
(Dział Organizacyjny-2001) 

 

Pismo Okólne Nr  1/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                     z dnia 15 lutego 2001 r. 

 

 

w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie badań lub doświadczeń  

oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 Badania lub doświadczenia na zwierzętach oraz wykorzystywanie zwierząt w celach 
dydaktycznych  w  Uniwersytecie  Wrocławskim  powinno  odbywać  się zgodnie z ustawą 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi 
zmianami – tekst ujednolicony ustawy w załączeniu). 
 Pracownicy Uczelni, którzy wykonują badania lub doświadczenia na zwierzętach, 
lub używają zwierząt w celach dydaktycznych, powinni posiadać indywidualne zezwolenie 
wydane przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, po uzyskaniu opinii Lokalnej Komisji Etycznej 
do spraw Doświadczeń na Zwierzętach, wyraża zgodę na prowadzenie tematu badawczego, 
w którym wykorzystywane są zwierzęta. 
 
Wzór Wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego na wykonywanie badań/doświadczeń 
oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt stanowi Załącznik Nr 1 
do niniejszego pisma okólnego. 
 
Wzór Zezwolenia indywidualnego na wykonywanie doświadczeń oraz prowadzenie zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma 
okólnego. 
Rejestr wydanych Zezwoleń indywidualnych prowadzi Sekretariat Rektora. 
 
 Biuro II Lokalnej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach, które 
wydaje opinie dla Uniwersytetu Wrocławskiego mieści się we Wrocławiu przy ul. Dickste-
ina 3. Biuro jest czynne od wtorku do czwartku w godzinach 1000 – 1400. 
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          Załącznik Nr 1 
          do pisma okólnego Nr 1/2001 
          z dnia 15 lutego 2001 r.  
 
Wnioskodawca              ................., dnia .................. 
 

  JM Rektor  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

        
       ............................................ 
 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia indywidualnego na wykonywanie badań/ doświadczeń 

oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt 
 
 

 Uprzejmie proszę o wydanie zezwolenia na wykonywanie badań/doświadczeń  i/lub 
prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt pracownikowi* -studentowi*- 
gościowi zagranicznemu* - inne* (wpisać) ........................................................... 
 
Pani/Panu ................................................................................................... 
Wniosek dotyczy wykonywania badań/ doświadczeń oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych 
przez okres pracy w ................................................. lub do dnia ...................... 
na następujących gatunkach zwierząt (niepotrzebne skreślić): 
pies –kot –chomik –mysz –szczur –królik –zwierzęta gospodarskie –inne (wpisać)............ 
................................................................................................................. 
 
      Podpis Kierownika Instytutu /Katedry/Zakładu 
..................., dnia ..................          ........................................................ 
 
Oświadczenie 

Ja, ............................................., oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią ustawy o ochro-
nie zwierząt oraz z pismem okólnym Nr 1/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 
2001 r. i zobowiązuję się do przestrzegania przepisów normujących wykonywanie doświadczeń na 
zwierzętach osobiście, a także przez studentów i pracowników technicznych, których pracą kieruję. 
 
        ........................................       
..................., dnia ..................                    Podpis osoby uprawnionej 
 

Decyzja Rektora 

Postanawiam wydać*/ nie wydać* zezwolenia. 
 
        ........................................ 
..................., dnia ..................                      Rektor 
 

Pokwitowanie odbioru 

Zezwolenie indywidualne Nr ........................... otrzymałem(am). 
         
        ........................................       
..................., dnia .................           Podpis osoby uprawnionej 
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          Załącznik Nr 2 
          do pisma okólnego Nr 1/2001 
          z dnia 15 lutego 2001 r. 
 
 
 

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE 

NA WYKONYWANIE DOŚWIADCZEŃ ORAZ PROWADZENIE ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT 

 

Nr ....................... 

  

 Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  Nr 111, poz. 724 z 

późniejszymi zmianami) oraz pismem okólnym Nr 1/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

15 lutego 2001 r.  w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie badań lub doświadczeń oraz pro-

wadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

ZEZWALAM 

 

 Pani/Panu .......................................................................................... 

na  wykonywanie  badań/doświadczeń  na  zwierzętach  laboratoryjnych*, domowych*, gospodarskich* 

oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tych zwierząt. 

 
 
 
         R E K T O R 

 
 
 
 Zezwolenie dotyczy wyłącznie prowadzenia doświadczeń wykonywanych w ramach realiza-

cji zaakceptowanych przez Rektora projektów badawczych (grantów lub działalności statutowej 

KBN, badań innych – nie inwazyjnych). Wykonywanie doświadczeń na zwierzętach bez zgody 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego jest zabronione. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 


