Nazwisko i imię kierownika projektu:
Tytuł projektu:  
Nr zgody lokalnej komisji etycznej:
Nazwa lokalnej komisji etycznej:
Numer wniosku:


Data wpłynięcia:





Wniosek 
o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach


Do Lokalnej Komisji Etycznej nr  
w 
Adres:


Wniosek dotyczy doświadczenia, na które lokalna komisja etyczna wyraziła zgodę nr    ……… w dn. …………..

Proszę o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach.

Po uzyskaniu zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach przedstawionych w tym wniosku zobowiązuję się do ich wykonania zgodnie z uchwałą i zaleceniami wydanymi przez właściwą lokalną komisję etyczną.


Miejsce i data: 
Podpis kierownika projektu

1. TYTUŁ projektu:  
Czas trwania 



2. Dane kierownikA projektu
Nazwisko:
Imię:
Stopień/tytuł naukowy:
Stanowisko:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Miejsce zatrudnienia
Nazwa jednostki:
Ulica, nr 
Miejscowość: 
Kod: 

3. Dane jednostki doświadczalnej,  w której będą wykonywane doświadczenIA Uwaga 1: jeżeli więcej niż jedna, wpisz ich liczbę w polu obok i dołącz odpowiednie oświadczenia wg wzoru załącznika G.
Uwaga 2: * podaje się numer jednostki zgodnie z wykazem jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach ministra właściwego do spraw nauki.



Nazwa jednostki:
Numer w wykazie *: 
Ulica, nr 
Miejscowość: 
Kod: 
Kierownik jednostki
Nazwisko: 
Imię: 
Stanowisko: 
Telefon:
Fax: 
e-mail: 


5. KLASYFIKACJA DOŚWIADCZENIA
Podaje się nr tabeli i pozycję zgodnie z tabelami dotyczącymi sprawozdania z liczby zwierząt wykorzystanych 
w doświadczeniach w jednostce doświadczalnej składanych do ministra właściwego do spraw nauki. 
Np.: a) tabela nr 2, pozycja 2.2/2.c.;  
        b) tabela nr 8, pozycja 8.2.3./8.a.  

Uwaga: powyższe wymagania dotyczą tabeli nr 2 – 8

Numer tabeli
Pozycja


OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI DOŚWIADCZALNEJ o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie w jednostce projektowanego doświadczenia
Zezwalam na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach na terenie jednostki doświadczalnej 
w przypadku wydania zgody przez lokalną komisję etyczną na realizację projektu przedstawionego 
w niniejszym wniosku.

Data: 

Podpis:




Do wniosku dołączono:
Załącznik D (zwierzęta doświadczalne przewidywane do doświadczenia)
Załącznik E1 (uzasadnienie konieczności użycia dodatkowych zwierząt w doświadczeniu)


Dodatkowe załączniki: (Dołączyć w razie potrzeby, proszę zaznaczyć „x”)
Załącznik A (projekt doświadczenia)

Załącznik B (opis stosowanych procedur i stopień ich inwazyjności)

Załącznik C (wykaz osób przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w nim)

Załącznik F (uzasadnienie konieczności i opis środków podjętych w przypadku wypuszczenia zwierząt doświadczalnych na wolność)

Załącznik G (oświadczenie kierownika dodatkowej jednostki doświadczalnej)









 
Załącznik D

ZWIERZĘTA DOŚWIADCZALNE PRZEWIDYWANE DO DOŚWIADCZENIA

Uwaga: 1 – należy podać bliższe dane, np.: rasa, szczep, linia. 
	 2 – jeżeli doświadczenie wykonuje się na zwierzętach wolno żyjących, zaznaczyć obok „x” i podać w opisie 
                      procedur  (załącznik B – gdy jest dołączony do wniosku) sposób pozyskiwania i transportu.	
	 3 –  wskazać pomieszczenia, w których będą przebywać zwierzęta w trakcie trwania doświadczenia.
	 4 – podać nr procedury zgodnie z załącznikiem B (w przypadku, gdy jest dołączony do wniosku).
	 5 –  podać komu zostały przekazane zwierzęta po zakończeniu doświadczenia.

1. Pochodzenie zwierząt 
Zwierzęta wolno żyjące2

Gatunek1
Liczba
Dostawca/hodowca










2. Miejsce bytowania zwierząt
Gatunek1
Liczba
Jednostka doświadczalna - pomieszczenia, teren itp.










3. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za zwierzęta
Nazwisko:
Imię:
Funkcja:
Telefon:
Wyrażam zgodę na przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach wymienionych wyżej w przypadku realizacji projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. Oświadczam, że pomieszczenia te zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki bytowe.

Data:

Podpis:

 4. Miejsca wykonywania doświadczeń 3 




5. Los zwierząt po zakończeniu doświadczeń
Gatunek1
Liczba
Uśmiercone4
Przekazane5














Załącznik E1

UZASADNIENIE POTRZEBY UŻYCIA DODATKOWYCH ZWIERZĄT 
W DOŚWIADCZENIU


1. Określenie potrzeby wykorzystania dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach oraz   wykorzystania w nim danego gatunku zwierząt doświadczalnych


















































Załącznik A

PROJEKT DOŚWIADCZENIA


 
1. Cel i ogólny opis doświadczenia

Uwaga 1: tekst musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, nie więcej niż 250 słów.
Uwaga 2: w tekście nie opisywać szczegółowo poszczególnych procedur, tylko odwoływać się do procedur przez podanie ich numerów zgodnie z wykazem z załącznika B.




Załącznik B
OPIS STOSOWANYCH PROCEDUR I STOPIEŃ ICH INWAZYJNOŚCI
Uwaga 1: w razie potrzeby skopiować tabelę i dodać dodatkowe strony.
Uwaga 2: wypełniać tylko białe pola.
Uwaga 3:   w przypadku zwierząt wolno żyjących należy w opisie procedury podać sposób pozyskania i transport  
                  zwierząt.
Uwaga 4: w opisie procedury podajemy czas trwania procedury.

Nr proc.

Stopień inwazyjności

Nazwa procedury:




Opis procedury:  


Gatunek:
Liczba użytych zwierząt:

Jeżeli wykonanie procedury jest wymagane prawem, podać podstawę prawną.


Planowane użycie środków znieczulających/usypiających:

Środek
Sposób podania
Dawka













Nazwa procedury:




Opis procedury:


Gatunek:
Liczba użytych zwierząt:

Jeżeli wykonanie procedury jest wymagane prawem, podać podstawę prawną.


Planowane użycie środków znieczulających / usypiających:

Środek
Sposób podania
Dawka













Nazwa procedury:




Opis procedury:


Gatunek:
Liczba użytych zwierząt:

Jeżeli wykonanie procedury jest wymagane prawem, podać podstawę prawną.


Planowane użycie środków znieczulających / usypiających:

Środek
Sposób podania
Dawka












Załącznik C

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE 
I UCZESTNICZĄCYCH W NIM


1. Wykaz osób przeprowadzających doświadczenie, posiadających kwalifikacje w zakresie projektowanego doświadczenia i indywidualne zezwolenie
L.p.
Nazwisko i imię
Stopień/tytuł naukowy
miejsce pracy
Zakres czynności
w doświadczeniu
Nr zezwolenia/ważne do:
1.	





2.	





3.	





4.	





5.	





6.	





7.	







2. Wykaz osób uczestniczących w doświadczeniu
L.p.
Nazwisko i imię
Stopień/tytuł naukowy
miejsce pracy
Zakres czynności
w doświadczeniu
1.	



2.	



3.	



4.	



5.	



6.	



7.	






Załącznik F

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI I OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W PRZYPADKU WYPUSZCZENIA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH NA WOLNOŚĆ

1. Uzasadnienie konieczności wypuszczenia zwierząt doświadczalnych na wolność







2. Opis środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska, zdrowia publicznego oraz zwierząt










































Załącznik G


OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA DODATKOWEJ JEDNOSTKI DOŚWIADCZALNEJ

1. Dane dodatkowej jednostki doświadczalnej, w której będą wykonywane doświadczenia 
Nazwa jednostki:
Numer w wykazie: 
Ulica, nr 
Miejscowość: 
Kod: 
Kierownik jednostki:
Nazwisko:
Imię: 
Stanowisko: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI DOŚWIADCZALNEJ o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie w jednostce projektowanego doświadczenia
Zezwalam na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach na terenie jednostki doświadczalnej 
w przypadku wydania zgody przez lokalną komisję etyczną na realizację projektu przedstawionego 
w niniejszym wniosku.

Data: 

Podpis:



Oświadczenie dotyczy projektu doświadczenia określonego poniżej:

2. TYTUŁ projektu:  

3. Dane kierownikA projektu
Nazwisko: 
Imię: 
Stopień/tytuł naukowy: 
Stanowisko: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 
Miejsce zatrudnienia
Nazwa jednostki: 
Ulica, nr 
Miejscowość: 
Kod: 
 

