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I. Organizacja 
 

1. Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach (zwane dalej Centrum) jest unikatowym miejscem pracy badawczej 

w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki i wchodzi w skład 

Wydziału Lekarskiego w Katowicach. 

2. Działalnością Centrum kieruje Kierownik. 

3. Centrum ma status użytkownika (0104), hodowcy (053) oraz dostawcy (08) 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266 z późn. zm.) i jest 

wpisane do właściwych rejestrów prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

4. Centrum uzyskało status zakładu inżynierii genetycznej na podstawie Decyzji Ministra 

Środowiska Nr 89/2015 z dnia 28.12.2015 r., znak DLP-VI.431. zezwalającej Śląskiemu 

Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach na prowadzenie w Centrum Medycyny 

Doświadczalnej SUM zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone 

zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

5. Siedzibą Centrum jest budynek o powierzchni 5.469 m2 zlokalizowany pod adresem:  

40-752 Katowice, ul. Medyków 4. 

6. Działalność Centrum podporządkowana jest merytorycznie Dziekanowi Wydziału 

Lekarskiego w Katowicach. 

7. Schemat organizacyjny Centrum określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Centrum utrzymywane jest w stałej gotowości do prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych albo świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac 

z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych. 

9. Centrum stanowi miejsce badawcze dla podstawowych jednostek organizacyjnych 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących badania 

z wykorzystaniem zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. 

10. W szczególności zadaniem Centrum jest podejmowanie działań mających na celu 

tworzenie możliwości prowadzenia na wysokim poziomie badań eksperymentalnych 

z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych, ukierunkowanych na zastosowanie 

w medycynie, stomatologii i farmacji. 

11. Centrum jest uprawnione do prowadzenia: 

a) szkoleń i praktyk, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk 

i staży dla osób wykonujących czynności związane  wykorzystywaniem zwierząt 

do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628) i z uwagi na zatrudnienie 

w nim osób odpowiedzialnych za organizację w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach w/w szkoleń pełni rolę koordynatora w tym zakresie, 



b) szkoleń z uwzględnieniem zagadnień z zakresu GMO, 

c) wydawania zaświadczeń w zakresie, o którym mowa w ppkt. a i b niniejszego 

ustępu. 

12. Centrum świadczy usługi, w tym prowadzi sprzedaż zwierząt zgodnie z obowiązującym 

cennikiem wprowadzonym i aktualizowanym zarządzeniami wewnętrznymi Rektora 

SUM. 

 

 

II. Zasady korzystania z Centrum 
 

1. Osoby – pracownicy jednostek Uczelni posiadających status użytkownika zamierzający 

przeprowadzić w Centrum eksperyment z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych, 

zobowiązani są do:  

a) posiadania kwalifikacji właściwych dla osób odpowiedzialnych za planowanie 

procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt. I ust. 3. niniejszego Regulaminu i wyznaczenia osoby 

odpowiedzialnej za planowanie procedur na zwierzętach wydanego przez Dziekana 

Wydziału Lekarskiego w Katowicach,  

b) uzyskania zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach 

w Katowicach na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach,  

c) zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów eksperymentu,  

d) zgłoszenia Kierownikowi Centrum szczegółowego harmonogramu badań, 

uwzględniającego daty i godziny oraz zapotrzebowanie na sprzęt i aparaturę 

do badań. 

2. Doświadczenia w Centrum mogą być prowadzone jedynie po uprzednim uzgodnieniu 

z Kierownikiem Centrum możliwości przeprowadzenia doświadczenia  

i zaakceptowania Regulaminu Centrum zgodnie z formularzem oświadczenia 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Osoby lub jednostki spoza Uczelni uprawnione do prowadzenia doświadczeń na 

zwierzętach, zamierzające przeprowadzić doświadczenie na zwierzętach w Centrum, 

zobowiązane są do uzyskania zgody właściwej dla tej jednostki lokalnej komisji 

etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach oraz zawarcia umowy z Śląskim 

Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. 

4. Centrum przyjmując do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu doświadczeń 

na zwierzętach, zleconą przez podmiot zewnętrzny nieuprawniony do prowadzenia 

doświadczeń na zwierzętach zobowiązane jest do uzyskania wymaganej zgody Lokalnej 

Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach. Prowadzenie 

doświadczeń na zwierzętach dla podmiotów zewnętrznych wymaga zawarcia umowy ze 

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. 

5. Zwierzęta niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu mogą zostać namnożone 

dopiero po zapewnieniu przez osobę odpowiedzialną za planowanie procedur 

i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie możliwości przeprowadzenia badań 

(wskazania źródła finansowania i zgody LKE) i podaniu terminu ich rozpoczęcia. 

6. Zwierzęta na potrzeby badań doświadczalnych prowadzonych w uprawnionych 

jednostkach Uczelni oraz Centrum zostaną wydane osobie odpowiedzialnejza 

planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie na podstawie okazania 

aktualnej zgody właściwej Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, 

w ilości, na którą badacz otrzymał zgodę. 

7. W przypadku konieczności likwidacji zwierząt namnożonych do eksperymentów, 

 a niewykorzystanych z winy osoby odpowiedzialnej za planowanie procedur 



i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie osoba ta zostanie obciążona kosztami 

za zwierzęta, ich utrzymanie, eutanazję i utylizację. 

8. Wstęp do pomieszczeń hodowlanych i laboratoryjnych mają jedynie osoby prowadzące 

eksperymenty w Centrum oraz pracownicy Centrum. 

9. Wejście do pomieszczeń hodowlanych i laboratoryjnych jest możliwe jedynie 

w stroju ochronnym.  

10. Eksperymenty mogą być prowadzone jedynie w przeznaczonych do tego 

pomieszczeniach.  

11. Każda osoba korzystająca z pomieszczeń Centrum w trakcie realizacji doświadczenia 

jest odpowiedzialna za pozostawiony tam sprzęt i aparaturę, porządek i czystość. 

12. Sprzęt i wyposażenie dodatkowe oraz materiały konieczne do eksperymentów mogą być 

wnoszone na teren Centrum jedynie za zgodą Kierownika Centrum. 

13. Instalacja programu komputerowego, używanego w badaniach dokonywana jest za 

zgodą Zastępcy Kanclerza na podstawie opinii Kierownika Centrum oraz Kierownika 

Centrum Informatyki i Informatyzacji Uczelni. 

14. Środki znieczulające, leki i inne preparaty konieczne do eksperymentów mogą być 

podawane zwierzętom jedynie przez osoby do tego uprawnione.  

15. W związku z faktem, iż przyznanie przez MNiSW środków na utrzymanie Centrum 

zależy od udokumentowanej aktywności naukowej Centrum Kierownicy jednostek 

prowadzących doświadczenia w Centrum są zobowiązani do informowania Kierownika 

Centrum o publikacjach i innych formach rozpowszechniania wyników doświadczeń 

prowadzonych w Centrum. 

 

 


