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Szanowni Państwo, 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) zwraca uwagę  

na konieczność przeanalizowania planowanych kursów z zakresu inseminacji zwierząt  

z perspektywy przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2018, poz. 1207 ze zm.) 

Zabiegi inseminacji dokonywane w standardowych warunkach są wyłącznie czynnościami 

rolniczymi, do których, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy nie stosuje się jej 

przepisów. Jednakże należy zwrócić uwagę, że poza samym zabiegiem równie ważne dla jego 

oceny są w szczególności warunki, w których ma być on przeprowadzony.  

Szczególnym przypadkiem, który mógłby być rozważany, byłaby inseminacja zwierząt  

w warunkach ubojni. W takim przypadku należy zaakcentować, że dystres zwierząt 

inseminowanych w ubojni, zwłaszcza przez osoby dopiero zdobywające w tym zakresie 

doświadczenie, znacznie przewyższa cierpienie i dyskomfort, które byłyby porównywalne 

do wywołanych ukłuciem igłą. Dlatego też prowadzone w taki sposób szkolenia  

z inseminacji bydła należy uznać za wpisujące się w definicję procedury doświadczalnej 

(art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy), na której przeprowadzenie wymagane jest uzyskanie zgody 

właściwej lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach. Czytelne wydaje się,  

że prowadzone w ten sposób kursy dla inseminatorów zaliczają się do edukacyjnego 

wykorzystania zwierząt, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy („kształcenie na poziomie 

szkolnictwa wyższego lub szkolenia w celu nabycia lub doskonalenia kompetencji 

zawodowych”).  

Z uwagi na powyższe KKE stoi na stanowisku, że z uwagi na stopień dotkliwości 

inseminacji dokonywanych w warunkach ubojni, często należy traktować je jako 

podlegające pod regulacje ww. aktu prawnego. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 70 ust.1 ustawy 

przeprowadzanie na zwierzętach doświadczeń bez zgody na ich wykorzystanie jest zagrożone 

karą administracyjną w wysokości od 1 tysiąca do 50 tysięcy złotych. Należy też podkreślić, 

że na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy wykorzystywanie zwierząt w procedurach  

bez uzyskania zgody na ich wykorzystanie jest przestępstwem. 

 

Z poważaniem 

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska  
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do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach   


