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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.
Poz. 1851

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A N AU K I I S ZK O L NI C T WA WY ŻS ZE G O 1)
z dnia 27 października 2015 r.

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 wyłania eksperta do udziału w kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na
zwierzętach przeprowadzanych przez tego użytkownika, zwanej dalej „kontrolą”, dokonując wyboru tego eksperta z listy
ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw nauki, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia
15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
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2. Wyboru eksperta, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii dokonuje na podstawie zgodności wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności eksperta, z zakresem doświadczeń na zwierzętach, które będą podlegać kontroli.
§ 2. 1. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdy dzień udziału w przeprowadzeniu kontroli w wysokości:

1)
2)

400 zł – jeżeli posiada stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego;
600 zł – jeżeli posiada tytuł naukowy profesora.

2. Całkowita kwota wynagrodzenia za udział w przeprowadzeniu kontroli nie może przekroczyć:

1)
2)

1600 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2400 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska

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).

