
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 9 stycznia 2015 r. 

w sprawie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r. 

ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Procedurę wykonuje się w środowisku życia zwierzęcia dzikiego, jeżeli 

cel procedury może zostać osiągnięty poprzez jej wykonanie w tym środowisku 

i zmniejsza to stres zwierzęcia związany z jej wykonaniem.”;  

2)  w art. 20 w pkt 1 oraz w art. 21 w ust. 3 w pkt 2 w lit. a po wyrazie „zawodowe” 

dodaje się wyrazy „lub średnie”; 

3)  w art. 25 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazie „zgłaszaniu” dodaje się wyrazy „podmiotowi, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1,”; 

4)  w art. 25 skreśla się ust. 3; 

5)  w art. 27 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz” zastępuje się 

wyrazami „art. 24, art. 25 ust. 1 lub 2, lub”; 

6)  w art. 32 w ust. 2 wyrazy „nie większej niż 10” zastępuje się wyrazami „nie 

większej niż 11”; 

7)  w art. 35 w ust. 4 skreśla się pkt 4; 
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8)  w art. 36 skreśla się ust. 3; 

9)  w art. 37 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „prawa” dodaje się wyrazy „, w tym 1 

przedstawiciela organizacji, do których celów statutowych należy ochrona praw 

pacjenta”; 

10)  po art. 39 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do postępowań 

prowadzonych przez Komisję oraz lokalne komisje w sprawach zgód, o których 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego.”; 

11)  w art. 47: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lokalna komisja, po dokonaniu oceny doświadczenia zgodnie z art. 46 

ust. 1 i 2, podejmuje uchwałę o: 

1) udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia; 

2) odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „w sprawie udzielenia” zastępuje się wyrazami „o udzieleniu” 

oraz wyrazy „w sprawie odmowy” zastępuję się wyrazami „o odmowie”, 

c) w ust. 5 wyrazy „w sprawie udzielenia” zastępuje się wyrazami „o udzieleniu”, 

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Jeżeli uchwała o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia nie 

uzyskała wymaganej większości głosów, lokalna komisja odmawia udzielenia 

zgody na przeprowadzenie doświadczenia.”; 

12)  w art. 48 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 49, w art. 51 

w ust. 1 oraz w art. 68 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „w sprawie udzielenia” zastępuje się 

wyrazami „o udzieleniu”; 
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13)  w art. 59: 

a) w ust. 1 po wyrazach „art. 56 ust. 2” dodaje się wyrazy „pkt 1”, 

b) skreśla się ust. 2; 

14)  w art. 65: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „swoim działaniem lub zaniechaniem”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „na skutek działania lub zaniechania”; 

15)  w art. 72 w pkt 5, w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych lub edukacyjnych”; 

16)  w art. 79 po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4, nie wlicza się kadencji 

rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych i uchwalił do niej 16 poprawek.  

Wiele procedur (np. pobieranie krwi, znakowanie) realizowanych wobec zwierząt 

dzikich może być przeprowadzana w naturalnym środowisku zwierzęcia, bez konieczności 

przenoszenia zwierząt do ośrodków. Wyjęcie zwierzęcia z jego środowiska oraz transport są 

źródłem stresu dla zwierzęcia. Dlatego Senat uznał, że gdy jest to możliwe, zwierzęta 

powinny być poddawane procedurom w ich naturalnym środowisku (poprawka nr 1). 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 sprawować opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku 

może osoba, która m.in. ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Tak 

sformułowany przepis wyklucza m.in. osoby, które mają wykształcenie wyższe lub średnie, 

a nie posiadają wykształcenia zasadniczego zawodowego. Senat uznał, że nie należy 

pozbawiać takich osób możliwości opieki nad zwierzętami. Dlatego Senat wprowadził 

poprawkę, która osobom z wykształceniem co najmniej średnim umożliwi sprawowanie 

opieki nad zwierzętami. Te same argumenty przemawiają za umożliwieniem osobom 

z wykształceniem co najmniej średnim uśmiercania zwierząt (poprawka nr 2). 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów 

naukowych lub edukacyjnych jest obowiązany zapewnić w ośrodku realizację zadań 

w zakresie dobrostanu zwierząt polegających m.in. na zgłaszaniu przypadków naruszenia 

dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku  (art. 25 ust. 1 pkt 5). Przepisy nie określają 

komu należy zgłaszać przypadki naruszenia dobrostanu zwierząt. Senat przyjmując poprawkę 

nr 3 przesądził, że  adresatem zgłoszenia winien być podmiot prowadzący działalność 

w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. 

Realizacja zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ma zostać powierzona osobie lub 

osobom spełniającym określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego (art. 25 ust. 2). Ponadto należy ustanowić zespół doradczy do spraw dobrostanu 

zwierząt w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 (art. 25 ust. 3). Zdaniem Senatu nie 

należy dublować zadań powierzonych osobom, o których mowa w ust. 2. Dlatego poprzez 

wprowadzenie poprawki nr 4 Senat wyeliminował konieczność powoływania zespołów 

doradczych. 
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Na podstawie art. 27 ust. 2 powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji 

administracyjnej: 

1) stwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa 

w art. 26, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, 

art. 23, art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19; 

2) odmawia wydania decyzji, o której mowa w pkt 1, jeżeli nie są spełnione wymagania 

niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26, określone w art. 17, 

art. 18, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 19. 

Z przepisu wynika, że wydanie decyzji o spełnieniu wymagań jest możliwe po 

spełnieniu łącznie warunków określonych w przytoczonych przepisach (użycie spójnika „i”). 

Jednocześnie wydanie decyzji odmawiającej wydania decyzji stwierdzającej spełnienie 

wymagań  jest możliwe, gdy wszystkie wymagania nie zostały spełnione (spójniki „i”, 

„oraz”). Natomiast, w przypadku gdy pewne wymagania są spełnione a inne nie, nie jest 

możliwe, wydanie żadnej ze wskazanych w art. 27 ust. 2 decyzji. Senat uznał, że przepisy 

powinny nakazywać odmowę wykonania decyzji w przypadku nie spełnienia co najmniej 

jednego warunku (poprawka nr 5).  

Zdaniem Senatu zwiększenie liczby lokalnych komisji do maksymalnie 11 przyczyni się 

do usprawnienia rozpatrywania wniosków o przeprowadzenie doświadczeń. Ponadto 

rozłożenie takich postępowań na większą liczbę komisji pozwoli na bardziej wnikliwe 

procedowanie. Wobec powyższego Senat uchwalił poprawkę nr 6. 

 Senat przyjmując poprawkę nr 7 umożliwił zasiadanie w komisjach etycznych osobom, 

która zaprzestały działalności w organizacji społecznej, która je desygnowała. Zdaniem 

Senatu dotychczasowe rozwiązanie zbytnio ingerowało w wewnętrzne sprawy organizacji 

społecznych. 

Poprawki nr 8 i 10 mają rozszerzyć zakres stosowania Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Kpa) w procedurach związanych z wydawaniem zgody na badania. 

Obecnie ustawa zakłada, że Kpa stosuje się do postępowania w sprawie udzielania przez 

lokalne komisje zgody na przeprowadzanie doświadczeń. Taka regulacja jest 

niewystarczająca, w szczególności budzi wątpliwość co do stosowania Kpa przez krajową 

komisję etyczną.  
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Senat uwzględniając, że wyniki badań mogą zostać wykorzystane w leczeniu pacjentów, 

uznał, że w składach komisji lokalnych, powinni być reprezentanci organizacji, do których 

celów statutowych należy ochrona praw pacjenta (poprawka nr 9).  

Na podstawie art. 47 ust. 1 lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na 

zwierzętach, po dokonaniu oceny doświadczenia, podejmuje uchwałę w sprawie: 

a) udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia; 

b) odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia. 

Zgodnie z ust. 5 lokalna komisja podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia zgody na 

przeprowadzenie doświadczenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby członków. Takie sformułowanie przepisów powoduje, ze w niektórych 

wypadkach niemożliwe będzie podjęcie żadnej z decyzji określonych w art. 47 ust. 1  

(np. jeżeli 60% członków komisji będzie za udzieleniem zgody). Aby temu zaradzić Senat 

w art. 47 dodał ust. 6,  w którym wskazał proceduralne warunki podjęcia uchwały o odmowie 

udzielenia zgody, w taki sposób, aby zawsze było możliwe wydanie decyzji. Jednocześnie 

poprawki zmieniają redakcję przepisów w celu usunięcia wątpliwości dotyczących 

przedmiotu decyzji. Istniejący w ustawie zwrot "w sprawie  udzielenia" może oznaczać 

zarówno decyzje pozytywną, jak i negatywną. Natomiast wprowadzony przez Senat zwrot 

"o udzieleniu" jednoznacznie wskazuje na rozstrzygnięcie komisji zgodne z wnioskiem 

(poprawki nr  11 i 12).  

Senat postanowił zmienić przesłanki wniosku o cofnięcie zgody na przeprowadzenie 

doświadczenia. Nieprawidłowości o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 2, są tymi samymi 

nieprawidłowościami, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1. Dlatego odesłanie powinno być 

skierowane tylko do pkt. 1. Jednocześnie Senat uznał, że przewidziana w art. 59 ust. 2 

konstrukcja pozainstancyjnego pozbawienia wykonalności decyzji, która formalnie znajduje 

się w obiegu  prawnym jest nieuzasadniona. Dlatego Senat uchwalił poprawkę nr 13. 

W art. 65 ust. 1 zawarto przepis karny stanowiący, że podlega karze osoba, która w 

związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów 

naukowych lub edukacyjnych swoim działaniem lub zaniechaniem naraża zwierzęta na 

niepotrzebny ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu. Przepis w sposób 

wyraźny podkreśla, że czyn zabroniony może być popełniony zarówno poprzez działanie jak i 

zaniechanie. Takie podkreślenie jest zdaniem Senatu  niepotrzebne, gdyż zasady 
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odpowiedzialności za działanie i zaniechanie wynikają z art. 1 § 1 i art. 2 Kodeksu karnego 

(poprawka nr 14). 

Nowelizacja art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt definiuje 

zwierzęta laboratoryjne, jako zwierzęta laboratoryjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych. Dlatego w kolejnych przepisach ustawy o ochronie zwierząt nie ma potrzeby 

doprecyzowania, że zwierzęta laboratoryjne należy rozumieć tak, jak w ustawie o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Wobec powyższego 

Senat przyjął poprawkę nr 15. 

Na podstawie art. 34 ust. 4 członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie 

kolejne kadencje. Według dotychczasowych przepisów funkcja członka Komisji również była 

kadencyjna, z tym że przepisy nie ograniczały dopuszczalnej ilości kadencji. Senat 

postanowił rozstrzygnąć, że kadencji w dotychczasowych komisjach etycznych nie wlicza się 

do limitu kadencji dla członków komisji (poprawka nr 16). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


