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Wniosek wpłynął dnia:..................................................................nr wniosku………………  
 Prosimy nie wypełniać powyższej ramki – to jest miejsce na adnotacje Rady Naukowo-Dydaktycznej  

 

Tytuł projektu badawczego: ............................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Część I – Wnioskodawca 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………… 

2. Adres wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres uczelni/szkoły/ośrodka badawczego (Proszę wpisać dokładny adres, telefon, fax, e-mail, 

powiat i województwo) 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………......................

.....……………………………………………………………………………………….................

......................................................................................................................................................... 

4. Opiekun naukowy/ promotor: ……………………………………………………….................... 

 

Część II – Merytoryczne i organizacyjne aspekty projektu 

5. Streszczenie doświadczenia/badań/projektu …………...………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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6. Cele doświadczenia / badań/ projektu: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Uzasadnienie wykonania doświadczenia/ badań/projektu: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Zasoby własne (materialne i niematerialne - sprzęt, personel) przewidziane do wykorzystania 

podczas realizacji doświadczenia/ badań/ projektu  

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Wskazać gatunki zwierząt wybrane do doświadczenia/badania/projektu: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Czas trwania doświadczenia/badania/projektu (określić przybliżony termin):  

…………………………………………………………………………………………………….. 

11. Zgoda komisji etycznej, (jeśli jest wymagana przy prowadzeniu zaplanowanych doświadczenia/ 

badań/ projektu) ………………………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................... 

12. Poziom stresu zwierząt w trakcie prowadzonych doświadczenia/ badań/ projektu zgodnie ze 

klasyfikacją dotkliwości procedur (terminalne, łagodne, umiarkowane, dotkliwe) i skalą 

inwazyjności doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach  (stopnie -1, 2, 3, 4, X) 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

13. Spodziewane efekty: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

14. Trwałe rezultaty (Podać, w jaki sposób wyniki badania/doświadczenie mogą zostać praktycznie wykorzystane w 

pracy Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy) 
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

15. Upowszechnianie wyników (podać formę np. artykuł, rozdział w monografii, wykład itp.) 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

16. Oświadczenie Wnioskodawcy: 

 Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek nie narusza praw osób 

trzecich  

 Oświadczam, że wszelkie działania prowadzę na własną odpowiedzialność zgodnie z 

założeniami projektu badawczego, uwzględniając dobrostan znajdujących się w ZOO 

zwierząt i zasady BHP 

 Oświadczam, że wszelkie uzyskane dane/wyniki (w tym obserwacje) badań nie będą 

upowszechniane bez akredytacji i udziału członków RND w prezentowanych/publikowanych 

materiałach. 

 

……………………………………………………………………………… 
(Podpis Wnioskodawcy) 

 

17. Oświadczenie opiekuna naukowego: 

 Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby 

prowadzące badania na terenie Ogrodu Zoologicznego, reprezentujące jednostkę 

wnioskującą.  
 

………………………………………………………………………………………………… 
(Podpis opiekuna naukowego - promotora lub w przypadku jego braku - wykonawcy badań) 

 

Miejscowość, data………………….. 

 

Podpis Wnioskodawcy……………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

prowadzenia badań w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy, przez Leśny Park Kultury i 

Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO). 

Zapoznałem się z otrzymaną klauzulą informacyjną RODO. Informujemy także, że Państwa zgoda 

może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

sekretariat@myslecinek.pl .  

 

Data i podpis wnioskodawcy:………………………………………………………….  



WNIOSEK O MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ/BADAŃ/PROJEKTÓW 

NAUKOWYCH NA TERENIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W BYDGOSZCZY 
 

 4 

OPINIA RADY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ: 

 

Ocena formalna wniosku:……………………………………………………………………….. 

 

 

Ocena merytoryczna wniosku: …………………………………………………………………… 

 

 

Decyzja RND……………………………………………………………………………………… 

 

Osoba wyznaczona z ramienia Rady Naukowo-Dydaktycznej (RND), jako opiekun doświadczenia/ 

badań/ projektu ………………………………………………………………………………………. 

Personel techniczny ZOO biorący udział w projekcie/ badaniach: …………………………………. 

 
W razie braku zgody na badania wydane przez RND wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w trybie 

14 dni od otrzymania opinii, do Przewodniczącego RND. Ponowna odpowiedź negatywna jest ostateczna i wniosek nie 

może być ponawiany. 

 


