
Uchwała Nr 20/2022 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 12 maja 2022 r. 

 

w sprawie opinii na temat wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących 

procedury w ramach doświadczeń naukowych z wykorzystaniem zwierząt 

 

Po analizie, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 maja 2022 r. (pismo DN-

ZEN.7435.10.2022.ET.1), przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338, 

dalej „UZNE”) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1140 ze zm.), Rada Główna, stosownie do art. 

330 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2022 r. poz. 574, z późn. zm.), przedstawia następującą opinię. 

Rada stoi na stanowisku, że osoby uprawnione do wykonywania doświadczeń na zwierzętach 

mogą wykonywać w ramach takich doświadczeń czynności i zabiegi jeżeli są one częścią 

procedury eksperymentalnej spełniającej wymogi ustawy o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (UZNE), a eksperymentatorzy 

posiadają kompetencje i kwalifikacje wymagane przez tę ustawę. Dodatkowe wymaganie 

obligatoryjnego posiadania przez eksperymentatorów prawa wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii jest zdaniem Rady niezasadne w świetle odmiennych celów i charakteru 

działalności regulowanych przez UZNE i przez ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych. 

Niezależnie od tego, zmiany legislacyjne zmierzające do zastąpienia pracowników naukowych 

i badawczych lekarzami weterynarii oznaczałyby w praktyce nieuzasadnione pozbawienie 

prawa wykonywania zawodu wielu polskich naukowców, a w konsekwencji kryzys nauki w 

sferze podstawowych badań biologicznych i biomedycznych w Polsce. Poważne negatywne 

konsekwencje, w tym olbrzymie koszty takich zmian prawnych, poniosłoby również 

społeczeństwo, które finansując naukę w Polsce poprzez budżet państwa oczekuje rozwoju 

badań naukowych. 

Uzasadnienie 

Ustawa z 2015 r. szczegółowo określa sposób wykonywania procedur, a także kompetencje 

osób mogących planować i wykonywać doświadczenia na zwierzętach oraz sprawować nad 

nimi opiekę. W praktyce za tymi kompetencjami stoi wieloletnie doświadczenie, będące 

niejednokrotnie dorobkiem życia pracowników je posiadających. Sposób realizacji badań z 

użyciem zwierząt opiera się o protokoły i procedury wypracowywane przez dziesięciolecia, a 

osoby je wykonujące posiadają unikalną i specjalistyczną wiedzę oraz praktykę w tej 

dziedzinie. Część procedur powstaje przy współpracy z badaczami z naukowych ośrodków 

zagranicznych i ściśle wiąże się ze współpracą międzynarodową. Wymaganego do tego 

doświadczenia nie można zdobyć podczas nawet najlepiej realizowanych studiów 

weterynaryjnych. 

Metodyka badań na zwierzętach jest rygorystycznie opiniowana przed rozpoczęciem realizacji 

badań i po ich zakończeniu (kontrole retrospektywne) przez Lokalne Komisje Etyczne (w ich 

skład wchodzą przedstawiciele nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych 

i humanistycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt), a także przez recenzentów publikacji naukowych, dla 



których poprawność wykonania doświadczeń jest wyznacznikiem wiarygodności osiągniętych 

wyników. Wszystko to przekłada się na wysoki poziom umiejętności i kompetencji osób 

wykonujących tego typu badania. 

Warto nadmienić także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każde doświadczenie 

z wykorzystaniem zwierząt jest planowane i realizowane z uwzględnieniem i wdrożeniem 

zasady 3R tj. zastąpienia (Replacement), ograniczenia (Reduction) i udoskonalenia 

(Refinement), co sprawia, że realizacja tego typu badań podlega ciągłym ulepszeniom 

zmierzającym nie tylko do minimalizowania liczby zwierząt doświadczalnych, ale przede 

wszystkim do nieustannego zwiększania dbałości o ich dobrostan.  

Rada Główna zwraca ponadto uwagę na możliwość zwiększania zasobów osobowych w 

Inspektoratach Weterynaryjnych odpowiedzialnych za nadzór nad badaniami, ośrodkami 

hodowlanymi i badawczych oraz na możliwość monitorowania i ulepszania programów 

szkoleń oraz sposobu certyfikowania osób, którym są przyznawane uprawnienia pozwalające 

na przeprowadzanie badań z wykorzystaniem zwierząt. 

 

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki. 

 

        Przewodniczący 

       Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 
                   Prof. Marcin Pałys 

 


