
 

 

 
 

DECYZJA Nr 1/2020 
DYREKTORA INSTYTUTU NAUK BIOLOGICZNYCH 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach z dnia 11 maja 2020roku 
w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt  

 

Na podstawie art. 25 ust 3. Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych: 

1. Powołuję Zespół doradczy ds. dobrostanu Zwierząt na Wydziale Nauk Ścisłych  

i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  

w następującym składzie: 

1. dr hab. Elżbieta Anna Kondera, prof. uczelni – przewodnicząca 

2. prof. dr hab. Małgorzata Witeska 

3. dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni  

4. prof. dr hab. Artur Goławski 

5. dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni 

2. Powierzam  Zespołowi doradczemu ds. dobrostanu Zwierząt realizację zadań w 

zakresie dobrostanu zwierząt wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. 

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor 

Instytutu Nauk Biologicznych 

dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni 

  

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych  



 Zadania Wydziałowego Zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt: 
  

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. wydziałowy zespół 

doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania: 

1. Udzielanie 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. Opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze 

zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku; 

3. Monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek; 

4. Monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku; 

5. Zgłaszanie 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. Kontrolę 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. 

7. Przy wykonywaniu zadań określonych w punkcie 1 zespół doradczy do spraw dobrostanu 

zwierząt współpracuje z lekarzem weterynarii, z którym Wydział podpisał umowę; 

8. Zespół sporządza dokumentację obejmującą w szczególności wskazanie działań, jakie 

zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przy wykonywaniu 

zadań określonych w pkt 1,  przekazują ją podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1. 

  

 


