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Poz. 266

USTAWA
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych
Rozdział 3
Wymagania dotyczące prowadzenia działalności w zakresie
wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Art. 17.
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do
celów naukowych lub edukacyjnych jest obowiązany utrzymywać takie zwierzęta
w ośrodku:
1) w którym zostały zapewnione odpowiednie dla danego gatunku zwierząt
warunki środowiskowe, w tym możliwość zaspokajania potrzeb fizjologicznych
i etologicznych utrzymywanych zwierząt;
2) który został wyposażony w urządzenia i sprzęt dostosowane do potrzeb
i cech gatunków zwierząt w nim utrzymywanych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić zwierzętom
utrzymywanym w ośrodku:
1) opiekę gwarantującą dobrostan i utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia,
w tym:
a) codzienną kontrolę warunków środowiskowych,
b) niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie
warunków środowiskowych, dobrostanu i stanu zdrowia;
2) transport w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, zgodnie
z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt i o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Art. 24.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, wyznacza w ośrodku osobę
odpowiedzialną za:
1) nadzór nad:
a) osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w
ośrodku,
b) dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
2) zapewnienie osobom, o których mowa w art. 20 i art. 21, dostępu do
informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
3) organizację szkoleń dla osób, o których mowa w art. 20 i art. 21.
2. Do wykonywania zadań określonych w ust. 1 wyznacza się osobę, która:
1) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz tytuł zawodowy technika
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z
chowem lub hodowlą zwierząt;
2) odbyła szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad
osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami;
3) ma co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze
sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

Art. 25.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, zapewnia w ośrodku realizację zadań

w zakresie dobrostanu zwierząt polegających na:
1) udzielaniu porad:
a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
c) w sprawie:
– znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane
w procedurach,
– prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska
przyrodniczego,
d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
2) opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami
utrzymywanymi w ośrodku;
3) monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
4) monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
5) zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu
zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu
przywrócenia tego dobrostanu;
6) kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych
doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych
doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

Art. 25.
2. Zadania określone w ust. 1 może wykonywać osoba lub osoby, które spełniają wymagania
w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego określone w art. 24 ust. 2,
a w przypadku ośrodka, w którym jest prowadzona działalność wskazana w art. 18
– ponadto pracownik naukowy spełniający wymagania w zakresie wykształcenia i
doświadczenia zawodowego określone w art. 21 ust. 1.
3. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, ustanawia zespół doradczy do spraw
dobrostanu zwierząt w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w skład
którego wchodzi osoba lub osoby, o których mowa w ust. 2.
4. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, zapewnia wykonywanie zadań określonych
w ust. 1:
1) wyznaczając w ośrodku osobę lub osoby do ich wykonania;
2) zawierając umowę o ich wykonanie.
5. Umowę o wykonanie zadań określonych w ust. 1 z tą samą osobą lub tymi samymi
osobami może zawrzeć nie więcej niż pięciu hodowców, dostawców lub użytkowników,
którzy utrzymują zwierzęta w pomieszczeniach do ich utrzymywania o powierzchni nie
przekraczającej łącznie 100 m2.

Art. 25.
6. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 osoby, o których mowa
ust. 2, współpracują z lekarzem weterynarii, o którym mowa w art. 23.
7. Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 23, przekazuje osobom,
o których mowa w ust. 2, informacje dotyczące dobrostanu zwierząt
utrzymywanych w ośrodku.
8. Osoby, o których mowa w ust. 2, sporządzają dokumentację obejmującą
w szczególności wskazanie działań, jakie zostały podjęte w celu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych przy wykonywaniu zadań określonych
w ust. 1, i przekazują ją podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1.
9. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1:
1) przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 8, przez 3 lata od dnia
dokonania w niej ostatniego wpisu;
2) przekazuje Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na
Zwierzętach informacje dotyczące wykonywania zadań określonych w ust. 1.
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