
Rejestr dostawców  

Art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lube edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) 

Lp. Numer 
jednostki 

w wykazie 

Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy Adres i miejsce wykonywania 
działalności przez dostawcę 

Wykaz gatunków 
zwierząt dostarczanych 

do celów naukowych 
lub edukacyjnych 

1 01 Instytut Zootechniki - Państwowy 

Instytut Badawczy,  

Stacja Doświadczalna  

w Aleksandrowicach 

Aleksandrowice 1, 
32-084 Morawica 

mysz domowa (Mus 
musculus), szczur 
wędrowny (Rattus 
norvegicus), królik 

europejski (Oryctolagus 
cuniculus) 

2 02 Instytut Medycyny Pracy 
im. dra J. Nofera 

ul. Św. Teresy 8, 
91-348 Łódź 

szczur wędrowny (Rattus 
norvegicus), mysz 

domowa (Mus musculus), 
świnka morska (Cavia 

porcellus) , królik 
europejski (Oryctolagus 

cuniculus) 

3 03 Uniwersytet Łódzki, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

ul. Banacha 12/16, 
90-237 Łódź 

szczur wędrowny (Rattus 
norvegicus), mysz 

domowa (Mus musculus), 
świnka morska (Cavia 

porcellus) - świnka 
morska biała himalajska, 

królik europejski 
(Oryctolagus cuniculus) -

królik biały 
nowozelandzki 

4 04 Elżbieta i Zbigniew Balasa ul. Szczytnicka 14, 
59-220 Legnica 

 

gołąb domowy (Columba 
livia) 

5 05 Animalab Sp. z o. o ul. Dąbrowskiego 343,  

60-419 Poznań 

szczur wędrowny(Rattus 

norvegicus), mysz 

domowa (Mus musculus), 

świnka morska (Cavia 

porcellus), chomik 

(Cricetinae), królik 

europejski (Oryctolagus 

cuniculus), kot domowy 

(Felis catus) 

6 06 Instytut Zootechniki - Państwowy 

Instytut Badawczy,  

Stacja Doświadczalna w Balicach 

Ul. Krakowska 1, 

32-083 Balice 

świnia (Sus scrofa 

domestica) 

 

 

7 07 VIVARI 
Ewa Głowacka, Regina Nowak 

ul. Okólnik 11A/80,  
0-836 Warszawa 

mysz domowa (Mus 
musculus), szczur 
wędrowny (Rattus 
norvegicus), królik 

europejski (Oryctolagus 
cuniculus), świnka morska 
(Cavia porcellus), chomik 

(Cricetinae) 
 



8 08 Śląski Uniwersytet Medyczny, 
Centrum Medycyny Doświadczalnej 

ul. Medyków 4, 
40-752 Katowice 

owca (Ovis aries), świnia 
(Sus scrofa domestica), 

królik europejski 
(Oryctolagus cuniculus), 

szczur wędrowny (Rattus 
norvegicus), mysz 

domowa (Mus musculus) 

9 09 AnimaLab Szymon Wyrwicki ul. Czeremchowa 4/8, 
61-474 Poznań 

mysz domowa (Mus 
musculus) producentów 

Charles River 
Laboratories, Jackson 

Laboratory, szczur 
wędrowny (Rattus 

norvegicus) producentów 
Charles River 

Laboratories, Sage 
Laboratory, świnka 

morska (Cavia porcellus) 
producenta Charles River 

Laboratory, królik 
europejski (Oryctolagus 
cuniculus) producenta 

Charles River Laboratories 

10 10 
 

Polska Akademia Nauk Zakład 

Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej  

w Gołyszu 

Zaborze, ul. Kalinowa 2,  

43-520 Chybie 

karp (Cyprinus carpio), lin 
(Tinca tinca), karaś 

(Carassius carassius) 

11 11 Ośrodek Badań Biomedycznych  
Sp. z o. o. 

ul. Powstańców Wielkopolskich 106, 
63-840 Krobia 

mysz domowa (Mus 
musculus), szczur 
wędrowny (Rattus 
norvegicus), świnka 
morska (Cavia porcellus), 
królik europejski 
(Oryctolagus 
cuniculus),przepiórka 
japońska (Coturnix 
japonica), kura domowa 
(Gallus gallus 
domesticus), indyk 
(Meleagris gallopavo), 
gęś domowa  (Anser 
domesticus), kaczka 
domowa (Anas 
domesticus), gołąb 
domowy (Columba livia), 
bydło (Bos primigenius), 
świnia (Sus scrofa 
domestica), owca (Ovis 
aries), koza (Capra 
aegagrus hircus) 

12 12 ZooLab Urszula Borgiasz ul. Zielona 14, 28-340 Sędziszów mysz domowa (Mus 
musculus), szczur 
wędrowny (Rattus 
norvegicus), świnka 
morska (Cavia porcellus), 
chomik syryjski 
(Mesocricetus auratus), 
chomik chiński (Critetulus 
griseus), myszoskoczek 
mongolski (Meriones 
unguiculatus), królik 
europejski (Oryctolagus 
cuniculus) 



 


