
Med. Weter. 2015, 71 (11), 721-724 721

Zagadnienia nauki i zawodu

Dnia 26 lutego 2015 r. została ogłoszona ustawa 
z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wyko-
rzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 
(4), która zastąpiła ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. 
o doświadczeniach na zwierzętach (7), wprowadzając 
wyższe standardy ochrony i bardziej rygorystyczne 
wymagania dotyczące zwierząt doświadczalnych i ich 
dobrostanu w stosunku do dotychczas obowiązujących 
regulacji. Ustawa wdraża do polskiego porządku praw-
nego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w spra-
wie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych (1).

W myśl nowej ustawy, wykorzystanie zwierząt 
w doświadczeniach jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne do: prowadzenia na zwierzętach 
badań podstawowych i stosowanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki (9) oraz badań z zakresu medycyny sądo-
wej i mających na celu ochronę gatunków, a także do 
poprawy warunków hodowli zwierząt gospodarskich 
lub zapewnienia dobrostanu zwierząt, opracowania 
i produkcji pasz, produktów leczniczych, środków 
spożywczych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (8), 
ochrony środowiska naturalnego, kształcenia na po-
ziomie szkolnictwa wyższego lub zawodowego.

Ustawa określa m.in.: zasady wykonywania pro-
cedur i przeprowadzania doświadczeń, warunki 
utrzymywania zwierząt doświadczalnych oraz sposób 
postępowania z nimi, obowiązki hodowców, dostaw-
ców i użytkowników, zadania i kompetencje komisji 
etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, 
a także zasady współpracy z Komisją Europejską 
i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Procedury i zwierzęta doświadczalne
Uściślając najważniejsze pojęcia związane z wy-

konywaniem doświadczeń na zwierzętach, w nowej 
ustawie (4) wprowadzono do definicji „procedury” 
granicę minimalnego poziomu bólu, co jest ważne 
ze względów praktycznych przy kwalifikacji i ocenie 
projektów badawczych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 p. 6, 
„procedura” oznacza każdą formę wykorzystania 
zwierząt, która może spowodować u zwierzęcia ból, 

cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu 
w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniej-
szym, a także czynności mające na celu lub mogące 
spowodować urodzenie się lub wylęg zwierzęcia albo 
powstanie i utrzymanie genetycznie zmodyfikowanej 
linii zwierząt w warunkach bólu, cierpienia, dystre-
su 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 prowadzenia 
badań. Z zakresu stosowania przepisów nowej ustawy 
(4) wyłączono również te 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.

Ustawodawca przyjął założenie wyrażone w dyrek-
tywie 2010/63/UE (1), że z etycznego punktu widzenia 
niezbędne jest określenie górnej granicy bólu i cier-
pienia, na które podczas wykonywania procedur może 
być narażone zwierzę. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy 
(4), niedopuszczalne jest wykonywanie procedury, 
jeżeli wiąże się ona z dotkliwym bólem, cierpieniem, 
dystresem, który może mieć długotrwały charakter 
i nie można go załagodzić. Ustawa także zmieniła 
kategoryzację inwazyjności i dolegliwości procedur, 
wprowadzając cztery kategorie: terminalne, łagodne, 
umiarkowane i dotkliwe, zależnie od przewidywane-
go poziomu bólu i cierpienia, dystresu lub trwałego 
uszkodzenia organizmu.

W ustawie (4) zmieniono także obowiązującą do-
tychczas definicję „doświadczenia”. Zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 7 ustawy, pod pojęciem „doświadczenia” 
rozumie się program badawczy obejmujący procedurę 
lub procedury, mający określony cel naukowy lub edu-
kacyjny. Procedury wykonuje się wyłącznie w ramach 
doświadczenia i w ośrodku użytkownika, który został 
wpisany do rejestru prowadzonego przez ministra 
właściwego do spraw nauki. W myśl art. 5 ust. 1 nowej 
ustawy (4), wykonywanie procedur i przeprowadzanie 
doświadczeń podlega uznanym w skali międzynaro-
dowej zasadom zastąpienia, ograniczenia i udoskona-
lenia (replacement, reduction and refinement), które 
mają kluczowe znaczenie dla ochrony zwierząt (2). 
Zgodnie z art. 13 ustawy wprowadza się obowiązek 
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eliminowania bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego 
uszkodzenia organizmu wykorzystywanych zwierząt 
podczas wykonywania procedury przez zastosowanie 
znieczulenia lub innych metod zapewniających zmniej-
szenie do minimum bólu, cierpienia lub dystresu.

Przepisy nowej ustawy (4) obejmują ochroną 
wszystkie zwierzęta kręgowe w tym laboratoryjne, 
gospodarskie i wolno żyjące. W porównaniu do po-
przedniej (7) poszerza ona zakres ochrony zwierząt, 
obejmując nią oprócz kręgowców głowonogi ze wzglę-
du na ich zdolność do odczuwania bólu, cierpienia 
i stresu lub trwałego uszkodzenia. Z tych samych po-
wodów chronione są również formy płodowe ssaków 
w ostatnim trymestrze ciąży, a także wcześniejsze 
formy embrionalne i płodowe, jeżeli pozostawi się je 
przy życiu po przekroczeniu ⅔ rozwoju embrional-
nego. Ponadto w ustawie uszczegółowiono pojęcie 
„zwierzęta laboratoryjne”, precyzując, jakie gatunki 
i kategorie zwierząt mogą być wykorzystywane w do-
świadczeniach do celów naukowych i edukacyjnych.

W ustawie dopuszczono możliwość wykorzystania 
w procedurze zwierząt dzikich i bezdomnych, wów-
czas, gdy osiągnięcie celów procedury jest niemoż-
liwe przy wykorzystaniu zwierząt laboratoryjnych. 
Wykorzystanie w procedurach tych zwierząt ograni-
czono jedynie do wyjątkowych przypadków, na które 
lokalne komisje etyczne wyrażą zgodę – art. 8. ust 2. 
W przypadku, gdy wykorzystanie w procedurach do-
tyczy zwierząt dzikich objętych ochroną gatunkową, 
do wniosku dołącza się oświadczenie o uzyskaniu ze-
zwolenia, o którym jest mowa w art. 56 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (5).

W odróżnieniu od poprzedniej ustawy (7), w nowej 
(4) dopuszcza się wykorzystanie zwierząt bezdom-
nych, jednak wyłącznie wtedy, gdy celem procedury 
jest zbadanie ich zdrowia i dobrostanu lub zapobieżenie 
poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
dla środowiska i cel ten można osiągnąć wyłącznie 
przy wykorzystaniu tych zwierząt. Ustawa dopuszcza 
także wykorzystanie zwierząt z rzędu naczelnych, jed-
nakże wyłącznie w przypadku badań podstawowych, 
mających na celu zachowanie danego gatunku zwierząt 
z rzędu naczelnych lub gdy ma to przeciwdziałać cho-
robom powodującym przewlekłą niepełnosprawność 
u ludzi lub zagrażających ich życiu.

Zwiększeniu ochrony zwierząt wykorzystanych 
w procedurach służy obowiązek badania zwierzęcia 
przez lekarza weterynarii po zakończeniu procedury 
i podjęcie decyzji o pozostawieniu wykorzystane-
go zwierzęcia przy życiu albo o jego uśmierceniu. 
Zgodnie z art. 11 ust. 3, decyzję o pozostawieniu 
wykorzystanego zwierzęcia przy życiu, w odniesieniu 
do gatunków zwierząt innych niż laboratoryjne lub 
gospodarskie wykorzystywane w procedurze, może 
również podjąć osoba posiadająca wiedzę w zakresie 
znajomości anatomii, fizjologii i zachowań danego 
gatunku zwierząt.

Decyzja o uśmierceniu jest podejmowana tylko 
w przypadku, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że po zakończeniu doświadczenia u zwierzęcia wystąpi 
trwałe uszkodzenie organizmu lub będzie ono odczu-
wać nadal dotkliwy lub umiarkowany ból, cierpienie 
i dystres. W przypadku pozostawienia zwierzęcia przy 
życiu po zakończeniu procedury należy zapewnić mu 
opiekę, w tym także opiekę lekarsko-weterynaryjną 
oraz warunki utrzymania odpowiednie dla jego gatun-
ku, a gdy pozwala na to jego stan zdrowia i nie istnieje 
zagrożenie dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt 
lub dla środowiska naturalnego – zwierzę można przy-
wrócić do siedliska przyrodniczego właściwego dla 
jego gatunku albo znaleźć dla niego nowego opiekuna.

Użytkownik zwierząt doświadczalnych wyznacza 
osoby odpowiedzialne za planowanie i przeprowa-
dzenie procedur doświadczalnych oraz za uśmiercanie 
zwierząt. W art. 16 ustawy (4) określono dopuszczalne 
metody uśmiercania zwierząt w ślad za załącznikiem nr 
IV do dyrektywy 2010/63/UE (1). Uśmiercenia wolno 
dokonać, ograniczając do minimum ból, cierpienie lub 
dystres. Kwalifikacje osób wyznaczanych w ośrodku 
użytkownika do uśmiercania zwierząt są określone 
w art. 21 ustawy (4).

Wybrane wymagania dotyczące prowadzenia 
działalności przez hodowców, dostawców 

i użytkowników
Przepisy ustawy (4) w art. 17 i 18 określają w sposób 

ogólny wymagania, jakie powinien spełniać ośrodek, 
w którym są utrzymywane zwierzęta wykorzystywane 
do celów naukowych lub edukacyjnych. Podmioty 
zamierzające prowadzić dany rodzaj działalności – ho-
dowcy, dostawcy i użytkownicy – podlegają urzędowej 
rejestracji i mają obowiązek utrzymywać zwierzęta 
w ośrodku, w którym zostały zapewnione odpowiednie 
warunki środowiskowe, umożliwiające zaspokojenie 
potrzeb fizjologicznych i etologicznych zwierząt. 
Muszą również zapewnić im dobrostan oraz prawi-
dłowy stan zdrowia, a także zadbać, aby prowadzony 
przez nich ośrodek był wyposażony w urządzenia 
i sprzęt dostosowany do potrzeb i cech utrzymywa-
nych gatunków zwierząt, a w przypadku użytkownika, 
umożliwiający także wykonywanie procedur przy jak 
najmniejszym dystresie zwierząt. Minimalne i szcze-
gółowe wymagania, jakie powinien spełniać ośrodek 
w zakresie opieki nad utrzymywanymi zwierzętami, 
zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez 
ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W art. 20 i 21 ustawy (4) zostały też określone wy-
magania dotyczące kwalifikacji osób, które sprawują 
opiekę nad zwierzętami – art. 20, planują procedury 
i doświadczenia oraz są za nie odpowiedzialne, wy-
konują procedury bądź uczestniczą w ich wykonaniu 
oraz uśmiercają zwierzęta – art. 21. Zakres programów 
szkoleń oraz praktyk, o których jest mowa w art. 20 
i art. 21 ustawy oraz wzory dokumentów potwier-
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dzających ich ukończenie zostaną określone w roz-
porządzeniu wydanym przez ministra właściwego do 
spraw nauki. Ustawa nakłada także nowe obowiązki 
na hodowcę, dostawcę i użytkownika w zakresie 
wyznaczenia w ośrodku osób odpowiedzialnych za 
sprawowanie nadzoru nad osobami opiekującymi się 
zwierzętami, zapewniając im odpowiednie szkolenia 
oraz dostęp do informacji dotyczących gatunków 
zwierząt utrzymywanych w ośrodku.

Przepisy art. 25 nowej ustawy nakładają na hodow-
cę, dostawcę i użytkownika obowiązek ustanowienia 
w ośrodku zespołu doradczego do spraw dobrostanu 
zwierząt składającego się z osób posiadających od-
powiednią wiedzę i doświadczenie w tym względzie, 
z którymi muszą zawrzeć umowę na wykonanie tych 
zadań. Ma to w praktyce zapewnić terminowe wdraża-
nie i stosowanie najnowszych osiągnięć technicznych 
i naukowych, wynikających z zasad zastąpienia, ogra-
niczenia i udoskonalenia, w celu poprawienia jakości 
życia zwierząt utrzymywanych w ośrodku. Ustawa 
(4) w art. 25 ust. 5 wprowadza też kategorię małych 
hodowców, dostawców i użytkowników, za których 
uznaje się podmioty utrzymujące zwierzęta w po-
mieszczeniach do ich utrzymywania o powierzchni 
nieprzekraczającej łącznie 100 m2. W celu ułatwienia 
takim podmiotom realizacji obowiązku dotyczącego 
wskazania zespołu do spraw dobrostanu zwierząt, 
przepisy ustawy umożliwiają im wspólne (ograniczone 
do nie więcej niż pięciu takich podmiotów) zawarcie 
z tą samą osobą lub tymi samymi osobami umowy 
o wykonanie wskazanych zadań.

W porównaniu do dotychczasowych regulacji (7) 
w zakresie ewidencji zwierząt wprowadzono system, 
w którym rejestrowane będą szczegółowo wszelkie 
zdarzenia związane ze zwierzętami utrzymywanymi 
w ośrodku. Nowa ustawa zobowiązuje hodowców, 
dostawców i użytkowników do prowadzenia ewidencji 
hodowanych, nabywanych, dostarczanych lub wyko-
rzystywanych w procedurach zwierząt, co ma zapew-
nić monitorowanie przestrzegania przepisów ustawy, 
m.in. w zakresie liczby zwierząt, ich pochodzenia oraz 
postępowania z nimi. Zakres danych umieszczanych 
w ewidencji został szczegółowo określony w art. 30 
ust. 1 ustawy (4), która w sposób szczególny regulu-
je kwestię prowadzenia ewidencji zwierząt z rzędu 
naczelnych, psów oraz kotów. Zwierzęta te powinny 
być wpisane do ewidencji niezwłocznie po urodzeniu, 
a w przypadku, gdy jest to niemożliwe – w dniu ich 
pozyskania. Nałożono na użytkownika nowy obowią-
zek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
nauki informacji dotyczących zwierząt uśmiercanych 
w celu pobrania narządów lub tkanek oraz wykorzy-
stywanych w procedurach, natomiast na hodowcę 
i dostawcę – informacji o zwierzętach przeznaczonych 
do wykorzystania w procedurach.

Nowością w stosunku do dotychczas obowiązu-
jących przepisów jest konieczność zawarcia umowy 

przez hodowców, dostawców i użytkowników z leka-
rzem weterynarii w sprawie świadczenia w ośrodku 
usług weterynaryjnych w rozumieniu ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwie-
rząt (6) w celu monitorowania stanu zdrowia zwierząt.

Komisje etyczne
Przepisy nowego prawa o ochronie zwierząt do-

świadczalnych (4) utrzymują system wyrażania zgody 
na przeprowadzenie doświadczenia przez lokalne 
komisje etyczne. Wprowadzono natomiast zmiany 
dotyczące liczby, składu i zadań tych komisji oraz 
sposobu ich funkcjonowania. W ustawie nie określono 
właściwości miejscowej lokalnych komisji etycznych, 
która zostanie podana w rozporządzeniu ministra wła-
ściwego do spraw nauki.

Zgodnie z art. 37 ust. 1, w nowo powołanych lo-
kalnych komisjach etycznych do spraw doświadczeń 
na zwierzętach będą zasiadać reprezentanci różnych 
dyscyplin naukowych, zapewniając w składzie komisji 
równowagę pomiędzy gronem specjalistów posia-
dających kompetencje w zakresie przeprowadzania 
doświadczeń a przedstawicielami nauk z zakresu 
filozofii, etyki lub prawa oraz reprezentantami orga-
nizacji społecznych, których statutowym celem dzia-
łania jest ochrona zwierząt i ochrona praw pacjenta. 
Zróżnicowanie składu lokalnych komisji ma służyć 
wymianie odmiennych poglądów podczas etycznej 
oceny wykorzystywania zwierząt w doświadcze- 
niach.

Wydawanie zgody na wykonywanie doświadczeń 
z udziałem zwierząt następuje na podstawie oceny zło-
żonego przez użytkownika wniosku. Obowiązkowym 
elementem oceny prowadzonej przez lokalną komisję 
projektowanego doświadczenia jest zbadanie, czy 
planowane wyniki doświadczenia uzasadniają wyko-
rzystanie w nim zwierząt oraz czy będzie ono przepro-
wadzone zgodnie z zasadami zastąpienia, ograniczenia 
i udoskonalenia. Lokalna komisja przekazuje wnio-
skodawcy uchwałę o udzieleniu zgody lub odmowie 
udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia 
w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wnio-
sku – art. 48 ust. 2. Ustawa (4) określa zakres danych 
i informacji, jakie musi zawierać wniosek o wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie doświadczenia. Przewiduje 
również wprowadzenie uproszczonej procedury admi-
nistracyjnej w sprawie udzielania zgody na przepro-
wadzanie doświadczeń, pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych w art. 46 ustawy (4).

Zostanie również powołana Krajowa Komisja 
Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach 
w nowym składzie, która, zgodnie z art. 33 ust. 3, jest 
organem wyższego stopnia w stosunku do lokalnych 
komisji w rozumieniu Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (3) i będzie rozpatrywać odwołania od 
decyzji lokalnych komisji. Krajowa Komisja również 
będzie odpowiedzialna m.in. za przedstawianie hodow-
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com, dostawcom i użytkownikom opinii i wniosków 
w sprawach związanych z ochroną zwierząt i ich wy-
korzystywaniem w procedurach oraz opieką nad nimi, 
a także za opracowywanie i udostępnianie dobrych 
praktyk w zakresie stosowania metod alternatywnych 
oraz zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia 
– art. 33 ustawy.

Do zadań Krajowej Komisji będzie należało nie tyl-
ko promowanie metod alternatywnych i udostępnianie 
informacji o nich, ale także wyznaczanie laboratoriów 
wykonujących badania mające na celu zatwierdzenie 
metod alternatywnych na potrzeby unijnego labo-
ratorium referencyjnego (Europejskiego Ośrodka 
Walidacji Metod Alternatywnych – ECVAM). Ze 
względu na wzrastającą rolę metod alternatywnych 
nowe przepisy w art. 33 ust. 5 nakładają na Krajową 
Komisję obowiązek współpracy z Komisją Europejską 
przy opracowywaniu i zatwierdzaniu takich metod.

Nowym wymaganiem w stosunku do przepisów 
obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 stycznia 
2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (7) jest, 
według art. 45 ust. 1, obowiązek dołączenia nietech-
nicznego streszczenia doświadczenia do wniosku 
o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadcze-
nia. Nietechniczne streszczenia doświadczenia będą 
publikowane przez lokalne komisje i mają zawie-
rać podstawowe, zrozumiałe dla osoby niebędącej 
specjalistą, informacje dotyczące liczby i rodzajów 
wykorzystywanych w doświadczeniu zwierząt oraz 
celów doświadczenia i przewidywanych korzyści 
naukowych z niego płynących. Obowiązkowym ele-
mentem nietechnicznego streszczenia doświadczenia 
będzie opis sposobu uwzględnienia w doświadczeniu 
zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

Ustawa (4) wprowadza również jako nowy element, 
ocenę retrospektywną, która ma być przeprowadzona 
po zakończeniu doświadczenia przez lokalne komi-
sje etyczne. Jej zadaniem będzie sprawdzenie, czy 
osiągnięto założone cele naukowe lub dydaktyczne 
oraz czy procedury objęte doświadczeniem zostały 
prawidłowo określone pod względem inwazyjno-
ści i dolegliwości, a także czy wnioski wynikające 
z przeprowadzonego doświadczenia mogą przyczynić 
się do dalszego wdrożenia zasad zastąpienia, ogra-
niczenia i udoskonalenia. Zgodnie z art. 53 ust. 1, 
ocenę retrospektywną, przeprowadza się w przypadku 
doświadczeń, w których wykorzystuje się zwierzęta 
z rzędu naczelnych i doświadczeń, w których plano-
wane procedury zostały zaszeregowane do kategorii 
dotkliwych. Natomiast we wszystkich pozostałych 
przypadkach lokalna komisja może podjąć decyzję 
o dokonaniu oceny retrospektywnej, jeżeli uzna to za 
konieczne na podstawie przeprowadzonej oceny wnio-
sku. Nowym zadaniem lokalnych komisji będzie także 
przekazywanie Krajowej Komisji informacji o udzie-
lonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, 
a ministrowi właściwemu do spraw nauki – informacji 

dotyczących przeprowadzonych ocen retrospektyw-
nych i udostępnionych nietechnicznych streszczeniach  
doświadczeń.

Zmianie ulegają zasady przeprowadzania kontroli 
doświadczeń w porównaniu do przewidzianych w usta-
wie z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na 
zwierzętach (7). Obowiązki związane z nadzorem 
i kontrolą wykorzystania zwierząt doświadczalnych 
ustawodawca powierzył powiatowemu lekarzowi 
weterynarii, który będzie odpowiedzialny za kon-
trolowanie nie tylko warunków utrzymywania zwie-
rząt w ośrodkach, ale i warunków przeprowadzania 
doświadczeń, w tym ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w decyzji o zgodzie na ich przeprowa-
dzenie. Ze względu na specyfikę kontroli w zakresie 
wykonywanych doświadczeń przewiduje się, że będzie 
ona mogła być przeprowadzana z udziałem eksperta 
posiadającego wykształcenie, specjalistyczną wiedzę 
oraz umiejętności zgodne z zakresem doświadczeń 
przeprowadzanych przez użytkownika – art. 55. 
W świetle nowych przepisów lokalne komisje etyczne 
nie sprawują funkcji kontrolnych nad wykorzystaniem 
zwierząt w doświadczeniach, ale mogą, zgodnie z art. 
56 ust. 2, występować do powiatowego lekarza we-
terynarii z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. 
Zgodnie z przepisami art. 69, 70 i 71 nowej ustawy (4), 
hodowcy, dostawcy i użytkownicy, którzy prowadzą 
działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów, 
podlegają karom pieniężnym w wysokości od 1000 zł 
do 50 000 zł, wymierzanym przez ministra właściwego 
do spraw nauki w drodze decyzji administracyjnej.
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