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Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad 
zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, odpowiedzialnych za 
planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, 
wykonujących procedury, uczestniczących w wykonywaniu procedur, 
uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz 
odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad 
zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo wiodące – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Prof. dr hab. Włodzisław DUCH – Podsekretarz Stanu w MNiSW 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Maria Łepeta – główny specjalista w Departamencie Innowacji  
i Rozwoju, tel.: 22 529 26 45, e-mail: maria.lepeta@mnisw.gov.pl 

Data sporządzenia 
16.03.2015 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe – art. 22 ustawy  
o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) 
 
Nr w wykazie prac  
poz. 81 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Skuteczność ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych uzależniona jest od wysokich 
kompetencji osób, które są zaangażowane w cały proces, w tym w sprawowanie opieki nad zwierzętami. Niezbędne jest 
zatem prawne określenie wymogów, jakie powinny spełniać te osoby.  
W związku z tym ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 
edukacyjnych nałożyła na ministra właściwego do spraw nauki obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu 
programów szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, 
odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, wykonujących procedury, 
uczestniczących w wykonywaniu procedur, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz 
odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich 
dobrostanem, a także wzorów dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, praktyk i staży. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia reguluje zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, które powinny nabyć poprzez odbycie szkoleń, 
praktyk, a także dzięki posiadanemu stażowi pracy osoby odpowiedzialne za wykonywanie funkcji związanych  
z planowaniem procedur i doświadczeń na zwierzętach i ich przeprowadzaniem oraz nadzorem nad osobami sprawującymi 
opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem, a także osoby wykonujące procedury i w nich 
uczestniczące, osoby uśmiercające zwierzęta oraz sprawujące opiekę nad zwierzętami. 
Duży nacisk w projekcie rozporządzenia położono na uregulowanie kwestii dotyczących kwalifikacji personelu 
sprawującego codzienną opiekę nad zwierzętami, wykonującego procedury, a także planującego i odpowiedzialnego za 
wykonywanie procedur. Mając na uwadze, że dobrostan zwierząt wykorzystywanych w procedurach  
w dużym stopniu zależy od jakości i kwalifikacji zawodowych personelu nadzorującego te procedury, 
a także osób je wykonujących lub nadzorujących osoby sprawujące codzienną opiekę nad zwierzętami, personel 
wykonujący powyższe czynności powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, wyszkolenie i kompetencje do ich 
wykonywania. 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do jego wydania, stąd też nie jest możliwe 
zastosowanie innego narzędzia interwencji. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Problematyka wykorzystywania zwierząt do celów naukowych została uregulowana w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych, stąd wszystkie kraje UE zostały zobowiązane do wdrożenia jej przepisów w krajowych porządkach prawnych. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

hodowcy 61 Wykaz jednostek hodowlanych 
uprawnionych do prowadzenia hodowli 

zapewnienie odpowiedniego stopnia 
przeszkolenia personelu (przewiduje się, 



zwierząt laboratoryjnych że każdy hodowca, dostawca  
i użytkownik przeszkoli średnio 3 osoby 
w roku według nowego zakresu 
szkoleń), zapewnienie możliwości 
odbywania stażu i zdobywania praktyki 
zawodowej. 

dostawcy 8 Wykaz dostawców zwierząt 
doświadczalnych 

użytkownicy 164 
Wykaz jednostek doświadczalnych 
uprawnionych do przeprowadzania 
doświadczeń na zwierzętach 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania do: Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Polskiej Akademii Umiejętności, 
Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Narodowego Centrum Nauki, Rady Młodych Naukowców, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów 
RP, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Zrzeszenia Studentów Polskich, Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego 
Lekarza Weterynarii, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,  
18 lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, AnimaLAB, SLW BIOLAB s. c. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne  
w Ostródzie, Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o. o. w Warszawie, Instytutu Biotechnologii Surowic i 
Szczepionek BIOMED S. A. w Krakowie, Celther Polska, Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) w Krakowie, 
Adamed sp. z o. o., Drwalewskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego S. A., Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego 
Okoniewscy „Vetos – Farma” sp. z o. o. w Bielawie, Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych, BIOWET Puławy sp. z o.o. w 
Puławach, American Heart of Poland sp. z o. o. w Ustroniu, Pracowni Doświadczalnej w Kostkowicach, Warszawskich 
Zakładów Farmaceutycznych POLFA w Warszawie, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S. A. w 
Warszawie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarządu Głównego w Warszawie, Fundacji Viva – Akcja dla 
Zwierząt, Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach 
Laboratoryjnych, Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”, Fundacji Ochrony Zwierząt Animal Security, Fundacji 
„SOS Animals” Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Zwierząt, Inicjatywy dla Zwierząt, Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Zarządu Głównego PTNW, 
Inicjatywy dla Zwierząt, Fundacji PEGASUS, Komitetu Pomocy dla Zwierząt, Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Amicus w 
Siedlcach, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Amicis, Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva, Fundacji 
SOS dla Zwierząt, Fundacji For Animals, Fundacji Zwierzęta i My, Fundacji Pro Animals – na Pomoc Zwierzętom, 
Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt Ius Animalia, Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Fundacji 
Ochrony Zwierząt i Środowiska Lex Nova. 
 
Projekt rozporządzenia został przekazany również do konsultacji publicznych do: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan, Biura Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Wolnych 
Związków Zawodowych „Sierpień 80”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979). 
6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki [w mln zł] 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie(0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
2014 r.) 

hodowcy 
dostawcy  
użytkownicy  

 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 5,6 

Niemierzalne hodowcy 
dostawcy  
użytkownicy 

Proponowane rozwiązania przyczynią się do poprawy jakości pracy personelu, co 
powinno przełożyć się na poprawę dobrostanu zwierząt przeznaczonych do 
wykorzystania i wykorzystywanych w procedurach.  

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

W celu oszacowania kosztów przeprowadzenia szkoleń personelu założono, że każdy hodowca, 
dostawca i użytkownik (233 podmioty) będzie kierował na szkolenie średnio 3 osoby rocznie. 
Średni koszt szkolenia (800 zł) został określony na podstawie kosztów obecnie prowadzonych 
szkoleń. W rezultacie koszt dodatkowych szkoleń dla wszystkich grup podmiotów oszacowano 
łącznie na 559 tys. zł rocznie.  

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
T  nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  
zmniejszenie liczby procedur 
skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
inne:

     

 

zwiększenie liczby dokumentów 
zwiększenie liczby procedur 
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
inne:

     

 
 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

T nie dotyczy 



Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projekt rozporządzenia dotyczy podnoszenia kwalifikacji osób, które mogą zajmować się opieką nad zwierzętami, ich 
uśmiercaniem czy też planowaniem lub realizowaniem procedur w ośrodkach, w formie szkoleń, praktyk i staży. W 
praktyce proponowane rozwiązania modyfikują obecne uregulowania przewidziane w aktach prawnych, tzn. wprowadzają 
dodatkowe, przewidziane przez dyrektywę wymagania dotyczące konieczności odbycia szkoleń, o których mowa 
w ustawie.  
Należy spodziewać się, że dotychczasowe miejsca pracy u hodowców, dostawców oraz użytkowników zostaną utrzymane. 
W niektórych jednak przypadkach zmiany wiązać się będą z koniecznością podniesienia kwalifikacji pracowników poprzez 
skierowanie ich do odbycia szkoleń.  
Może także wzrosnąć zapotrzebowanie na personel szkolący pracowników według nowych zakresów szkoleń. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 
środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 

T  inne: dobrostan zwierząt 

 
demografia 
 mienie państwowe 

 
informatyzacja 
zdrowie 

Omówienie wpływu 

Proponowane w projekcie wymagania dotyczące szkoleń, staży i praktyk wpłyną na podniesienie 
kwalifikacji osób, które zgodnie z upoważnieniem ustawowym powinny zostać nimi objęte.  
Z kolei podniesienie kwalifikacji powinno się przełożyć na poprawę dobrostanu zwierząt 
przeznaczonych do wykorzystania i wykorzystywanych w procedurach. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Projekt rozporządzenia wejdzie w życie w dniu 27 maja 2015 r. Wówczas zaczną obowiązywać nowe zakresy szkoleń, a 
także nowe wzory zaświadczeń o odbyciu szkolenia, praktyki i posiadanym stażu. Szkolenia będą odbywały się 
sukcesywnie, w miarę potrzeb ośrodków hodowców, dostawców i użytkowników.  
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ze względu na specyfikę rozporządzenia brak jest możliwości zastosowania mierników. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 


