MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

UCHWAŁA Nr 14/2016
Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
z dnia 17 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (Dz. U. z dn. 26.02.2015 poz. 266)
uchwala się, co następuje:

§1
W związku z wątpliwościami wyrażanymi przez osoby prowadzące doświadczenia na
zwierzętach, odnośnie znakowania i identyfikacji zwierząt, Krajowa Komisja Etyczna uznaje
następujące metody, za najmniej bolesne metody znakowania:
Punktowe wygalanie sierści;
Barwienie sierści oraz barwienie skóry i pancerzy.
Grawerowanie pancerzy u żółwi;
Obrączki zakładane na kończyny;
Znakowanie metkami (znacznikami, taśmami) przyczepianymi do sierści, skóry lub
pancerzy zwierząt lub zakładanymi na różne części ciała zwierząt (szyja, kończyny,
ogon, skrzydła itd.).
6. Stosowanie pigmentów fluoroscencyjnych w proszku.
7. Znakowanie diodami (LED light-emiting diodes) oraz znacznikami fluoroscencyjnym
i (Beta-lights).
8. Znakowanie nadajnikami telemetrycznymi przyczepianymi na zewnątrz ciała zwierząt
za pomocą obroży, szelek, taśm lub kleju (o ile masa nadajnika nie przekracza 3%
masy ciała zwierzęcia);
9. Stosowanie mikroczipów (o ile masa mikroprocesora nie przekracza 3% masy ciała
zwierzęcia);
10. Wykorzystanie nici do badań nad przemieszczaniem się zwierząt.
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Wszystkie wymienione powyżej metody znakowania zwierząt nie mogą istotnie
zwiększać ryzyka wykrycia przez drapieżniki oraz znacząco zaburzać interakcji
socjalnych.

§2
Wymienione w § 1 metody znakowania zwierząt traktowane są jako czynności wykonywane
w celu identyfikacji zwierząt i zgodnie z art.1. ust2. ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o
ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych nie podlegają
w/w ustawie.
§3
Zwolnienie z konieczności wnioskowania o zgodę do lokalnej komisji etycznej na czynności
wymienione w § 1 nie zwalnia z przestrzegania innych przepisów prawa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§5
Komisja podjęła uchwałę większością 9 głosów za oraz 1 wstrzymującym się , tzn. przez
wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2016r.

