
  

 

 

 

         
                      

 

 

 

 

 

 

  
       

 

 

Wnioski do LKE - progi i bariery  
 

Anna Cabaj (I LKE) 

Monika Mikulska (II LKE)  

  

 wg. USTAWY  z dnia 15 stycznia 2015 r.  

o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych 



Jednostka= instytut, wydział itp 

Osoba, która przygotowała wniosek 

Należy wpisać tytuł, rok i organizatora 

szkolenia 

Należy wpisać: wykształcenie oraz stopień, 

tytuł naukowy, kierunek.  

Wykaz użytkowników 
0001 

nr użytkownika 4-cyfrowy 



Wykaz użytkowników 



Należy wypełnić, jeżeli miejsce 

wykonywania doświadczenia jest inne 

niż ośrodek użytkownika, ze 

wskazaniem uzasadnienia naukowego 

-W tekście nie opisywać szczegółowo 

planowanych procedur i czynności, należy 

odwoływać się do procedur poprzez podanie 

ich numerów, zgodnie z pkt 5 wniosku. 

 

•  Wyszczególniony cel 

• Podać klasyfikacje celu procedury lub procedur 

• Tekst napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, max 250 słów 

Data rozpoczęcia doświadczenia- 

nie może być wcześniejsza niż 

posiedzenie LKE i wydana zgoda 
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Klasyfikacje celu procedur 

 



• Należy podać rasę, szczep, linię, stado 

 

• Należy podać uzasadnienie liczebności grup z powołaniem się na PRAWIDŁOOŚCI STATYSTYCZNE 

 

• Szczegółowo rozpisać grupy doświadczalne i kontrolne,  z podziałem na zwierzęta użyte w  

poszczególnych procedurach 

TABELKA z liczbą zwierząt 

- Liczba zwierząt w grupie została oszacowana 

w oparciu o doświadczenie w pracy ze 

zwierzętami w naszym laboratorium 

 

- Liczba zwierząt została oszacowana na  

     podstawie wytycznych statystycznych,    

     pozwalających oszacować liczbę zwierząt  

     przeznaczoną do doświadczenia.  



Opisać i uzasadnić, odejście od standardowych 

warunków utrzymania zwierząt (np. utrzymanie 

gatunków społecznych pojedynczo w klatce, 

niestosowanie wzbogacenie środowiska) 

nr hodowcy/dostawcy  

3-cyfrowy  



Wykaz 

hodowców 



Wszystko co robimy ze zwierzęciem 

Procedura = kilka czynności  
na tym samym zwierzęciu 

mg/kg - gdy podajemy nazwę    

          substancji czynnej 

ml/kg - gdy podajemy nazwę    

    handlową leku  

Morbital (Pentobarbital 

sodowy -133,3 mg/ml + 

Pentobarbital - 26,7 mg/ml) 

20 W przypadku odstąpienia od 

zastosowania znieczulenia ogólnego lub 

miejscowego należy podać uzasadnienie 

dla odstąpienia od zastosowania takiego 

znieczulenia. 

Objętość i stężenie ! 
w przypadku iniekcji należy podać objętości i stężenia podawanych 

substancji oraz ich właściwość 

 



• Wpisać nr procedury i czynności 

 

• 25 W przypadku planowania zastosowania wczesnego i humanitarnego 

zakończenia procedury opisać w formie tabeli objawy będące podstawą do 

uśmiercenia zwierzęcia. 

Uśmiercenie należy dokonać w 

sposób ograniczający do 

minimum ból, cierpienie lub 

dystres (Art. 16,ust 1-4) 

• zasada zastąpienia  

 

• zasada ograniczenia 

  

• zasada udoskonalenia 



8. OPIS UWZGLĘDNIENIA W DOŚWIADCZENIU 

ZASAD 3R 



  

T/N 

T/N 

T/N 



NIETECHNICZNE STRESZCZENIE 

Szkody/ korzyści 

ANONIMOWE - DO OPINII PUBLICZNEJ 

- Tylko liczba oraz gatunki zwierząt 

 Przy wypełnianiu wzorować się na 

instrukcji wypełniania wniosku W1 punkt. 8  



Termin 

• W przypadku gdy zachodzi potrzeba 

przedłużenia okresu ważności  

   zgody na projekt, prosimy o składanie     

   prośby o zmianę terminu realizacji (brak  

   na to formularza) przed zakończeniem  

   projektu.  



WNIOSEK UPROSZCZONY 

Wniosek taki można złożyć,  

gdy spełnione są równocześnie wszystkie trzy warunki: 

  

(1) procedury zostały zakwalifikowane do  kategorii: 

•      terminalne, bez odzyskania przytomności,  

•      łagodne lub  

•      umiarkowane;  

 

(2) nie wykorzystuje się w nich zwierząt z rzędu 

naczelnych;  

 

(3) obowiązek ich przeprowadzenia wynika z 

przepisów, w szczególności dotyczących pasz, 

produktów biobójczych, produktów leczniczych, 

substancji chemicznych, środków ochrony roślin, 

wyrobów medycznych lub żywności, lub 

wykorzystuje się w nich zwierzęta do celów 

produkcyjnych lub diagnostycznych za pomocą 

ustalonych metod. 



WNIOSEK ZWYKŁY a UPROSZCZONY   

Zwykły  

 

5. UZASADNIENIE WYKORZYSTANIA 

ZWIERZĄT W DOŚWIADCZENIU  

 

 

 

 

 

 

C. Opis warunków w jakich będą 

utrzymywane zwierzęta w 

doświadczeniu 

 

8. OPIS UWZGLĘDNIENIA W 

DOŚWIADCZENIU ZASAD 

ZASTĄPIENIA, OGRANICZENIA I 

UDOSKONALENIA (3R) 

Uproszczony 

 

5. WSKAZANIE PRZEPISÓW, Z 

KTÓRYCH WYNIKA OBOWIĄZEK 

PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA, 

LUB CELÓW PRODUKCYJNYCH LUB 

DIAGNOSTYCZNYCH 

UZASADNIAJĄCYCH JEGO 

PRZEPROWADZENIE 

 

-------- 

 

 

 

-------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Dziękujemy za uwagę 


