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Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. 

  

OPINIA  

Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

i Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej “Lex Nova” w 

zakresie wybranych propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (numer w wykazie 

prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UC35). 

Najważniejsze wnioski: 

− proponowana zmiana art. 38 ust. 4 spowoduje niekonstytucyjne ograniczenie prawa 

do informacji publicznej i może wyłączyć jawność działania KKE i LKE; 

− wyłączenie stosowania art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego zmierza do 

wyłączenia społecznego nadzoru nad toczącymi się postępowaniami oraz wpłynie na 

zwiększenie zagrożenia nadużyciami. 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska rekomenduje nie wprowadzanie 

powyższych zmian. 

Wprowadzenie 

Misją Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska jest działalność na rzecz upowszechniania i 

realizacji idei dobrego rządzenia poprzez doprowadzenie do przejrzystości i rozliczalności 

instytucji publicznych oraz wzmocnienie obywatelskiej świadomości własnych praw i 

umiejętności korzystania z nich. Jednym z podstawowych elementów zapewniających 

rozliczalność działania władz i wzmocnienie obywateli w procesie rządzenia, jest jawność życia 

publicznego. Stowarzyszenie realizuje nadzór obywatelski nad realizacją art. 61 Konstytucji RP 

i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jawność jest niezbędnym elementem 

wykonywania zasady zwierzchności narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP oraz 

wykonywania społecznej kontroli. Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi poradnictwo 

w zakresie spraw związanych z obywatelskim prawem do informacji publicznej. Jesteśmy 
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wielokrotnie stroną postępowań administracyjnych 

i sądowoadmnistracyjnych, jak również uczestnikiem tych 

postępowań jako organizacja społeczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowaliśmy się przygotować 

niniejszą opinię na temat ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych – w zakresie regulacji 

dotyczących realizacji konstytucyjnego prawa do informacji, tj. udostępniania informacji 

o działalności władz publicznych. 

Uwagi 

Na mocy przedmiotowej nowelizacji proponuje się dwie zasadnicze zmiany, które w znaczący 

sposób ograniczają jawność procesu udzielania zgód na doświadczenie. Proponowane zmiany 

nie są niczym uzasadnione i wprost naruszają art. 54 ust. 1 i art. 61 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP. 

 

Nieuzasadnione utajnienie prac komisji etycznych 

W kontekście realizacji konstytucyjnego prawa do informacji publicznej istotne znaczenie ma 

wprowadzona zmiana polegająca na wykreśleniu z art. 38 ust. 4 zmienianej ustawy słów 

„określonych w art. 33 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3”: 

„Członkowie Komisji i lokalnych komisji są obowiązani do nieujawniania informacji, które 

uzyskali w związku z wykonywaniem zadań określonych w art. 33 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 i 

3. Obowiązek ten trwa także po ustaniu członkostwa w Komisji lub lokalnej komisji.” 

W uzasadnieniu do projektowanych przepisów w tym zakresie zostało wskazane: 

„Z kolei zmierzając do usunięcia wciąż sygnalizowanych wątpliwości co do stosowania 

się przez członków KKE i LKE do obowiązku nieujawniania informacji, które uzyskali oni 

w związku z wykonywaniem zadań, proponuje się rozszerzenie obowiązku, o którym 

mowa w art. 38 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem członkowie KKE i LKE są obecnie 

obowiązani do nieujawniania informacji, które uzyskali w związku z wykonywaniem 

zadań określonych w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, tj. w związku z wydawaniem zgód na 

przeprowadzenie doświadczenia i przeprowadzaniem ocen retrospektywnych. 

Tymczasem obowiązek nieujawniania informacji przez członków KKE i LKE ma dotyczyć 

wszelkich treści, związanych z realizacją zadań tych organów. Wobec tego proponuje się 

usunięcie enumeracji przepisów określających zadania komisji etycznych, w odniesieniu 

do których ich członkowie są objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy. Obowiązek 

będzie dotyczył członków komisji obu instancji na równych zasadach i obejmie wszystkie 

zadania realizowane przez te komisje, co wyeliminuje wątpliwości w tym zakresie i 

zmniejszy ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych.”. 
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Wskazać należy, iż projektowana zmiana faktycznie może nie 

mieć znaczenia. Działanie Komisji oraz komisji podlega 

zasadom określonym w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zasada 

jawności dotyczy zarówno dokumentów złożonych do tych 

ciał, jak i dokumentów, które dotyczą ich działania. Zatem 

członkowie komisji nie będą mogli w żadnym wypadku 

ujawniać informacji jakie uzyskali w związku ze swoimi obowiązkami, a jednocześnie 

informacje dotyczące wykonywania tych obowiązków będą udostępniane m.in. na wniosek o 

udostępnienie informacji publicznej. Regulacja ta pozbawiona jest logiki. Jednocześnie 

zaprezentowane uzasadnienie do tej zmiany, poza ogólnymi twierdzeniami, nie przynosi 

odpowiedzi jaki jest cel takiej zmiany. 

Nadto bezsprzecznie takie rozwiązanie narusza ograniczenia jawności określone w art. 61 ust. 

3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ustawodawca nie ma możliwości dowolnego 

ograniczania prawa i wolności, nawet jeżeli znajdują one wyraz w ustawach. 

W obecnym stanie prawnym ustawa nakłada na członków Komisji oraz komisji obowiązek 

nieujawniania informacji, które uzyskali w związku z wykonywaniem zadań określonych w art. 

33 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3. W przypadku lokalnych komisji etycznych dotyczy to 

informacji, które członkowie uzyskali w związku z udzielaniem zgód na wykonanie 

doświadczenia, na zmianę sposobu przeprowadzania doświadczenia oraz dokonywaniem 

oceny retrospektywnej. Projektodawca rozszerza obowiązek zachowania tajemnicy na całość 

informacji, jakie członkowie uzyskują, wykonując swoje zadania w ramach KKE i lke.  

Prawo do informacji jest jednym z najważniejszych praw w demokracji, co podkreślił Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z 15 października 2009 r., sygn. K 26/08: 

„Powszechny i szeroki dostęp do informacji publicznej stanowi niezbędną przesłankę 

istnienia społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie - urzeczywistnienia 

demokratycznych zasad funkcjonowania władzy publicznej w polskim państwie 

prawnym. Dostęp do informacji publicznej jest bowiem, z jednej strony, warunkiem 

świadomego uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć władczych (zob. P. 

Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 

83), a z drugiej, umożliwia efektywną kontrolę obywatelską działań podejmowanych 

przez organy władzy publicznej (zob. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Kraków 1998, s. 58; I. Lipowicz, (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz 

komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 114). Stąd 

wielkie znaczenie powszechności dostępu do informacji publicznej. W demokratycznym 

społeczeństwie podstawowym prawem jest wiedzieć i być informowanym o tym, co i 

dlaczego czynią władze publiczne (zob. J. E. Stiglitz, On Liberty, the Right to Know, and 

Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life, (w:) Globalizing Right. The 

Oxford Amnesty Lectures, pod red. U. J. Gibneya, Oxford-New York 2003, s. 115 i n.).”. 
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Art. 61 Konstytucji gwarantuje maksymalną jawność życia 

publicznego, w tym prawidłowości działania organów 

administracji rządowej szczebla terenowego, natomiast 

ograniczenia, o jakich mowa wart. 61 ust. 3, winny zostać 

stosowane wyjątkowo. W tym zakresie warto zwrócić uwagę 

na wyrok NSA z 2 lipca 2003 r. sygn. II SA 837/03: 

„(…) ogólną zasadą wynikającą z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji. 

Wszelkie wyjątki od tej zasady winny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości 

winny przemawiać na rzecz dostępu”. 

Ponadto Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 

1 czerwca 2000 r., sygn. III RN 64/00 wskazał, iż: 

„Podobnie jak odmowa udzielenia informacji, także odmowa udostępnienia prasie akt 

urzędowych może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i 

służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą (…) W interesie Rzeczypospolitej 

Polskiej leży bowiem gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji, 

będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do 

uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci 

od zobowiązanego organu, lecz także poprzez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego 

działalności. Natomiast wszelkie ustawowe ograniczenia wolności prasy, w tym prawa 

do informacji, nie mogą być interpretowane rozszerzająco, bowiem narusza to także 

prawo obywateli do rzetelnej informacji i zasadę jawności życia publicznego”. 

W ocenie Stowarzyszenia intencje projektodawcy są inne, niż wskazane w uzasadnieniu do 

zmiany przepisu i mają one na celu uniemożliwienie dostępu do informacji publicznej, jaką 

dysponują komisje jako organy administracji publicznej  oraz ukrycie wszelkich 

nieprawidłowości, jakie występują na polu działania tychże komisji, co jest niewytłumaczalne 

z racji tego, że projektodawca powinien przede wszystkim zadbać o jakość pracy komisji, 

która bezpośrednio przekłada się na jakość ochrony zwierząt doświadczalnych w Polsce. 

Stowarzyszenie wskazuje na doświadczenie Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i 

Kontroli Obywatelskiej “Lex Nova”, biorącej udział w postępowaniach administracyjnych o 

udzielenie zgody na doświadczenie, która mając dostęp do akt spraw oraz informacje, 

uzyskane na drodze dostępu do informacji publicznej, w przeszłości zidentyfikowała 

nieuczciwe i nieetyczne praktyki, takie jak składanie do dwóch komisji przez dwóch 

użytkowników tego samego projektu, wykonywanego przez te same osoby, czy składanie do 

kilku komisji wniosków o udzielenie zgody na doświadczenia, które nie uzyskały zgody w 

trakcie postępowania przed innymi lke bądź KKE. Fundacja informowała o podobnych 

przypadkach Krajową Komisję Etyczną d.s. Doświadczeń na Zwierzętach, skutkiem czego było 

wprowadzenie zmian we wzorach wniosków o wydanie zgody na doświadczenie oraz 

wystosowanie listu przez KKE do wszystkich lke oraz wnioskodawców, w którym potępiła ona 
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stosowanie podobnych, nieetycznych praktyk (pismo KKE do 

lke i wnioskodawców z dnia 6 grudnia 2018 r.): 

 

“KKE pragnie wskazać, że praktykę tę ocenia jako 

jednoznacznie etycznie naganną, niezależnie od pobudek 

wnioskodawców. Należy bowiem podkreślić, że postępowanie takie prowadzić może do 

wprowadzania w błąd lke jako organów administracji, a nawet pewnego manipulowania 

nimi. Składanie wniosków dotyczących identycznych projektów badawczych do kilku lke 

może doprowadzić nie tylko do wydania kilku różnych rozstrzygnięć (nota bene nawet 

sobie zaprzeczających). Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że takie postępowanie może 

spowodować także wydanie dwóch (lub więcej) tzw. uchwał pozytywnych na wykonanie 

takiego samego projektu badawczego przez dwie różne jednostki (lub więcej). Sytuacja 

taka niewątpliwie pozostawałaby w sprzeczności z podstawową dla polskiego i 

europejskiego systemu prawnej ochrony zwierząt doświadczalnych zasadą 3R, a w 

szczególności zasadą ograniczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych”. 

 

Podkreślić należy, iż powyższe praktyki nie zostałyby zidentyfikowane, gdyby ustawodawca 

już wcześniej ograniczył jawność procedowania komisji w taki sposób, jak projektodawca 

zamierza to zrobić obecnie.  

Proponowany przepis stanowi ogromne zagrożenie z punktu widzenia przejrzystości 

wykonywania zadań publicznych przez komisje etyczne i grozi wystąpieniem nadużyć. 

W rzeczywistości, nawet obecne brzmienie przepisu powoduje nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu komisji, chociażby ze względu na formalny brak możliwości wymiany 

informacji między członkami poszczególnych komisji. Powoduje to, że nie mogą się oni 

wymieniać wiedzą i doświadczeniem, płynącym z pracy w komisji, jak również nie są w stanie 

zweryfikować, czy takie same projekty nie wpływają do innych lke. Z uwagi na powyższe 

projektodawca powinien raczej uregulować kwestie możliwości wymiany informacji pomiędzy 

członkami komisji zamiast wprowadzać szkodliwe i niekonstytucyjne rozwiązania.   

 

Wyłączenie udziału organizacji społecznej w postępowaniu. 

 

Jedną ze zmian proponowanych w art. 40 ustawy jest nieuzasadnione wyłączenie stosowania 

art. 31 KPA. 

 

Z doświadczenia organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt i 

które brały udział w postępowaniach administracyjnych o wydanie zgody na doświadczenia na 
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zwierzętach na prawach strony wynika, że lke podejmowały 

postanowienia i decyzje z naruszeniem prawa. O skali tych 

naruszeń nie wiadomo, gdyż w latach 2016-2019 jedynie dwie 

organizacje społeczne brały udział w postępowaniach jako 

strona - było to łącznie 15 postępowań, z czego 10 

postępowań zakończyło się wydaniem decyzji przez Krajową 

Komisję Etyczną d.s. Doświadczeń na Zwierzętach, których skutkiem była odmowa 

udzielenia zgody na doświadczenie. W tym czasie, zgodnie z danymi dostępnymi w 

sprawozdaniach KKE, lokalne komisje etyczne wydały łącznie 3218 zgód na przeprowadzenie 

doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt, tak więc liczba wydanych odmów w sprawach, w 

których stroną były organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

to zaledwie 0.3 % w stosunku do liczby udzielonych zgód. Nieprawdziwym jest w związku z 

powyższym twierdzenie, jakoby możliwość przystępowania organizacji do postępowania 

stanowiła jakiekolwiek zagrożenie dla polskiej nauki.  

 

Podkreślić należy, iż we wszystkich postępowaniach, do których przystępowały w latach 2016-

2019 organizacje ochrony zwierząt, lokalne komisje etyczne dopuściły się poważnych 

uchybień, jeśli chodzi o dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków (głównie w 

zakresie oceny celowości wykonywanych procedur i możliwości zastosowania metod 

alternatywnych) oraz naruszeń przepisów postępowania, w szczególności: 

  

● wydawały uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczeń  które 

naruszały przepisy art. 5 ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych lub edukacyjnych 

● wydawały uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczeń z 

naruszeniem przepisów artykułu 47 ustawy o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 

● wydawały postanowienia i decyzje z naruszeniem przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w tym z rażącym naruszeniem prawa . 

 

W wyżej wymienionych sytuacjach udział organizacji w postępowaniu był jedynym 

czynnikiem, który spowodował uchylenie wadliwych uchwał lokalnych komisji etycznych i 

wstrzymanie realizacji projektów, które były niezgodne z prawem.  

 

 Dlatego też zapewnienie organizacjom społecznym, których celem statutowym jest ochrona 

zwierząt, możliwości udziału  w postępowaniach o wydanie zgody na doświadczenia na 

zwierzętach jest jednym z najistotniejszych, już sprawdzonych mechanizmów kontroli 

systemu ochrony zwierząt doświadczalnych. Udział takich organizacji pozwala bowiem na 

przedstawienie dodatkowych dowodów, w tym ekspertyz, pozwalających lke na uzupełnienie 

materiału dowodowego oraz wszechstronne rozważenie wszystkich okoliczności sprawy, 

także tych, których być może nie przedstawił wnioskodawca, przed podjęciem decyzji. 
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Niewątpliwie leży również 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.  

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w lokalnych komisjach etycznych zasiadają osoby zatrudnione 

przez jednostki, które są wpisane do rejestru użytkowników czy hodowców, są to nie tylko 

przedstawiciele nauk przyrodniczych, ale również często osoby, reprezentujące nauki 

humanistyczne. Jako przedstawiciele organizacji społecznych w komisjach zasiadają również 

osoby zrzeszone w Polskim Towarzystwie Nauk o  Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, które 

same są naukowcami wykonującymi doświadczenia na zwierzętach. W takiej sytuacji 

realizacja art. 38 ust. 1 ustawy (niezależność członków komisji od użytkowników, hodowców i 

dostawców) jest iluzoryczna. Komisje wydają niejednokrotnie decyzje stronnicze, bez 

należytej dbałości o wyjaśnienie wszelkich okoliczności, o jakich mówi art. 47 ustawy. 

 

Przykładową sytuację ilustruje fragment z uzasadnienia do uchwały nr 9/2019 KKE z dnia 22 

lutego 2019 roku: 

 

“Wyjaśnić przy tym należy, że poza zakresem zainteresowania w niniejszej sprawie 

powinna zostać, podniesiona w uchylonym w pkt 1 postanowieniu kwestia, że “polski 

rynek żywności funkcjonalnej oraz suplementów diety istotnie cierpi z powodu braku 

wspólnego działania jednostek przemysłowych i naukowych na rzecz wprowadzenia na 

rynek produktów o naukowo potwierdzonym korzystnym oddziaływaniu na organizm 

konsumenta”. Krajowa Komisja przypomina, że zgodnie z art. 47 ustawy przed 

udzieleniem zgody  (...) lokalna komisja ocenia projekt, biorąc pod uwagę wymienione w 

tym przepisie kryteria. Wymaga podkreślenia, że zadaniem komisji etycznych nie jest 

diagnozowanie i rozwiązywanie problemów polskiego rynku żywności funkcjonalnej oraz 

suplementów diety, ale ocena i ewentualne dopuszczanie do realizacji projektów 

doświadczeń na zwierzętach, spełniających kryteria, o których mówi art. 47 ustawy.” 

 

Z wyżej wymienionych powodów udział organizacji społecznych których statutowym celem 

jest ochrona zwierząt w postępowaniu o wydanie zgody na doświadczenia na zwierzętach ma 

kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej realizacji zasady 3 R, do czego obliguje nas 

Dyrektywa. Powyżej przytoczone dane pokazują również, iż wyłączenie obowiązku stosowania 

przez komisje etyczne przepisów art. 31 KPA,  przyczyni się do pogorszenia “standardów 

procedury administracyjnej co do prawidłowości i przejrzystości postępowań”, zamiast je 

poprawić, jak twierdzi projektodawca.  
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Podsumowanie 

Fundamentem demokratycznego państwa prawa jest jawność 

i możliwość działania obywateli np. poprzez organizacje 

społeczne. Projektowane zmiany wprost wyłączają udział 

organizacji społecznych w postępowaniach dotyczących m.in. 

wydawania zgód na doświadczenia, jak również zmniejszają 

przejrzystość tych postępowań. Wskazać należy, iż ich charakter jest antydemokratyczny.  


