
niektórych chorób zakaźnych, i z wyłączeniem badań w zakresie onkologii.
iv. Etologia lub Zachowanie zwierząt lub Biologia zwierząt obejmuje zarówno
zwierzęta w środowisku naturalnym, jak i w niewoli, a główny cel polega na
lepszym poznaniu konkretnych gatunków.
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v. Inne – to badania, które nie wiążą się z organem lub układem wymienionym
powyżej lub nie dotyczą konkretnego organu lub układu. Ta kategoria obejmuje
zwierzęta wykorzystane do produkcji i utrzymywania czynników zakaźnych,
nosicieli i nowotworów, zwierzęta wykorzystane na potrzeby innych materiałów
biologicznych oraz zwierzęta wykorzystane do produkcji przeciwciał
poliklonalnych do celów badań translacyjnych lub stosowanych, lecz z
wyłączeniem produkcji przeciwciał monoklonalnych z zastosowaniem metody
wodobrzusza (która jest uwzględniona w kategorii "Badania w celach
regulacyjnych i produkcja rutynowa według rodzaju"), które należy zgłaszać w
odpowiednich rubrykach kategorii "Badania podstawowe" lub "Badania
translacyjne i stosowane".
vi. Należy dokładnie określić cel badań, ponieważ mogą mieć zastosowanie
kryteria dotyczące dwóch kategorii, a zgłoszony zostanie jedynie cel główny.
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Badania translacyjne i stosowane obejmują zwierzęta wykorzystywane do celów
opisanych w art. 3 Ustawy wyłączając wszelkie wykorzystania regulacyjne zwierząt.
i.Zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej zmienionej genetycznie linii
zwierząt (łącznie z krzyżowaniem dwóch linii) przeznaczonej do celów badań
translacyjnych i stosowanych (np. w zakresie badań nad nowotworami,
opracowywania szczepionek) należy zgłaszać w zależności od celu, w jakim zostały
one stworzone. Ponadto, należy je zgłosić w ramach kategorii: "Stworzenie nowej
linii genetycznej – zwierzęta wykorzystane do stworzenia nowej zmienionej
genetycznie linii lub nowego zmienionego genetycznie szczepu".
ii.Wszelkie wykorzystanie zwierząt dla celów regulacyjnych należy wykluczyć, jak
np. badania dotyczące rakotwórczości dla celów regulacyjnych.
iii.Badania dotyczące chorób nosa należy zgłaszać w kategorii "Zaburzenia układu
oddechowego", a choroby języka w ramach kategorii "Zaburzenia układu
żołądkowo‐jelitowego, z uwzględnieniem wątroby, u człowieka".
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iv. Diagnostyka chorób obejmuje zwierzęta wykorzystywane w bezpośrednim
diagnozowaniu chorób takich jak wścieklizna czy zatrucie jadem kiełbasianym,
ale z wyłączeniem badań sklasyfikowanych w kategorii wykorzystania
regulacyjnego.
v. Badania dotyczące dobrostanu zwierząt powinny obejmować badania zgodnie z
art. 3 Ustawy.
Ochrona środowiska naturalnego w interesie zdrowia lub dobrostanu ludzi lub
zwierząt obejmuje badania mające na celu zbadanie i zrozumienie zjawisk
takich jak: zanieczyszczenie środowiska, utrata różnorodności biologicznej, a
także badania epidemiologiczne u zwierząt dzikich. Wyklucza się wszelkie
zastosowania regulacyjne zwierząt dla celów w zakresie ekotoksykologii.
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Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego lub szkolenia w celu nabycia,
utrzymania lub doskonalenia umiejętności zawodowych obejmuje szkolenia
prowadzone w celu nabycia i utrzymania praktycznych kompetencji w zakresie
technik zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego
w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z
wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
Utrzymanie kolonii stabilnych linii zwierząt zmienionych genetycznie,
niewykorzystywanych do celów innych procedur obejmuje zwierzęta potrzebne do
utrzymania kolonii zwierząt zmienionych genetycznie ze stabilnych linii z
zamierzonym upośledzającym fenotypem, i które przejawiały oznaki bólu,
cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia na skutek upośledzającego
genotypu. Nie zgłasza się zamierzonego celu, dla którego linia ta jest hodowana.
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Badania w celach regulacyjnych i produkcja dotyczy wykorzystywania zwierząt w
procedurach prowadzonych w celu przestrzegania wymogów prawnych
dotyczących wytwarzania produktów lub substancji, wprowadzania ich do obrotu i
utrzymywania ich w obrocie, w tym ocena bezpieczeństwa i ryzyka w odniesieniu
do żywności i paszy.
Obejmuje również zwierzęta wykorzystywane w procesie wytwarzania produktów,
jeśli proces produkcyjny wymaga uzyskania zgody organu regulacyjnego (np.
zwierzęta wykorzystywane w produkcji produktów leczniczych na bazie surowicy
powinny zostać uwzględnione w tej kategorii).
i.Wyklucza się badania skuteczności w trakcie opracowywania nowych produktów
leczniczych – należy zgłaszać je w kategorii "Badania translacyjne i stosowane".
Kolumna 14. Inne (opcjonalnie)
Jeśli w kolumnie 13 „Cele” wybrano "Inne", wpisać uszczegółowienie. W innym
wypadku komórki są nieaktywne.
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Kolumna 15. Badania wymagane przepisami (wybór z listy)
Aktywne, ieżeli w kolumnie 13 „Cele” wybrano „Badania w celach regulacyjnych i
produkcja rutynowa według rodzaju.
Prawodawstwo dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi
[...] [...] [...]
Inne
Uwaga !!!
i.Wymóg prawny należy zgłaszać według zamierzonego podstawowego
wykorzystania.
ii.Jakość wody: jeśli dotyczy np. wody z kranu, należy zgłosić w ramach
prawodawstwa dotyczącego żywności.
Kolumna 16. Inne (opcjonalnie)
Jeśli w kolumnie 15 „Badania wymagane przepisami” wybrano „inne” wpisać
uszczegółowienie. W innym wypadku komórki są nieaktywne.
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Kolumna 17. Wymogi prawne (wybór z listy)
Aktywne, jeżeli w kolumnie 13 „Cele” wybrano „Badania w celach regulacyjnych i
produkcja rutynowa według rodzaju”.
Prawodawstwo spełniające wymogi UE
[...] [...] [...]
Prawodawstwo spełniające jedynie wymogi prawodawstwa spoza UE
Uwaga !!!
i.Kategoria ta umożliwia określenie stopnia harmonizacji między różnymi
wymogami prawnymi. Czynnikiem decydującym jest kategoria prawodawstwa,
którego wymogi będą spełnione.
ii.W przypadku gdy podstawą dla ustawodawstwa krajowego jest prawodawstwo
UE, należy wybrać kategorię„ Prawodawstwo spełniające wymogi UE". Obejmuje
ona również wszelkie wymogi międzynarodowe, które jednocześnie spełniają
wymogi UE (takie jak zawarte w wytycznych ICH, VICH, OECD, monografiach
Farmakopei Europejskiej).
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iii. Kategorię "Prawodawstwo spełniające jedynie wymogi krajowe" (w ramach UE)
należy wybierać jedynie wówczas, gdy badanie jest przeprowadzane w celu
spełnienia wymogów jednego lub większej liczby państw członkowskich. Nie
istnieje jednak równoważny wymóg w UE.
iv. Kategorię "Prawodawstwo spełniające jedynie wymogi prawodawstwa spoza
UE" należy wybrać, gdy nie istnieje równoważny wymóg przeprowadzenia
badania w celu spełnienia wymogów UE.
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Kolumna 18. Dotkliwość (wybór z listy)
Wniosek złożony do LKE przed 27.05.2015 – stary (kolumna 18 i 19)
Wniosek złożony do LKE po 27.05.2015 – nowy (kolumna 18)
Terminalna, bez odzyskania przytomności
Łagodna
Umiarkowana
Dotkliwa
Uwaga !!!
i.Jeśli zostanie przekroczona kategoria: "dotkliwa", niezależnie od tego, czy
udzielono na to wcześniej zezwolenia, zwierzęta te i ich wykorzystanie należy
zgłaszać w kategorii "dotkliwa". Należy umieścić komentarz w sekcji opisowej
wypełnianej przez dane państwo członkowskie zawierający informacje na temat
gatunków i liczby zwierząt oraz ewentualnego przyznania odstępstwa, szczegółowe
informacje dotyczące wykorzystania i powody, dla których przekroczono kategorię
"dotkliwą".
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Kolumna 19. Skala inwazyjności (stare wnioski)
W przypadku wniosku złożonego do LKE z przed 27.05.2015 (tzw. stary) należy
wpisać kategorię inwazyjności określona na zgodzie LKE do wniosku, zgodnie z
obowiązującą wtedy skalą inwazyjności (Skala 1‐4 oraz X). W kolumnie 18
"Dotkliwość" należy wpisać kategorię dotkliwości zgodnie ze skalą dotkliwości
określoną w ustawie, ocenioną na podstawie rzeczywistej dotkliwości procedury.
Kolumny 20 i 21. Uwagi 1 i 2
W kolumnach tych zamieszczamy uwagi związane klasyfikacją danej grupy
zwierząt np. wyjaśnić sytuację, gdy skala dotkliwości okazała się wyższa niż
„dotkliwa”.

Informacja użytkownika dla ministra – załącznik nr 8
Załącznik nr 8 jest sprawozdaniem kierowanym do ministra właściwego ds. nauki.
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Pkt 2. Zwierzęta dostarczone przez hodowców lub dostawców (inne niż zwierzęta z
rzędu naczelnych). Gatunek wybieramy (wpisujemy) z listy.
mysz domowa (Mus musculus)
[...] [...] [...]
głowonogi (Cephalopoda)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).
1.Kategoria „Gatunek (zwierzęta niezmienione genetycznie)” obejmuje wszystkie
gatunki zwierząt, które nie zostały genetycznie zmienione, w tym zwierzęta
niezmienione genetycznie wykorzystane do stworzenia nowej linii lub szczepu
zwierząt zmienionych genetycznie. Do tej kategorii zalicza się zwierzęta bez
szkodliwego fenotypu, np.: szczury Wistar, myszy BALB/c, itp.

Informacja użytkownika – załącznik nr 8

(cd)

a) „Liczba zwierząt dostarczonych” – należy podać liczbę zwierząt
dostarczonych do użytkownika, niezależnie od ich pochodzenia, tzn. od
hodowców (zewnętrznych lub z hodowli własnej), od dostawców, jak
również sprowadzone z terenu – dzikie, gospodarskie (kosztowo lub bez
kosztowo).
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – należy podać liczbę zwierząt
uśmierconych ze względów zdrowotnych, w tym padłych. Nie wliczamy:
i. zwierząt uśmierconych w procedurach (te umieszczamy w załączniku 7)
ii. zwierząt uśmierconych w celu pozyskania narządów i tkanek – te
umieszczamy w pkt. 4 tego załącznika, czyli załącznika 8.
c) „Liczba zwierząt niewykorzystanych w procedurach” – należy podać liczbę
zwierząt niewykorzystanych w procedurach (np. zakupionych i nie zużytych;
nie uśmierconych!).

Informacja użytkownika – załącznik nr 8

(cd)

2. Kategoria „Gatunek (zwierzęta zmienione genetycznie)" obejmuje zwierzęta
zmienione genetycznie (transgenicznie, metodą knock‐out i za pomocą innych
modyfikacji genetycznych) oraz zwierzęta, u których mutacja wystąpiła
naturalnie lub została indukowana.
a) „Liczba zwierząt dostarczonych” – j.w.
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – j.w., bez:
i. zwierząt uśmierconych w procedurach
ii. zwierząt uśmierconych w celu pozyskania narządów i tkanek
c) „Liczba zwierząt niewykorzystanych w procedurach” – należy podać liczbę
zwierząt niewykorzystanych w procedurach (np. zakupionych i nie zużytych; nie
uśmierconych!).

Informacja użytkownika – załącznik nr 8

(cd)

Pkt. 3. Zwierzęta z rzędu naczelnych dostarczone przez hodowców lub dostawców.
Gatunek wybieramy z listy.
małpiatki (Prosimia)
[...] [...] [...]
człekokształtne (Hominoidea)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).
a)„Liczba zwierząt dostarczonych” – j.w.
b)„Liczba zwierząt uśmierconych” – j.w., bez:
i.zwierząt uśmierconych w procedurach
ii.zwierząt uśmierconych w celu pozyskania narządów i tkanek
c)„Liczba zwierząt niewykorzystanych w procedurach” – należy podać liczbę
zwierząt nieuśmierconych i niewykorzystanych w procedurach.

Informacja użytkownika – załącznik nr 8

(cd)

Pkt. 4. Zwierzęta uśmiercone wyłącznie w celu pobrania narządów i tkanek.
Gatunek wybieramy z listy.
mysz domowa (Mus musculus)
[...] [...] [...]
człekokształtne (Hominoidea)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Informacja hodowcy dla KKE – załącznik nr 5
Załącznik nr 5 jest sprawozdaniem z realizacji art. 25 Ustawy kierowanym do
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
Jest taki sam, jak omawiany w przypadku użytkowników.

Informacja hodowcy dla ministra – załącznik nr 4
Załącznik nr 4 jest sprawozdaniem kierowanym do ministra właściwego ds. nauki.

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

Pkt 2. Zwierzęta wyhodowane przez hodowcę (inne niż zwierzęta z rzędu
naczelnych. Gatunek wybieramy (i wpisujemy) z listy.
mysz domowa (Mus musculus)
[...] [...] [...]
głowonogi (Cephalopoda)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).
1.Kategoria „Gatunek (zwierzęta niezmienione genetycznie)” obejmuje wszystkie
gatunki zwierząt, które nie zostały genetycznie zmienione, w tym zwierzęta
niezmienione genetycznie wykorzystane do stworzenia nowej linii lub szczepu
zwierząt zmienionych genetycznie. Do tej kategorii zalicza się zwierzęta bez
szkodliwego fenotypu, np.: szczury Wistar, myszy BALB/c, itp.

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

a) „Liczba zwierząt wyhodowanych” – należy podać liczbę zwierząt po
odstawieniu od matki, które były przeznaczone do celów doświadczalnych
(nie hodowlanych).
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – należy podać liczbę zwierząt
uśmierconych ze względów zdrowotnych, w tym padłych, oraz zwierząt
uśmierconych ze względu na nieodebranie ich przez użytkowników.
c) „Liczba zwierząt niewykorzystanych w procedurach” – należy podać liczbę
zwierząt nieodebranych przez użytkowników i pozostawionych przy życiu,
które były przekazane na inne cele (np. adopcja). Nie uśmiercone!

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

2. Kategoria „Gatunek (zwierzęta zmienione genetycznie wykorzystane do
stworzenia zmienionych genetycznie linii, w tym potomstwo typu dzikiego)"
obejmuje zwierzęta zmienione genetycznie (transgenicznie, metodą knock‐out i
za pomocą innych modyfikacji genetycznych) oraz zwierzęta, u których mutacja
wystąpiła naturalnie lub została indukowana. Należy podawać liczbę zwierząt z
podziałem na potomstwo zmienione genetycznie i potomstwo typu dzikiego,
zgodnie z takim schematem, np. dla 50 zwierząt zmienionych genetycznie i 10
typu dzikiego należy wpisać 50 (10 dzikie).
a) „Liczba zwierząt wyhodowanych” – należy podać liczbę zwierząt po
odstawieniu od matki.
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – należy podać liczbę zwierząt
uśmierconych ze względów zdrowotnych, w tym padłych.
c) „Liczba zwierząt niewykorzystanych w procedurach” – należy podać liczbę
zwierząt nieuśmierconych i niewykorzystanych w innych procedurach niż
stworzenie linii.

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

3. Kategoria „Gatunek (zwierzęta zmienione genetycznie wykorzystane do
utrzymania stabilnych zmienionych genetycznie linii, w tym potomstwo typu
dzikiego)" obejmuje zwierzęta zmienione genetycznie (transgenicznie, metodą
knock‐out i za pomocą innych modyfikacji genetycznych) oraz zwierzęta, u
których mutacja wystąpiła naturalnie lub została indukowana.
a) „Liczba zwierząt wyhodowanych” – należy podać liczbę zwierząt po
odstawieniu od matki.
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – należy podać liczbę zwierząt
uśmierconych ze względów zdrowotnych, w tym padłych.
c) „Liczba zwierząt niewykorzystanych w procedurach” – należy podać liczbę
zwierząt nieuśmierconych i niewykorzystanych w innych procedurach niż
stworzenie linii.

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

Pkt 3. Zwierzęta z rzędu naczelnych wyhodowane przez hodowcę. Gatunek
wybieramy z listy.
małpiatki (Prosimia)
[...] [...] [...]
człekokształtne (Hominoidea)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).
a)„Zwierzęta wyhodowane” – należy podać wszystkie zwierzęta odsadzone od
matek.
b)„Zwierzęta uśmiercone” – należy podać wszystkie zwierzęta uśmiercone, w tym
padłe w hodowli.
c)„Zwierzęta niewykorzystane w procedurach” – należy podać zwierzęta
niewykorzystane w innych procedurach niż hodowla.

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

Pkt 4. Informacja dotycząca pozyskiwania zwierząt z rzędu naczelnych przez
hodowcę. Gatunek wybieramy z listy.
małpiatki (Prosimia)
[...] [...] [...]
człekokształtne (Hominoidea)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).

Informacja hodowcy – załącznik nr 4

(cd)

W kolumnie "Źródło" podać wg. listy:
a) Zwierzęta urodzone u zarejestrowanego hodowcy na terenie UE
b) Zwierzęta urodzone w pozostałych państwach Europy (obejmuje również
zwierzęta urodzone w Turcji, Rosji oraz Izraelu).
c) Zwierzęta urodzone w Azji (obejmuje również zwierzęta urodzone w Chinach)
d) Zwierzęta urodzone w Ameryce (obejmuje zwierzęta urodzone w Ameryce
Północnej, Środkowej i Południowej
e) Zwierzęta urodzone w Afryce (obejmuje również zwierzęta urodzone na
Mauritiusie)
f) Zwierzęta urodzone gdzie indziej (obejmuje również zwierzęta urodzone w
Australazji).
Uwaga !!!
Pochodzenie zwierząt zarejestrowanych w tej kategorii należy szczegółowo
przedstawić właściwemu organowi w momencie przekazywania danych.

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Informacja dostawcy dla KKE – załącznik nr 5
Załącznik nr 5 jest sprawozdaniem z realizacji art. 25 Ustawy kierowanym do
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
Jest taki sam, jak omawiany w przypadku użytkowników i hodowców.

Informacja dostawcy dla ministra – załącznik nr 6
Załącznik nr 6 jest sprawozdaniem kierowanym do ministra właściwego ds. nauki.

Informacja dostawcy – załącznik nr 6

(cd)

Pkt 2. Zwierzęta dostarczone (inne niż zwierzęta z rzędu naczelnych). Gatunek
wybieramy i wpisujemy z listy.
mysz domowa (Mus musculus)
[...] [...] [...]
głowonogi (Cephalopoda)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).
1.Kategoria „Gatunek (zwierzęta niezmienione genetycznie)” obejmuje wszystkie
gatunki zwierząt, które nie zostały genetycznie zmienione, w tym zwierzęta
niezmienione genetycznie wykorzystane do stworzenia nowej linii lub szczepu
zwierząt zmienionych genetycznie. Do tej kategorii zalicza się zwierzęta bez
szkodliwego fenotypu, np.: szczury Wistar, myszy BALB/c, itp.

Informacja dostawcy – załącznik nr 6

(cd)

a) „Liczba zwierząt dostarczonych” – należy podać liczbę zwierząt
dostarczonych do użytkowników, nie uwzględniając zwierząt, które zostały
uśmiercone u dostawcy (i padłe).
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – należy podać liczbę zwierząt
uśmierconych przez dostawcę, niezależnie od powodu, np. ze względów
zdrowotnych lub padłych.

Informacja dostawcy – załącznik nr 6

(cd)

2. Kategoria „Gatunek (zwierzęta zmienione)" obejmuje zwierzęta zmienione
genetycznie (transgenicznie, metodą knock‐out i za pomocą innych modyfikacji
genetycznych) oraz zwierzęta, u których mutacja wystąpiła naturalnie lub
została indukowana.
a) „„Liczba zwierząt dostarczonych” – należy podać liczbę zwierząt
dostarczonych do użytkowników, nie uwzględniając zwierząt, które zostały
uśmiercone u dostawcy (i padłe).
b) „Liczba zwierząt uśmierconych” – należy podać liczbę zwierząt
uśmierconych przez dostawcę, niezależnie od powodu, np. ze względów
zdrowotnych lub padłych.

Informacja dostawcy – załącznik nr 6

(cd)

Pkt 3. Zwierzęta dostarczone z rzędu naczelnych. Gatunek wybieramy z listy.
małpiatki (Prosimia)
[...] [...] [...]
człekokształtne (Hominoidea)
W przypadku, gdy wykorzystano inne gatunki, podać dodatkowo ten gatunek (w
kolumnie „liczba”).
W kolumnie "Źródło pozyskania zwierząt" podać wg listy:
a)Zwierzęta urodzone u zarejestrowanego hodowcy na terenie UE
[...] [...] [...]
f)Zwierzęta urodzone gdzie indziej (obejmuje również zwierzęta urodzone w
Australazji).
Uwaga !!!
Pochodzenie zwierząt zarejestrowanych w tej kategorii należy szczegółowo
przedstawić właściwemu organowi w momencie przekazywania danych.

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Informacja LKE dla KKE – załącznik nr 2
Załącznik nr 6 jest sprawozdaniem Lokalnej Komisji Etycznej kierowanym do
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Pkt 2. Informacja o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczenia.
Należy wpisać wszystkie wydane zgody na wnioski („stare” i „nowe”) z podziałem
na wnioski zwykłe i uproszczone w danym roku sprawozdawczym.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Kolumna „Zgody, w przypadku których przedłużono 40‐dniowy termin, o którym
mowa w art. 48 ust. 2 ustawy”
Art. 48 ust. 3. Jeżeli jest to uzasadnione złożonością lub wielodyscyplinarnym charakterem
doświadczenia, lokalna komisja może raz przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, nie
więcej jednak niż o 15 dni roboczych, zawiadamiając o tym wnioskodawcę przed upływem
tego terminu i wskazując przyczyny uzasadniające to przedłużenie.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Kolumna „Zgody, w ramach których przeprowadzono ocenę retrospektywną” ‐
należy podać:
i.dla „art. 53 ust. 1 ustawy” – liczbę zgód w przypadku doświadczeń, w których są
wykorzystywane zwierzęta z rzędu naczelnych lub zawierają procedurę
zakwalifikowaną do kategorii dotkliwa.
ii.dla „art. 53 ust. 3 ustawy” – liczbę zgód w przypadkach, w których LKE podjęła
decyzję o przeprowadzeniu oceny retrospektywnej na podstawie wniosku.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Wiersz: „Zgoda na przeprowadzenie doświadczenia udzielona na podstawie
wniosku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy”
a)„Stare” wnioski – cele wpisane w pkt. 5 wniosku.
b)„Nowe” wnioski – cele wpisane w pkt. 4 wniosku.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Należy wybrać z listy jeden z celów (i wpisać):
Badania podstawowe 2.2
Badania translacyjne lub stosowane 2.3
Badania wymagane przepisami lub w produkcji 2.4, 2.5, 2.6
Ochrona środowiska naturalnego w interesie zdrowia i dobrostanu ludzi i
zwierząt 2.9
Badania mające na celu zachowanie gatunku 2.9
Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego lub szkolenia w celu nabycia lub
doskonalenia kompetencji zawodowych 2.8
Badania z zakresu medycyny sądowej ‐‐‐‐
Utrzymanie kolonii stabilnych linii zwierząt zmienionych genetycznie,
niewykorzystywanych do celów innych procedur ‐‐‐‐‐

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Wiersz: „ Zgoda na przeprowadzenie doświadczenia udzielona na podstawie
wniosku uproszczonego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy”
Wpisać cele i liczbę zgód udzielonych na podstawie wniosków uproszczonych (jeśli
takie zgody wydano).

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Pkt 3. Cofnięcie zgody na prowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 60
Ustawy.
Należy opisać przypadki cofnięcia zgody na wniosek powiatowego lekarza
weterynarii (jeśli takie przypadki występowały).

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Pkt 4. Zgoda na wykorzystanie w procedurze zwierząt z gatunków, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy, udzielona na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy.
Należy wpisać dane dotyczące zgód, w których zezwolono na wykorzystanie
gatunków zwierząt laboratoryjnych nie pochodzących od hodowców zwierząt
laboratoryjnych (czyli nie wpisanych do rejestru hodowców), jeśli takie przypadki
występowały.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Pkt 5. Zgoda na wykonanie procedury poza ośrodkiem w przypadku, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 Ustawy.
Należy wpisać dane dotyczące zgód, w których zezwolono na wykonanie procedur
poza ośrodkiem użytkownika występującego o wydanie takiej zgody.

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Pkt 6. Zgoda na ponowne wykorzystanie zwierzęcia, które było raz wykorzystane w
procedurze dotkliwej w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
Należy wpisać dane dotyczące zgód, w których zezwolono na ponowne
wykorzystanie zwierzęcia w procedurze dotkliwej.

Informacja LKE – załącznik nr 2

Pkt 7. Przeprowadzone oceny retrospektywne.
Należy wpisać dane dotyczące przeprowadzonych i ukończonych ocen
retrospektywnych w danym roku sprawozdawczym, z podziałem na
przeprowadzone na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.

(cd)

Informacja LKE – załącznik nr 2

(cd)

Pkt 8. Udostępnione nietechniczne streszczenia doświadczeń.
Należy wpisać dane dotyczące udostępnionych nietechnicznych streszczeń
doświadczeń (czyli przekazanych do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w
danym roku sprawozdawczym.

Informacja LKE dla ministra – załącznik nr 3
Załącznik nr 3 jest sprawozdaniem Lokalnej Komisji Etycznej kierowanym do
ministra właściwego ds. nauki.

Informacja LKE – załącznik nr 3

Pkt 2. Przeprowadzone oceny retrospektywne.
Należy wpisać dane dotyczące przeprowadzonych i ukończonych ocen
retrospektywnych w danym roku sprawozdawczym, z podziałem na
przeprowadzone na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
Cel doświadczenia:
a)„Stare” wnioski – cele wpisane w pkt. 5 wniosku.
b)„Nowe” wnioski – cele wpisane w pkt. 4 wniosku.

(cd)

Informacja LKE – załącznik nr 3

(cd)

Należy wybrać z listy jeden z celów (i wpisać):
Badania podstawowe 2.2
Badania translacyjne lub stosowane 2.3
Badania wymagane przepisami lub w produkcji 2.4, 2.5, 2.6
Ochrona środowiska naturalnego w interesie zdrowia i dobrostanu ludzi i
zwierząt 2.9
Badania mające na celu zachowanie gatunku 2.9
Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego lub szkolenia w celu nabycia lub
doskonalenia kompetencji zawodowych 2.8
Badania z zakresu medycyny sądowej ‐‐‐‐
Utrzymanie kolonii stabilnych linii zwierząt zmienionych genetycznie,
niewykorzystywanych do celów innych procedur ‐‐‐‐‐

Informacja LKE – załącznik nr 3

(cd)

Pkt 3. Udostępnione nietechniczne streszczenia doświadczeń.
Należy wpisać dane dotyczące udostępnionych nietechnicznych streszczeń
doświadczeń (czyli przekazanych do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w
danym roku sprawozdawczym.

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Informacja KKE dla ministra – załącznik nr 1
Załącznik nr 1 jest sprawozdaniem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na
Zwierzętach kierowanym do ministra właściwego ds. nauki.

Kto, co, komu, kiedy... (§ 2. Rozporządzenia)
Rozporządzenie zawiera 8 załączników, które są formularzami sprawozdań.
Kto

Minister właściwy
ds. nauki

Krajowa Komisja
Etyczna

Załącznik nr 1

‐‐‐

30 czerwca

Główny Lekarz
Weterynarii

Brak załącznika

‐‐‐

30 czerwca

Lokalne komisje
etyczne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

31 marca

Hodowcy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 marca

Dostawcy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

31 marca

Załącznik nr 7 i 8

Załącznik nr 5

31 marca

Krajowa Komisja
Etyczna

Użytkownicy

Kiedy

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla ministra

Dziękuję za uwagę

