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Przepisy krajowe dotyczące
przeprowadzania doświadczeń
na zwierzętach

Zakres obowiązywania ustawy
(art. 1)
1. Ustawa określa zasady i warunki ochrony zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym:
1) zasady:
a) wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń (użytkownicy),
b) prowadzenia działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników,
c) przeprowadzania kontroli hodowców, dostawców i użytkowników
(Inspekcja Weterynaryjna);

(od 27 maja 2015 r.)
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2) warunki utrzymywania zwierząt wykorzystywanych przez hodowców,
dostawców i użytkowników oraz sposób postępowania z tymi
zwierzętami;
3) zadania i kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na
zwierzętach (udzielanie zgód na przeprowadzenie doświadczenia).

Opublikowane rozporządzenia

Data ogłoszenia: 2015-02-26
Data wydania: 2015-01-15
Data wejścia w życie: 2015-05-27
Data obowiązywania: 2015-05-27

•

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia w sprawie wykazu
zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych
w niewoli.

•

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń,
praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów
naukowych lub edukacyjnych.

•

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej
Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych ds.
doświadczeń na zwierzętach.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r w sprawie
znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r w sprawie
informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych
informacji
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie
opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.

•
•

•

•
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Ustawy nie stosuje się do (art.2):

Dopuszczalne cele wykorzystania zwierząt do
celów naukowych lub edukacyjnych (art. 3)

1) usług weterynaryjnych i czynności rolniczych, w tym chowu i
hodowli zwierząt, nie mających na celu wykonywania
procedur
2) klinicznych badań weterynaryjnych
3) czynności wykonywanych w celu identyfikacji zwierząt
4) chwytania zwierząt dzikich w celu wykonywania pomiarów
biometrycznych oraz określenia ich przynależności
systematycznej
5) czynności, które zgodnie ze sztuką lekarsko-weterynaryjną
nie powodują u zwierzęcia bólu, cierpienia, dystresu lub
trwałego uszkodzenia organizmu, w stopniu równym ukłuciu
igłą lub intensywniejszym

2) Zapewnienie dobrostanu zwierząt lub poprawa warunków chowu
lub hodowli zwierząt gospodarskich;
3) Opracowanie i produkcja produktów leczniczych, środków
spożywczych, pasz lub innych substancji lub produktów, lub badanie
ich jakości, skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania,
przeprowadzanych w celach określonych przepisami ustawy;
4) Ochrona środowiska naturalnego w interesie zdrowia lub
dobrostanu ludzi i zwierząt;
5) Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego lub szkolenie w celu
nabycia lub doskonalenia kompetencji zawodowych.

Dopuszczalne cele wykorzystania zwierząt do
celów naukowych lub edukacyjnych (art. 3)

Definicje: Procedura

1) Prowadzenie badań:
a) podstawowych,
b) stosowanych, w tym badań translacyjnych polegających na
przeniesieniu wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach
do praktyki klinicznej, jeżeli ich celem jest:
– zapobieganie chorobom, diagnozowanie lub leczenie chorób
lub dysfunkcji u ludzi, zwierząt lub roślin,
– ocena, wykrywanie, regulacja lub zmiana stanów fizjologicznych
ludzi, zwierząt lub roślin,
c) mających na celu zachowanie gatunku,
d) z zakresu medycyny sądowej;

Każda forma wykorzystania zwierząt do celów określonych w
ustawie, która może spowodować u zwierzęcia ból, cierpienie,
dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu, w stopniu równym
ukłuciu igłą lub intensywniejszym,
Czynności mające na celu lub mogące spowodować urodzenie
się lub wylęg zwierzęcia albo powstanie i utrzymanie
genetycznie zmodyfikowanej linii zwierząt w warunkach
bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia
organizmu, w stopniu równym ukłuciu igłą lub
intensywniejszym;
Nie jest procedurą uśmiercenie zwierzęcia wyłącznie po to,
aby wykorzystać jego narządy lub tkanki do celów
określonych w art. 3 ustawy.

2

2017-03-06

Postępowanie ze zwierzęciem pozostawionym przy
życiu po zakończeniu procedury (art. 15)

Definicje: Początek i koniec procedury (art. 11)
Początek
Przygotowanie
zwierzęcia do
obserwacji

I

Kolejne etapy/czynności

Koniec

II

Kończy się
obserwację
zwierzęcia

III

?

Definicje: Początek i koniec procedury (art. 11)
Koniec
Kończy się
obserwację
zwierzęcia

Po zakończeniu procedury lekarz weterynarii podejmuje decyzję o:
1) pozostawieniu wykorzystanego zwierzęcia przy życiu albo
2) uśmierceniu wykorzystanego zwierzęcia, gdy istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że po zakończeniu doświadczenia u
tego zwierzęcia wystąpi trwałe uszkodzenie organizmu lub będzie
ono odczuwać nadal dotkliwy lub umiarkowany ból, cierpienie i
dystres.

1. Zwierzęciu pozostawionemu przy życiu po zakończeniu procedury
zapewnia się:
1) opiekę, a w przypadku gdy jest to konieczne – także opiekę lekarskoweterynaryjną;
2) warunki utrzymania odpowiednie do jego stanu zdrowia i gatunku.
2. Użytkownik może przywrócić zwierzę pozostawione przy życiu po
wykorzystaniu w procedurze do siedliska przyrodniczego właściwego
dla gatunku tego zwierzęcia
albo znaleźć dla niego nowego opiekuna jedynie wówczas, gdy:
1) pozwala na to stan zdrowia tego zwierzęcia;
2) nie istnieje zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska
naturalnego;
3) zwierzę to będzie miało zapewnione warunki utrzymania
odpowiednie do jego stanu zdrowia i gatunku.

Ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze
(art. 12)
1. Ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze, w celu uniknięcia
wykorzystania innego zwierzęcia dotychczas niepoddanego procedurze,
jest dopuszczalne pod warunkiem, że lekarz weterynarii po zbadaniu
tego zwierzęcia, uwzględnieniu jego doświadczeń życiowych i
stwierdzeniu, że u zwierzęcia doszło do pełnego powrotu ogólnego
stanu zdrowia i dobrostanu, wyraził na to zgodę.
2. Zwierzę, które było wykorzystane:
1) w procedurze łagodnej lub umiarkowanej – może być ponownie
wykorzystane w procedurze zakwalifikowanej do kategorii
terminalna, bez odzyskania przytomności, łagodna albo
umiarkowana;
2) raz w procedurze dotkliwej – może być w wyjątkowych przypadkach,
po uzyskaniu zgody lokalnej komisji etycznej, ponownie wykorzystane
w procedurze zakwalifikowanej do kategorii terminalna, bez
odzyskania przytomności, łagodna albo umiarkowana, na podstawie
przedstawionego przez użytkownika uzasadnienia dla ponownego
wykorzystania tego zwierzęcia.

3

2017-03-06

Uśmiercanie zwierząt wykorzystanych w procedurze
(art. 16)
W przypadku podjęcia decyzji o uśmierceniu zwierzęcia wykorzystanego
w procedurze, zwierzę uśmierca:
- osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
- wyłącznie przy zastosowaniu metod określonych w załączniku
nr IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.
Zwierzę uśmierca się w sposób ograniczający do minimum ból,
cierpienie lub dystres.
Przepisy te stosuje się również do uśmiercenia zwierzęcia, którego
tkanki lub narządy mają być wykorzystane w celach określonych w
ustawie.
W przypadku nagłej konieczności uśmiercenia zwierzęcia ze względu na
jego dobrostan, zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla
środowiska naturalnego nie obowiązują ograniczenia wskazane wyżej.

Kwalifikacje do uśmiercania zwierząt (art. 21)
Osoba wyznaczona do uśmiercania zwierząt wykorzystanych w
procedurze:
a) ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub
średnie,
b) odbyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt
wykorzystywanych w procedurach,
c) odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania
czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt pod
nadzorem lekarza weterynarii lub osoby, która
przeprowadza uśmiercanie.

Załącznik nr IV do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/63/UE
METODY UŚMIERCANIA ZWIERZĄT
1. W procesie uśmiercania zwierząt używa się jedynie metod wymienionych
w Załączniku. Metody inne niż wymienione mogą być używane:
a) u nieprzytomnych zwierząt, pod warunkiem że przed śmiercią zwierzę
nie odzyska przytomności;
b) u zwierząt gospodarskich, jeśli były utrzymywane w typowych dla nich
warunkach.
2. Uśmiercanie zwierząt jest kończone zastosowaniem jednej z następujących
metod:
a) potwierdzenie trwałego zaniku krążenia;
b) zniszczenie mózgu;
c) dyslokacja kręgów szyjnych;
d) wykrwawienie; lub
e) potwierdzenie początku stężenia pośmiertnego.

Załącznik nr IV do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/63/UE

1) Stosować, w odpowiednich
przypadkach, po uprzedniej
sedacji.
3) Stosować wyłącznie metodą
stopniowego napełniania.
5) Stosować w przypadku gryzoni
o masie ciała <1 kg. Gryzonie
>150 g podlegają sedacji.
8) Stosować w przypadku gryzoni
o masie ciała <1 kg.
12) Stosować wyłącznie, gdy inne
metody nie są możliwe.
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Definicje: Początek i koniec procedury (art. 11)
Zwierzęta zmienione genetycznie
Początek

Hodowla = Procedura

Przygotowanie
zwierzęcia do
obserwacji,
modyfikacja
genetyczna

Koniec

Czy u potomstwa
wystąpi trwałe
uszkodzenie
organizmu lub
będzie ono
odczuwać ból,
cierpienie lub
dystres?

Genetycznie
zmodyfikowane myszy
(transgeniczne,
knock-out);
Myszy humanizowane

Gdy nie przewiduje się,
że u potomstwa
- wystąpi trwałe
uszkodzenie
organizmu, lub że
- będzie ono odczuwać
ból, cierpienie lub
dystres.

TAK

?
NIE

Definicje: Doświadczenie

Doświadczenie

czynność

Procedura 2
czynność

czynność
czynność

1. Żywe zwierzęta kręgowe, w tym formy larwalne
zdolne do samodzielnego odżywiania,
2. Formy embrionalne ssaków:
- w ostatniej jednej trzeciej życia płodowego, albo
- znajdujące się we wcześniejszym stadium rozwoju, gdy
w wyniku wykonanych procedur, po osiągnięciu ostatniej
jednej trzeciej życia płodowego, mogą one odczuwać ból,
cierpienie, dystres lub wystąpi u nich trwałe uszkodzenie
organizmu,

3. Żywe głowonogi.

Definicje: Zwierzęta laboratoryjne

Program badawczy obejmujący procedurę lub
procedury, mający określony cel naukowy lub
edukacyjny.
Procedura 1

Definicje: Zwierzęta (doświadczalne)

czynność
czynność

czynność

Hodowane wyłącznie do celów określonych w ustawie lub
których tkanki lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w
takich celach.
mysz domowa (Mus musculus),
szczur wędrowny (Rattus
norvegicus),
świnka morska (Cavia porcellus),
chomik syryjski (Mesocricetus
auratus),
chomik chiński (Critetulus griseus),
królik europejski (Oryctolagus
cuniculus),
pies domowy (Canis familiaris),
kot domowy (Felis catus),
naczelne

Nowe
myszoskoczek mongolski (Meriones
unguiculatus),
żaba trawna (Rana temporaria), żaba
lamparcia (Rana pipiens), platana
szponiasta (Xenopus laevis), platana
tropikalna (Xenopus tropicalis),
danio pręgowany (Danio rerio);
przepiórki
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Definicje: Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która wykorzystuje zwierzęta w
procedurach.

Definicje: Ośrodek
Budynek, w którym utrzymywane są zwierzęta
przeznaczone do wykorzystania lub
wykorzystywane w procedurze

Definicje: Hodowca
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która hoduje zwierzęta w celu wykorzystania ich w
procedurach lub aby wykorzystać tkanki lub narządy
tych zwierząt do celów w art. 3.

Definicje: Dostawca
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
niebędącą hodowcą, która dostarcza zwierzęta w celu
wykorzystania ich w procedurach lub aby wykorzystać
tkanki lub narządy tych zwierząt do celów w art. 3
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Zasady wykonywania procedur (3 R)
(art. 5)
1. Wykonywanie procedur (na zwierzętach) jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy:
1) nie można zastosować metody badawczej zapewniającej
osiągnięcie celów określonych w art. 3 ustawy bez
wykorzystania zwierząt (zasada zastąpienia);
2) liczba wykorzystywanych w nich zwierząt została ograniczona do
poziomu niezbędnego do osiągnięcia celów określonych w art. 3
ustawy (zasada ograniczenia);
3) wykorzystywane zwierzęta są utrzymywane w warunkach
odpowiednich dla ich gatunku, a metody badawcze
zastosowane w procedurach zostały wybrane tak, aby
ograniczały do minimum albo eliminowały ból, cierpienie,
dystres lub możliwość trwałego uszkodzenia organizmu tych
zwierząt (zasada udoskonalenia).

Zasady wykonywania procedur
(art. 6)
1. Procedury planuje się i wykonuje tak, aby uniknąć w ich wyniku
śmierci zwierząt, z tym że w przypadku gdy stan zdrowia
zwierząt wykorzystywanych w procedurze wskazuje na ich
nieuchronnie zbliżającą się śmierć – zwierzęta te uśmierca się
(wczesne i humanitarne zakończenie procedury).
2. W przypadku gdy uniknięcie śmierci zwierząt w wyniku
procedury jest niemożliwe – procedurę planuje się i wykonuje
tak, aby prowadziła do śmierci jak najmniejszej liczby
wykorzystywanych zwierząt i skraca się do minimum okres oraz
intensywność cierpienia tych zwierząt.
3. Uśmiercenia zwierząt, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w
sposób określony w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy.
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Zakaz wykonywania procedur na niektórych
zwierzętach (art. 8)
1. Nie wykonuje się procedur z wykorzystaniem:
1) małp człekokształtnych (nie ma żadnych odstępstw);
2) zwierząt dzikich;
3) zwierząt bezdomnych.
2. Lokalna komisja etyczna może w wyjątkowych przypadkach na
podstawie uzasadnienia naukowego przedstawionego przez
użytkownika udzielić zgody na wykorzystanie w procedurze:
1) zwierząt dzikich, jeżeli celów określonych w art. 3 ustawy nie można
osiągnąć z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych;
2) zwierząt bezdomnych, jeżeli celem procedury jest zbadanie zdrowia i
dobrostanu tych zwierząt lub zapobieżenie poważnemu zagrożeniu
powodowanemu przez te zwierzęta dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub
dla środowiska i cel ten można osiągnąć wyłącznie przy
wykorzystaniu tych zwierząt.

Skala dotkliwości procedur
(art. 10) NIE doświadczenia
1. Procedury, ze względu na ich dotkliwość przejawiającą się w
intensywności bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego
uszkodzenia organizmu, na które może być narażone zwierzę
podczas ich wykonywania, kwalifikuje się do następujących
kategorii:
1) terminalna, bez odzyskania przytomności;
2) łagodna;
3) umiarkowana;
4) dotkliwa.
2. Procedury kwalifikuje się do kategorii wymienionych w ust. 1
zgodnie z załącznikiem nr VIII do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w
sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33).

Definicje: Początek i koniec procedury (art. 11)
Początek
Przygotowanie
zwierzęcia do
obserwacji

I

Kolejne etapy/czynności

Koniec

II

Kończy się
obserwację
zwierzęcia

III

?

Klasyfikacja dotkliwości procedur
(Załącznik VIII dyrektywy )
TERMINALNE, bez odzyskania przytomności przez zwierzę, gdy są
wykonywane całkowicie w znieczuleniu ogólnym i kończą się
uśmierceniem.
ŁAGODNE, gdy zwierzęta mogą doświadczać krótkotrwałego łagodnego
bólu, cierpienia lub dystresu, również procedury bez istotnego
niekorzystnego oddziaływania na dobrostan lub ogólny stan zwierząt.
UMIARKOWANE, gdy zwierzęta mogą doświadczać krótkotrwałego
umiarkowanego bólu, cierpienia lub dystresu lub długotrwałego
łagodnego bólu, cierpienia lub dystresu, również procedury, które mogą
powodować umiarkowane niekorzystne oddziaływanie na dobrostan lub
ogólny stan zwierząt.
DOTKLIWE, gdy zwierzęta mogą doświadczać dotkliwego bólu, cierpienia lub
dystresu lub długotrwałego umiarkowanego bólu, cierpienia lub dystresu,
również procedury, które mogą powodować dotkliwe niekorzystne
oddziaływanie na dobrostan lub ogólny stan zwierząt.
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Przykłady procedur i ich klasyfikacja
(Załącznik VIII dyrektywy )

Przykłady procedur i ich klasyfikacja
(Załącznik VIII dyrektywy )

1. Procedury ŁAGODNE:
a) stosowanie środków znieczulających, z wyłączeniem przypadków, kiedy
jest to robione wyłącznie w celu uśmiercenia;
b) podawanie substancji drogami: podskórną, domięśniową lub
dootrzewnową, kiedy substancja ma najwyżej łagodne oddziaływanie na
zwierzę, a objętość dawki mieści się w granicach odpowiednich dla
wielkości i gatunku zwierzęcia;
c) wywoływanie nowotworów lub nowotwory samoistne, które nie
powodują wykrywalnych niepożądanych działań klinicznych (np. małe,
podskórne, nieinwazyjne guzki);
d) hodowla genetycznie zmienionych zwierząt, która ma doprowadzić do
powstania fenotypu z łagodnymi efektami;
e) badania, w których dochodzi do krótkotrwałego odizolowania od
współpartnerów, krótkotrwałe trzymanie pojedynczo w klatce dorosłych
szczurów lub myszy ze szczepów stadnych.

3. Procedury DOTKLIWE:
a) napromieniowanie lub chemioterapia z zastosowaniem dawki letalnej bez
rekonstytucji systemu immunologicznego, lub rekonstytucja z
wytworzeniem choroby typu „przeszczep przeciwko gospodarzowi”;
b) modele z wywołaniem nowotworów lub z nowotworami samoistnymi,
które zwykle mogą wywoływać postępującą śmiertelną chorobę związaną
z długotrwałym umiarkowanym bólem, dystresem lub cierpieniem.
c) interwencje chirurgiczne i inne interwencje u zwierząt w znieczuleniu
ogólnym, które mogą skutkować znacznym lub uporczywym bólem
pooperacyjnym, cierpieniem lub dystresem lub znacznym i długotrwałym
pogorszeniem ogólnego stanu zwierząt;
d) hodowla zwierząt z zaburzeniami genetycznymi, które prawdopodobnie
prowadzą do dotkliwego i długotrwałego pogorszenia ogólnego stanu, np.
choroba Huntingtona, dystrofia mięśniowa, postaci przewlekłego
nawrotowego zapalenia nerwów;

Przykłady procedur i ich klasyfikacja
(Załącznik VIII dyrektywy )

Przykłady procedur i ich klasyfikacja
źródła

2. Procedury UMIARKOWANE:
a) częste podawanie testowanych substancji, które wywołują umiarkowane
efekty kliniczne, oraz pobieranie próbek krwi (> 10 % objętości krwiobiegu)
u przytomnego zwierzęcia w ciągu kilku dni bez odtworzenia objętości;
b) zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym i z zastosowaniem
odpowiednich środków przeciwbólowych, którym towarzyszy ból
pooperacyjny, cierpienie lub ogólne pogorszenie stanu;
c) modele wywoływania nowotworów lub nowotwory samoistne, które
zwykle mogą wywoływać umiarkowany ból lub dystres lub umiarkowane
zakłócenie normalnego zachowania;
d) hodowla genetycznie zmienionych zwierząt, która ma doprowadzić do
powstania fenotypów o umiarkowanych efektach;
e) wywoływanie reakcji ucieczki i unikania w sytuacji, kiedy zwierzę nie może
uciec ani uniknąć bodźca.

• http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_06/367db4658a1f9664ee2fc50ff139744
1.pdf

• http://www.bip.nauka.gov.pl/dobre-praktyki/

9

2017-03-06

Zasady wykonywania procedur
(art. 5)
2. Niedopuszczalne jest wykonanie procedury, jeżeli wiąże się ona z
dotkliwym bólem, cierpieniem lub dystresem, który może mieć
długotrwały charakter i nie można go załagodzić.
4. W przypadku. gdy istnieje możliwość wyboru między procedurami,
dokonuje się go, biorąc pod uwagę, aby wybrana procedura:
1) zakładała wykorzystanie:
a) najmniejszej liczby zwierząt,
b) zwierząt z najniższą zdolnością odczuwania bólu, cierpienia,
dystresu lub skutków trwałego uszkodzenia organizmu;
2) powodowała jak najmniej bólu, cierpienia lub dystresu lub w
najmniejszym stopniu stwarzała ryzyko trwałego uszkodzenia
organizmu zwierząt;
3) dawała największe prawdopodobieństwo osiągnięcia
planowanego wyniku procedury.

Procedury powodujące poważne uszkodzenia
organizmu (art. 13)

Procedury, które powodują poważne uszkodzenia
organizmu wykorzystywanych zwierząt i dotkliwy ból,
przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub
miejscowym oraz po zastosowaniu produktów leczniczych
lub produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu
przeciwbólowym.

Procedury powodujące poważne uszkodzenia
organizmu (art. 13)
Procedury inne przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub
miejscowym oraz po zastosowaniu:
1)
produktów
leczniczych
lub
produktów
leczniczych
weterynaryjnych o działaniu przeciwbólowym, lub
2) innych metod, w szczególności środków uspokajających,
zapewniających zmniejszenie do minimum bólu, cierpienia i
dystresu wykorzystywanych zwierząt.
W takim przypadku procedura może być wykonywana bez znieczulenia
ogólnego lub miejscowego jedynie wtedy, gdy zastosowanie tego
znieczulenia:
1) powodowałoby u zwierzęcia większy ból, cierpienie lub dystres niż
sama procedura lub
2) jest nie do pogodzenia z celem procedury
i po uzyskaniu zgody lokalnej komisji etycznej, na podstawie
przedstawionego przez użytkownika uzasadnienia dla odstąpienia od
zastosowania takiego znieczulenia.

Procedury powodujące poważne uszkodzenia
organizmu (art. 13)
Jeżeli po ustaniu działania znieczulenia ogólnego lub miejscowego
albo po zakończeniu procedury wykonanej bez znieczulenia
ogólnego lub miejscowego zwierzę może odczuwać ból, stosuje
się produkty lecznicze lub produkty lecznicze weterynaryjne o
działaniu przeciwbólowym lub inne metody, w szczególności
środki uspokajające, zapewniające zmniejszenie bólu do
minimum.
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Podawanie środków, które uniemożliwiają lub
utrudniają okazywanie bólu (art. 14)
1. Podanie zwierzęciu podczas wykorzystywania w procedurze produktów
leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, które
uniemożliwiają lub utrudniają okazywanie bólu, jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy:
1) jednocześnie zastosuje się u tego zwierzęcia właściwy poziom
znieczulenia ogólnego, znieczulenie miejscowe, produkty lecznicze
lub produkty lecznicze weterynaryjne o działaniu przeciwbólowym;
2) uzyska się zgodę lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na
zwierzętach – na podstawie przedstawionego przez użytkownika
uzasadnienia naukowego, do którego zostały dołączone dane
dotyczące schematu zastosowania znieczulenia ogólnego lub
miejscowego lub produktów leczniczych lub produktów leczniczych
weterynaryjnych o działaniu przeciwbólowym.
2. Zabrania się stosowania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom
poddawanym procedurom wydawanie głosu.

Kategorie osób w ośrodku użytkownika
Użytkownik wyznacza:
1) Osobę/osoby odpowiedzialną za planowanie procedur i
doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie;
2) Osobę/osoby do wykonywania procedur;
3) Osobę/osoby uczestniczące w wykonywaniu procedur;
4) Osobę/osoby do uśmiercania zwierząt wykorzystanych w
procedurach i w celu pobrania narządów lub tkanek;
5) Osobę/osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami;
6) Osobę odpowiedzialną za nadzór nad opiekunami zwierząt i
dobrostanem zwierząt;
7) Osobę odpowiedzialną za zapewnienie dostępu do informacji
dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
8) Osobę odpowiedzialną za organizację szkoleń.
Dotyczy również hodowców i dostawców (pkt. 4 - 7).

Kwalifikacje do planowania i wykonywania procedur
(art. 21)
1. Osoba odpowiedzialna za planowanie procedur i doświadczeń oraz za
ich przeprowadzenie, powinna mieć wiedzę na temat gatunków zwierząt
wykorzystywanych w tych procedurach i posiadać:
1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych,
farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na
zwierzętach oraz co najmniej 3-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie
praktycznych umiejętności w tym zakresie albo
2) stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w
pkt 1 albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w
dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych,
weterynaryjnych lub rolniczych oraz ukończone studia podyplomowe
lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach,
a także co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie
praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Kwalifikacje do wykonywania procedur
(art. 21)
2. Osoba wyznaczona do wykonywania procedur powinna mieć:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk biologicznych,
farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych i
ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń oraz
przez rok uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby
wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w
tym zakresie, albo
2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż w pkt 1 i
ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie
przeprowadzania doświadczeń oraz przez 2 lata uczestniczyła w
wykonywaniu i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie, albo
3) wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem
wykonywanych procedur oraz która przez 2 lata uczestniczyła w
wykonywaniu procedur i uzyskała praktyczne umiejętności w tym
zakresie.
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Kwalifikacje do uczestniczenia w wykonywaniu
procedur lub uśmiercania zwierząt (art. 21)
Osoba wyznaczona do uczestniczenia w wykonywaniu procedur:
a) student lub
b) osoba wykonująca czynności techniczne związane z obsługą zwierząt,
która odbyła szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami
przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach;
Osoba wyznaczona do uśmiercania zwierząt wykorzystanych w
procedurze:
a) ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie,
b) odbyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt
wykorzystywanych w procedurach,
c) odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania czynności
związanych z uśmiercaniem zwierząt pod nadzorem lekarza
weterynarii lub osoby, która przeprowadza uśmiercanie.

Osoby zapewniające użytkownikom zwierząt
doradztwo.
Hodowca, dostawca i użytkownik musi:
1) Zawrzeć umowę z lekarzem weterynarii o świadczenie usług weterynaryjnych w
rozumieniu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (art. 23),
•

Lekarz weterynarii podpisuje jakąkolwiek umowę z jednostką naukową (umowa o pracę,
o dzieło, zlecenie lub inna) o pełnienie usług weterynaryjnych w ramach art. 23 ustawy
oraz równocześnie:
– pracuje w jednostce spełniającej przepisy ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
(umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilno - prawna z osobą prowadzącą
działalność gospodarczą i inne) lub;
– prowadzi własną działalność gospodarczą zgodną z przepisami ustawy o zakładach
leczniczych dla zwierząt.

•

Jednostka naukowa rejestruje u siebie zakład leczniczy zgodnie z przepisami ustawy
o zakładach leczniczych dla zwierząt i zatrudnia w nim lekarza weterynarii na podstawie
dowolnej umowy, w tym o pracę.

Osoby zapewniające użytkownikom zwierząt
doradztwo.
1) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za (art. 24):
a) za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami
utrzymywanymi w ośrodku,
b) za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
c) zapewnienie dostępu do informacji dotyczących gatunków zwierząt w
ośrodku,
d) organizację szkoleń dla pracowników ośrodka.
Kwalifikacje takiej osoby:
a) co najmniej średnie wykształcenie oraz tytuł zawodowy technika lub
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych
z chowem lub hodowlą zwierząt;
b) szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami
sprawującymi opiekę nad zwierzętami;
c) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze
sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

Skład zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt
(art. 25)
Zadania określone dla zespołu może wykonywać osoba lub osoby,
które spełniają wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia
zawodowego dla osoby sprawującej nadzór nad opiekunami zwierząt
i dobrostanem, oraz zapewniającej szkolenia (określone w art. 24 ust.
2/ z zakresu chowu lub hodowli zwierząt).
W przypadku ośrodka użytkownika dodatkowo pracownik naukowy
spełniający wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia
zawodowego dla osoby odpowiedzialnej za planowanie procedur i
doświadczeń oraz ich przeprowadzanie (określone w art. 21 ust. 1).
Powołanie członków zespołu przez wyznaczenie i zawarcie umowy.
Mali (tzn. utrzymujący zwierzęta na powierzchni mniejszej niż 100
m2) hodowcy, dostawcy i użytkownicy mogą zawrzeć umowę z tą
samą osobą/osobami (ale nie więcej niż 5 jednostek).
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Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt (art. 25)
Użytkownik powołuje zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt, który:
- Udziela porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
- Udziela porad w sprawach związanych ze stosowaniem zasady 3 R,
- Udziela porad w sprawie znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt,
- Opracowuje i dokonuje przeglądu zasad postępowania ze zwierzętami
utrzymywanymi w ośrodku;
- Monitoruje przypadki uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub
tkanek;
- Monitoruje dobrostan zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
- Zgłasza kierownikowi jednostki przypadki naruszenia dobrostanu zwierząt
utrzymywanych w ośrodku i określa czynności, które należy podjąć w celu
przywrócenia dobrostanu;
- Kontroluje przeprowadzanie doświadczeń i ich wyniki, z uwzględnieniem wpływu
tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenia zgodność
przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i
udoskonalenia.

Wymóg prowadzenie ewidencji zwierząt (art. 30)
Hodowca, dostawca lub użytkownik prowadzi ewidencję zwierząt, do której
wpisuje:
• informacje o liczbie i gatunkach zwierząt utrzymywanych, hodowanych,
nabywanych, dostarczanych, wykorzystywanych w procedurach,
przywróconych do siedliska przyrodniczego albo którym znaleziono
nowego opiekuna;
• informacje o pochodzeniu zwierząt, ze wskazaniem, czy były one
hodowane w celu wykorzystania w procedurach, w tym:
– datę nabycia, dostarczenia, przywrócenia zwierzęcia do siedliska
przyrodniczego albo znalezienia zwierzęciu nowego opiekuna;
– imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz
adres i siedzibę podmiotu, od którego zwierzęta zostały nabyte, z tym
że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej
osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż
adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

Wymóg prowadzenie ewidencji zwierząt (art. 30)
• imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę, adres i siedzibę
podmiotu będącego odbiorcą zwierząt, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym
jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne
niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
• informacje o liczbie i gatunkach zwierząt, które padły w ośrodku albo zostały w
nim uśmiercone z wyodrębnieniem zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu
pobrania narządów lub tkanek, a w przypadku zwierząt padłych – także o
przyczynie śmierci, chyba że nie jest znana;
• imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę
podmiotu będącego nowym opiekunem zwierzęcia, o którym mowa w art. 15 ust.
2, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i
miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania
tej osoby;
• informacje o liczbie i rodzaju przeprowadzonych doświadczeń – w przypadku
użytkowników;

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na
Zwierzętach (art. 32, 33, 34)
1. Krajowa Komisja Etyczna składa się z 15 członków powoływanych i
odwoływanych przez ministra właściwego ds. nauki, w tym:
a) 9 przedstawicieli nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych,
rolniczych lub weterynaryjnych posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie
wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
b) 3 przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w
szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa;
c) 3 przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
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Zadania Krajowej Komisji Etycznej (art. 33)
• Formułowanie i przedstawianie:
– hodowcom, dostawcom i użytkownikom opinii i wniosków w sprawach
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
– użytkownikom opinii w sprawach współpracy w zakresie wzajemnego
udostępniania narządów i tkanek pobranych od zwierząt,
– hodowcom wytycznych dotyczących zwiększania odsetka zwierząt będących
potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli;
• Opracowywanie i udostępnianie użytkownikom dobrych praktyk, w szczególności
w zakresie planowania i wykonywania procedur, stosowania zasad zastąpienia,
ograniczenia i udoskonalenia oraz stosowanych metod alternatywnych;
• Przedstawianie ministrowi właściwemu d/s nauki i ministrowi właściwemu d/s
rolnictwa wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego
wyniki kontroli hodowców, dostawców i użytkowników przez Inspekcję
Weterynaryjną;

Zadania Krajowej Komisji Etycznej (art. 33)
1. Przedstawianie członkom zespołów doradczych opinii w sprawach
związanych z
pozyskiwaniem, hodowlą, utrzymywaniem i
wykorzystywaniem w procedurach zwierząt oraz opieką nad takimi
zwierzętami, a także udostępnianie dobrych praktyk w tym
zakresie;
2. Wymiana informacji z właściwymi organami innych państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań należących do
Komisji oraz w zakresie dotyczącym wykonywania w ośrodku
hodowcy, dostawcy i użytkownika zadań powierzonych zespołom
doradczym (art. 25 ust. 1), a także udostępniania dobrych praktyk
w tym zakresie.
3. Komisja jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego w sprawach udzielania zgód na
przeprowadzenie doświadczenia w stosunku do lokalnych komisji.
(odwołania od decyzji lke)

Zadania Krajowej Komisji Etycznej (art. 33)
1. Powoływanie i odwoływanie członków lokalnych komisji;
2. Współpraca z Komisją Europejską przy:
• opracowywaniu i zatwierdzaniu metod badawczych zapewniających
uzyskanie bez wykorzystania zwierząt lub przy wykorzystaniu mniejszej
ich liczby, lub w sposób powodujący mniejszy ból u wykorzystywanych
zwierząt takiego samego lub szerszego zakresu informacji, jaki
zostałby uzyskany przy wykonywaniu procedur z wykorzystaniem
zwierząt (metody alternatywne),
• wyznaczaniu laboratoriów wykonujących badania mające na celu
zatwierdzenie
metod
alternatywnych na potrzeby unijnego
laboratorium referencyjnego, będącego europejskim ośrodkiem
walidacji metod alternatywnych;

3. Udostępnianie informacji o metodach alternatywnych i ich
propagowanie;
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Lokalna komisja etyczna
(art. 36, 48)
1. Lokalna komisja etyczna składa się z 12 członków powoływanych i
odwoływanych przez Krajową Komisję Etyczną, w tym:
a) 6 przedstawicieli nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych,
rolniczych lub weterynaryjnych posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie
wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
b) 3 przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w
szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa, w tym 1 przedstawiciela
organizacji, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
c) 3 przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
Lokalna komisja podejmuje uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie
doświadczenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby członków.

lke: Zgoda na przeprowadzenie doświadczenia
(art. 36)
1. Do zadań lokalnej komisji należy:
1) udzielanie zgody na:
a) przeprowadzanie doświadczenia, w tym na:
– ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze,
– wykonanie procedury bez znieczulenia ogólnego lub,
– podanie zwierzęciu produktów leczniczych lub produktów leczniczych
weterynaryjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają okazywanie bólu,
– wykorzystanie w procedurze zwierząt dzikich lub bezdomnych,
b) zmianę doświadczenia;
2) cofanie udzielonej zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
3) sprawdzanie doświadczenia, zwane „oceną retrospektywną”, oraz
przechowywanie wyników oceny retrospektywnej;
Lokalna komisja może wystąpić do powiatowego lekarza weterynarii z
wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
Zgodna na maksymalnie 5 lat.
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Nietechniczne streszczenie doświadczenia
(art. 45)
Nietechniczne streszczenie doświadczenia zawiera:
1) określenie:
a) naukowych lub edukacyjnych celów doświadczenia, w tym
przewidywanych szkód, jakie może ono spowodować u
wykorzystywanych zwierząt, i korzyści, jakie przyniesie ono
dla rozwoju nauki i dydaktyki,
b) liczby i gatunków zwierząt, które mają być wykorzystane w
tym doświadczeniu;
2) opis sposobu uwzględnienia w doświadczeniu zasad
zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.
Zachowanie anonimowości, ustawa o prawie autorskim, ustawa
Prawo własności przemysłowej.
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Kontrola użytkowników (art. 54)
1. Powiatowy lekarz weterynarii (PLW) przeprowadza kontrolę hodowców,
dostawców i użytkowników w zakresie prowadzonej przez nich działalności.
3. Przeprowadzenie kontroli ma na celu sprawdzenie, czy działalność prowadzona
przez hodowcę, dostawcę i użytkownika jest zgodna z zasadami określonymi w
rozdziale 2 i wymaganiami określonymi w rozdziałach 3, 4 i 6.
Rozdział 2
Zasady wykonywania procedur (art. 5 – 16)
rozpoczęcie , przebieg i zakończenie procedury, decyzja lek wet.
kategorie dotkliwości
wybór gatunku
adopcja
uśmiercanie metody i osoba wyznaczona
uśmiercanie na narządy
wczesne i humanitarne zakończenie

Kontrola użytkowników (art. 54)
Rozdział 3
Wymagania dotyczące prowadzenia działalności… (art. 17 – 25)
• warunki utrzymania zwierząt i warunków wykonywania procedur
• wyznaczenie i kwalifikacje osób planujących, wykonujących,
uczestniczących, uśmiercających, opiekunów, nadzorujących
opiekunów, nadzorujących dobrostan i szkolenia
• pracę zespołu doradczego
• zatrudnienie lek. wet.
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Kontrola użytkowników (art. 54)
Rozdział 4
Prowadzenie działalności… (art.26 -31)
• wpisy do rejestrów
• rejestry
• sprawozdania
Rozdział 6
Zasady przeprowadzania doświadczeń (art. 42 – 53)
• zgody LKE na przeprowadzenie doświadczeń i zgodność faktycznie
wykonywanych procedur z tymi zgodami
• współpraca z LKE

Kontrola użytkowników (art. 54-63)
2.Każdego roku:
a) co najmniej jedną trzecią kontroli przeprowadza się bez uprzedzenia,
b) poddaje się kontroli co najmniej jedną trzecią użytkowników.
3. Częstość kontroli ustala się na podstawie analizy ryzyka, uwzględniając:
1) liczbę i gatunki zwierząt utrzymywanych w ośrodkach;
2) dotychczasowe przestrzeganie przez hodowców, dostawców i
użytkowników przepisów ustawy, w tym informacji o ich
nieprzestrzeganiu;
3) liczbę i rodzaje przeprowadzanych doświadczeń – w przypadku
użytkowników.
4. Kontrolę użytkownika w zakresie doświadczeń powiatowy lekarz
weterynarii może przeprowadzić z udziałem eksperta będącego
pracownikiem naukowym.

Kontrola użytkowników (art. 57)
1. Powiatowy lekarz weterynarii nakazuje wstrzymanie przeprowadzania
doświadczenia w przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że procedura, w
której są wykorzystywane zwierzęta, nie jest objęta doświadczeniem, na
którego przeprowadzenie została udzielona zgoda.
2. W przypadku gdy użytkownik wykonuje procedury objęte doświadczeniem
niezgodnie z warunkami określonymi w zgodzie na jego przeprowadzenie,
powiatowy lekarz weterynarii:
1) wyznacza termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymanie
wykonywania procedury albo przeprowadzania doświadczenia do
czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli mogą one
narażać zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie lub dystres.
3. W przypadku nieusunięcia przez użytkownika w wyznaczonym terminie
stwierdzonych nieprawidłowości, powiatowy lekarz weterynarii występuje
do lokalnej komisji z wnioskiem o cofnięcie zgody na doświadczenie.

Wykreślenie z rejestru użytkowników
(art. 28)
Minister właściwy do spraw nauki wykreśla z rejestru hodowcę, dostawcę lub
użytkownika na wniosek PLW – w przypadku:
– rażącego naruszenia warunków określonych dla wykonywania danego
rodzaju działalności objętej wpisem,
– nieusunięcia przez ośrodek w zadanym terminie nieprawidłowości,
Rażącym naruszeniem warunków jest stwierdzenie przez PLW w trakcie
kontroli:
1) niespełnienia wymagania zatrudnienia lekarza weterynarii lub powołania
zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt (brak umowy), albo
2) trzykrotnego naruszenia wymagań określonych w art. 17, art. 18, art.
20, art. 21 (wyznaczenie osób), art. 24 lub rozporządzenia o warunkach,
jakie powinien spełniać ośrodek, albo
3) przeprowadzenie doświadczenia bez uzyskania zgody na jego
przeprowadzenie.
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Przepisy karne
(art. 66)
1. Kto w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykorzystywania
zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:
1) naraża zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie, dystres lub trwałe
uszkodzenie organizmu,
2) wykorzystuje zwierzęta w procedurach objętych doświadczeniem bez
uzyskania zgody na ich wykorzystanie
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
2. Kto w przypadkach, o których mowa w ust. 1, powoduje śmierć zwierzęcia
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kary administracyjne (art. 69)
2. Karze pieniężnej podlega użytkownik, który uśmierca zwierzę niezgodnie z
wymaganiami.
3. Karze pieniężnej nie podlega użytkownik, który uśmierca zwierzę bez
zachowania wymagań w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okoliczności.
4. Karze pieniężnej podlega użytkownik, który:
1) przeprowadza doświadczenie bez uzyskania zgody na jego
przeprowadzenie lub niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale o
udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
2) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji dotyczącej
przeprowadzania doświadczenia lub nie przekazuje tej dokumentacji
lokalnej komisji w przypadku oceny retrospektywnej.

Karę pieniężną za naruszenia, o których mowa w art. 69,
nakłada się w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł.

Sprawozdawczość

Kary administracyjne (art. 69)
1. Karze pieniężnej podlega hodowca, dostawca lub użytkownik, który:
1) prowadzi działalność bez uzyskania wpisu do rejestru;
2) nie zapewnia zwierzętom utrzymywanym w ośrodku właściwych
warunków;
3) nie wyznacza osób planujących/wykonujących procedury lub wyznacza
osoby niespełniające wymagań lub nie wyznacza osoby nadzorującej
osoby opiekujące się zwierzętami, lub wyznacza osobę niespełniającą
wymagań;
4) wbrew obowiązkowi nie zawiera z lekarzem weterynarii umowy o
świadczenie w ośrodku usług weterynaryjnych;
5) wbrew obowiązkowi nie wyznacza osoby lub osób odpowiedzialnych za
doradzanie w/s dobrostanu zwierząt;
6-7) nie sporządza lub nie przechowuje wymaganej dokumentacji;
8) nie prowadzi wymaganej ewidencji zwierząt;
9) nie dokonuje oznakowania psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych.

http://www.bip.nauka.gov.pl/tabele-do-sprawozdan_zwierzeta/
Do 31 marca każdego kolejnego roku
Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących
zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu ich przekazywania.
Minister właściwy ds.
nauki
KKE

KKE

Zał. 1

GLW



lke

Zał. 3

Zał. 2

Hodowcy

Zał. 4

Zał. 5

Dostawcy

Zał. 6

Zał. 5

Użytkownicy

Zał. 7 i 8

Zał. 5

Wersja elektroniczna, edytowalna na adres zwierz@nauka.gov.pl
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Dziękuję za uwagę
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