


MINISTERSTWO 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach 

UCHWAŁA Nr 3/2017 
Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, działając na podstawie 
art. 33 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o ochronie zwierząt wykorzystywanych 
do celów naukowych i edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266; dalej „ustawa") 
oraz art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. - Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.; dalej „KPA"), 

po rozpatrzeniu odwoła.nia od uchwały lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń 
na zwierzętach w Olsztynie nr 23/2017 z dnia 28 marca 2017 roku o wydaniu zgody 
na przeprowadzenie doświadczenia zgodnie z wnioskiem pt. ,,Akademia chirurgii 
bariatrycznej i metabolicznej" złożonym przez Wydział Nauk Medycznych 
UWM w Olsztynie 

postanawia 

1. uchylić uchwałę lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach
w Olsztynie nr 23/2017 z dnia 28 marca 2017 roku oraz

2. przekazać sprawę lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach
w Olsztynie do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 28 marca 2017 roku Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt 
i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova" z siedzibą w Leżajsku zwróciła się do lokalnej komisji 
etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w Olsztynie o dopuszczenie na prawach strony 
do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie z wniosku nr 23/2017 o udzielenie 
zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach pt. ,,Akademia chirurgii 
bariatrycznej i metabolicznej". Na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 roku lokalna komisja 
etyczna ds. doświadczeń na zwierzętach postanowiła o niedopuszczeniu organizacji 
do udziału w postępowaniu, o czym poinformowano Fundację pismem z dnia 
29 marca 2017 roku. Na ww. postanowienie Fundacja złożyła zażalenie, które Krajowa 
Koniisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach postanowiła uwzględnić jako 
zasadne. Po dopuszczeniu na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku na podstawie 
art. 31 § 2 w zw. z art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 144 KPA organizacji Lex Nova do udziału 
w postępowaniu na prawach strony Krajowa Komisja Etyczna rozpatrzyła złożone wraz 
z zażaleniem odwołanie Fundacji od uchwały lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń 

1 





Z uwagi jednak na fakt, że p. Anna Gdula, jest jednocześnie członkiem lokalnej 

komisji etycznej w Olsztynie oraz przedstawicielem biorącej udział w postępowaniu Fundacji, 

Krajowa Komisja Etyczna zauważa, że stosownie do art. 24 § I pkt 4 KPA 

w zw. z art. 40 ustawy, członek komisji, który jest przedstawicielem podmiotu będącego 

stroną postępowania znajduje się w sytuacji konfliktu interesów i podlega wyłączeniu 

od udziału w rozpatrzeniu sprawy z wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie 

doświadczenia pt. ,,Akademia chirurgii bariatrycznej i metabolicznej" złożonym przez 

Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. 

Pouczenie: 

PRZEWODNICZĄCA 
Krajowej Komisji Etycznej 

do Spraw Doświ c· eń na Zwierzętach 

Od niniejszej uchwały Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie .. Skarga powinna zostać wniesiona za pośrednictwem 

Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w terminie 30 dni od daty 

doręczenia niniejszej uchwały Stronie. 

Otrzymują: 
I. Strona odwołująca się - Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt
i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova".
2 T akalna komisja etyczna ds dośntia,J,;:2;ęR :aa zwisft§ęEaek 'iV Ołs53łytlie.
3. UninetS)tet \11aimiflslta IVl&2Ufski w Ołs!Z-t)1:i:ie, V/ydział }i&\¾k �4ed�r:ezny:oh -

4. a/a
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Krajowa Komisja Etyczna zauważa, iż za dopuszczeniem organizacji do udziału 

w postępowaniu przemawia również interes społeczny, który zgodnie z treścią 31 § 1 in fine 

KPA jest konieczną przesłanką dopuszczenia organizacji do postępowania w charakterze 

strony. Należy zgodzić się z argumentacją Fundacji, która zwróciła uwagę, że jako podmiot 

profesjonalny, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony zwierząt, może ona 

przedstawić w toku postępowania o wydanie zgody na eksperyment szereg argumentów 

pozwalających organowi rozpatrującemu wniosek na wszechstronne rozważenie wszystkich 

okoliczności sprawy. Trudne do zakwestionowania wydaje się, że leży w interesie 

społecznym, aby w sytuacji ujawnionych w toku postępowania wątpliwości, przed wydaniem 

merytorycznej decyzji w sprawie, komisja zapoznała się ze stanowiskiem także innego 

podmiotu, niż wnioskodawca. Wyjaśnić przy tym należy, że poza zakresem zainteresowania 

pozostaje w tym miejscu podniesiona w stanowisku lokalnej komisji z dnia 4 maja 2017 roku, 

kwestia ważności dla interesu społecznego osiągania jak najwyższego poziomu umiejętności 

i sprawności chirurgicznej przez lekarzy specjalistów biorących udział w szkoleniu, na które 

komisja etyczna może wydać zgodę niezależnie od przedstawionej przez organizację 

argumentacji. Problematyka ta jest bowiem elementem oceny wniosku o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie doświadczenia (tzw. ważenia kosztów ponoszonych przez zwierzęta 

w odniesieniu do zakładanych korzyści wypływających z doświadczenia, określonego 

w art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy), a nie rozpatrzenia wniosku organizacji o jej dopuszczenie. 

W związku z powyższym Krajowa Komisja Etyczna postanowiła, jak wyżej. 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 

Otrzymują: 

PRZEWODNICZĄCA 
Krajowej Komis" ·tycznej 

do Spraw Doświadcz ' a Zwierzętach 

1. Skarżący - Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej
,,Lex Nova".
2. Lelcalna kemiSja etye0na 0s. S0śv;iaEle2:eB aa rzv;ieFcętaeH.: v.r Ob,.zt.ynie.

Y.V Ołset;r.nie, Vly:d;siał Pfa,1tk �tł@d)ccg�cch -3. Univve1s,-tet Vl8:fflłiftslca ).4821:tfski 
4. a/a
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