Projekt z dnia 16.03.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T W A W Y Ż S Z E G O 1)
z dnia ………………….
w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli
użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Powiatowy lekarz weterynarii dokonuje wyboru eksperta do udziału w kontroli
użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach, zwanej dalej „kontrolą”, z listy
ekspertów, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej
„ministrem”, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
2. Dokonując

wyboru

eksperta

powiatowy

lekarz

weterynarii

kieruje

się

wykształceniem, specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami eksperta, zgodnymi z zakresem
doświadczeń na zwierzętach, które będą podlegać kontroli.
§ 2. 1. Minister udostępnia powiatowemu lekarzowi weterynarii dane kontaktowe
ekspertów znajdujących się na liście, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia
2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
2. Ekspert wybrany przez powiatowego lekarza weterynarii do udziału w kontroli składa
oświadczenie o bezstronności w zakresie planowanej kontroli.
§ 3. 1. Ekspertowi

przysługuje

wynagrodzenie

za

każdy

dzień

udziału

w przeprowadzeniu kontroli w wysokości:
1)

400 zł – jeżeli posiada stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego;

2)

600 zł – jeżeli posiada tytuł naukowy profesora.

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
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2. Całkowita kwota wynagrodzenia za udział w przeprowadzeniu kontroli nie może
przekroczyć:
1)

1600 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

2400 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 4. 1. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, oraz zwrot kosztów podróży

eksperta z tytułu udziału w przeprowadzeniu kontroli następuje na podstawie przekazanego
ministrowi kwartalnego zestawienia informacji o kontrolach przeprowadzonych z udziałem
ekspertów, zwanego dalej „zestawieniem”, sporządzonego przez powiatowego lekarza
weterynarii.
2. Zestawienie zawiera:
1)

imię i nazwisko eksperta, który wziął udział w kontroli;

2)

datę rozpoczęcia i datę zakończenia kontroli przeprowadzonej z udziałem eksperta;

3)

całkowitą kwotę wynagrodzenia eksperta stanowiącą iloczyn stawki, o której mowa
w § 3 ust. 1, i liczby dni kontroli przeprowadzonej z udziałem eksperta, nie wyższą
jednak niż kwota, o której mowa w § 3 ust. 2;

4)

kwotę dotyczącą kosztów przejazdu oraz dojazdu eksperta środkami komunikacji
miejscowej w związku z udziałem w kontroli;

5)

kwotę dotyczącą kosztów noclegów eksperta w związku z udziałem w kontroli;

6)

kwotę obejmującą inne wydatki poniesione przez eksperta i uznane za niezbędne w celu
udziału w kontroli.
3. Powiatowy lekarz weterynarii dołącza do zestawienia:

1)

kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 2
pkt 4-6;

2)

kopię oświadczenia eksperta o bezstronności, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ministrowi zestawienie w terminie do 15

dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
5. Zestawienie dotyczące czwartego kwartału powiatowy lekarz weterynarii przekazuje
ministrowi do dnia 15 grudnia.
6. Wynagrodzenie eksperta oraz koszty podróży eksperta z tytułu udziału w kontroli,
nieuwzględnione w zestawieniu dotyczącym czwartego kwartału, powiatowy lekarz
weterynarii ujmuje w zestawieniu dotyczącym kontroli przeprowadzonych w pierwszym
kwartale roku następnego.
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7. Minister wypłaca ekspertowi wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, oraz dokonuje
zwrotu kosztów podróży eksperta z tytułu udziału w przeprowadzonej kontroli w terminie 30
dni od dnia otrzymania zestawienia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2015 r.
MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 55 ust. 3
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266).
Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o
doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33 poz. 289, z późn. zm.) kontrolę jednostek
doświadczalnych

przeprowadzali

pracownicy

Inspekcji

Weterynaryjnej

w

zakresie

dobrostanu zwierząt oraz członkowie lokalnych komisji etycznych w ramach nadzoru nad
przeprowadzaniem doświadczeń.
W myśl art. 54 ust. 1 nowej ustawy kontrolę przeprowadza powiatowy lekarz
weterynarii, jednakże w przypadku kontroli użytkowników przepis art. 55 ust. 1 przewiduje
możliwość udziału ekspertów. Ekspertami będą pracownicy naukowi, którzy będą
wspomagać powiatowego lekarza weterynarii w kontroli użytkowników w zakresie
doświadczeń, zgodnie z posiadanym wykształceniem, specjalistyczną wiedzą oraz
doświadczeniem. Rozwiązanie to pozwoli na oddzielenie zadań członków lokalnych komisji
etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, polegających na udzielaniu zgód na
przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, od funkcji kontrolnych, które wypełniali
uprzednio zgodnie z przepisami uchylonej ustawy.
Powiatowy lekarz weterynarii będzie dokonywał wyboru eksperta do udziału w
przeprowadzeniu kontroli z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
nauki, kierując się wykształceniem, specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami eksperta
odpowiednimi do rodzaju doświadczeń na zwierzętach prowadzonych przez użytkownika
podlegającego kontroli.
Minister będzie udostępniał powiatowym lekarzom weterynarii dane kontaktowe
ekspertów znajdujących się na ww. liście.
W projektowanym rozporządzeniu określono wysokość wynagrodzenia ekspertów,
biorąc pod uwagę ich kwalifikacje oraz faktyczny nakład pracy. Przewidziano dzienną stawkę
wynagrodzenia wynoszącą 400 zł dla eksperta posiadającego stopień naukowy doktora lub
doktora habilitowanego oraz 600 zł dla eksperta posiadającego tytuł naukowy profesora.
Wprowadzono także maksymalny koszt udziału eksperta w danej kontroli, przyjmując, że
nie może ono przekroczyć czterokrotności stawki. Z analizy dotychczasowych kontroli
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przeprowadzanych w jednostkach doświadczalnych przez członków lokalnych komisji
etycznych wynika bowiem, że czas trwania kontroli nie przekracza zwykle czterech dni.
Wypłata ekspertowi wynagrodzenia oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z
udziałem w kontroli (koszty dojazdu, noclegu oraz innych wydatków poniesionych przez
eksperta uznanych za niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli) nastąpi na podstawie
informacji o kontrolach przeprowadzonych z udziałem ekspertów, które powiatowy lekarz
weterynarii przekaże ministrowi w formie kwartalnego zestawienia.
Projekt

rozporządzenia

nie

podlega

notyfikacji

w

trybie

przewidzianym

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.
2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

