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UCHWAŁA nr 14/2017 

Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 

roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 

2015, poz. 266; zwana dalej „ustawą”) Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na 

Zwierzętach uchwaliła, co następuje.  

§ 1 

Mając na względzie między innymi konieczność efektywnego zapobiegania realizacji 

doświadczeń z udziałem zwierząt w sytuacji istnienia metod alternatywnych, Krajowa 

Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach ustala nowe wzory wniosku  

o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego 

wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz 

wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. 

§ 2 

Wprowadzana zmiana w treści wniosków ma na celu realizację zasady zastąpienia poprzez 

wyraźne oświadczenie użytkownika, że w razie gdy w trakcie trwania projektu dojdzie do 

zwalidowania metody alternatywnej dla procedur, których obowiązek przeprowadzenia 

wynika z przepisów lub wykorzystuje się w nich zwierzęta do celów produkcyjnych lub 

diagnostycznych za pomocą ustalonych metod, dalsza realizacja tych procedur zostanie 

przerwana i zastąpiona zwalidowanymi metodami alternatywnymi. Służy to wyraźnemu 

przesądzeniu, że zmiana istotnej okoliczności prowadzenia projektu, polegająca na 

pojawieniu się zwalidowanej metody alternatywnej wyklucza dalsze wykonywanie procedur, 

które mogą być nią zastąpione, mimo uzyskania wcześniej zgody komisji etycznej na 

realizację projektu obejmującego te procedury.  



§ 3 

Wprowadza się do wniosku oświadczenie dotyczące maksymalnej realizacji zasad 

zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia w przypadku projektów o charakterze naukowym. 

Należy przez to rozumieć bieżącą aktualizację wiedzy w ww. zakresie oraz wprowadzanie 

nowo pojawiąjących się metod, środków, udogodnień etc. także do trwających już 

doświadczeń. Jednocześnie modyfikacja projektu powinna nastąpić w sposób wykluczający 

zniweczenie jego efektów naukowych. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy 

wiązałoby się to z nieuzyskaniem wyników, do których osiągnięcia zmierzano wykonując 

procedury z wykorzystaniem zwierząt. Należy rozważyć, czy modyfikacja nie powinna być 

przedmiotem wniosku do właściwej komisji etycznej o wyrażenie zgody na wprowadzenie do 

projektu zmian wynikających z planowanej modyfikacji. 

§ 4 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach zwraca uwagę, że zgodnie 

z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, niedopuszczalne jest wydanie zgody na przeprowadzenie 

doświadczenia na zwierzętach ani wykonywanie procedur w sytuacji, kiedy istnieje metoda 

badawcza zapewniająca osiągnięcie celów określonych w art. 3 ustawy bez wykorzystania 

zwierząt.  

§ 5 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przypomina, że na jej 

stronie internetowej udostępniana jest literatura i materiały dotyczące metod alternatywnych. 

Strona internetowa będzie w tym zakresie w przyszłości dalej uzupełniana i aktualizowana, 

celem uproszczenia dostępu do informacji o metodach alternatywnych członkom lokalnych 

komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach oraz użytkownikom. 

§ 6 

Jednocześnie Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podkreśla, że 

metody alternatywne są współcześnie jednymi z nowoczesnych i humanitarnych metod 

prowadzenia badań naukowych, a kontynuacja badań z użyciem zwierząt w sytuacji ich 

dostępności jest oczywistym naruszeniem przepisów prawa.  


