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

UCHWAŁA Nr 9/2017
Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
z dnia 21 lipca 2017 roku

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

§1
Poprzez konflikt interesów rozumie się sytuację, gdy członek Komisji zobowiązany jest
– w wyniku zewnętrznych okoliczności lub własnych działań – do podwójnej lojalności, czyli
powinien realizować cele, których jednoczesne osiągnięcie może nie być możliwe.
§2
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału
w sprawie rozpatrywanej przez Komisję w szczególności w następujących okolicznościach:
1) jeżeli sam jest stroną (wnioskodawcą lub członkiem zespołu) albo pozostaje
z wnioskodawcą lub członkiem zespołu w takim stosunku, że wynik sprawy może mieć
wpływ na jego własną sytuację prawną bądź zawodową, w tym przede wszystkim, gdy
wnioskodawcą lub członkiem zespołu jest jego przełożony lub osoba, z którą łączą go więzy
organizacyjnej podległości, jak również powiązania finansowe;
2) jeżeli wnioskodawcą lub członkiem zespołu jest jego małżonek lub były małżonek, krewny
lub powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, lub inna osoba najbliższa;
4) jeżeli brał udział w planowaniu lub przygotowaniu projektu badawczego w charakterze
konsultanta, recenzenta lub w jakiejkolwiek formie był zaangażowany w opracowanie lub
prowadzenie, z wyłączeniem sytuacji, gdy udział członka ograniczał się do złożenia podpisu
na wniosku;
5) brał udział w ocenie projektu bądź wydaniu jakichkolwiek dotyczących tego projektu
decyzji, pozwoleń, zgód.

§3
Członek Komisji powinien wyłączyć się z udziału w sprawie lub zostać z niej wyłączony
decyzją Komisji w każdej innej sytuacji konfliktu interesów, to jest zaistnienia jakichkolwiek
innych okoliczności, które mogą wpływać na jego zdolność do bezstronnej oceny projektu
bądź też wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności.
§4
Powyższe dotyczy także innych spraw, niż postępowania dotyczące zgód na przeprowadzenie
doświadczenia, będących przedmiotem obrad Komisji.
§5
1. Członek Komisji powinien ujawnić Komisji istnienie wszelkich okoliczności,
o których mowa powyżej, przed przystąpieniem przez Komisję do merytorycznego
rozpatrzenia danej sprawy, kierując się swoją najlepszą wiedzą i rozeznaniem.
2. Istnienie okoliczności, o których mowa powyżej powinien ujawnić Komisji także
każdy inny jej członek, jeżeli posiada o nich wiedzę.
3. Zatajenie bądź zaniechanie ujawnienia powyższych okoliczności stanowi poważne
wykroczenie przeciwko zasadom etyki pracownika naukowego oraz może stanowić
brzemienne w skutki naruszenie prawa.
§6
Komisja podjęła uchwałę większością 10 głosów, tzn. przez wszystkich członków Komisji
obecnych na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2017 r.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

