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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 
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Warszawa, 18 października 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych 

(druk nr 508) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa ma na celu poprawę ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych, a także usprawnienie działania systemu reglamentacji działalności 

polegającej na wykorzystywaniu zwierząt do tych celów, w tym uzyskiwania wpisu do 

rejestru hodowców, dostawców i użytkowników oraz zgody na przeprowadzenie doświadczeń 

na zwierzętach. 

Konieczność podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją zainicjowanego przez 

Komisję Europejską postępowania formalnego wobec Polski w związku ze sposobem 

transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych (dyrektywy 2010/63/UE) – wezwanie do usunięcia przez Polskę 

uchybienia nr 2019/2112. 

Ustawa zmierza również do rozwiązania problemów wskazanych podczas kontroli pt. 

„Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych” przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę 

Kontroli w marcu 2017 r. Kontrola wykazała m.in. trudności w zakresie zapewnienia pełnej 

obsady liczby lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (lokalnych 

komisji), w związku z wymogiem, aby jednym z jej członków był przedstawiciel nauk 

humanistycznych lub społecznych, będący jednocześnie przedstawicielem organizacji, do 
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której statutowych celów należy ochrona praw pacjenta, a także brak kompleksowego 

uregulowania kwestii finansowania lokalnych komisji i Krajowej Komisji Etycznej do Spraw 

Doświadczeń na Zwierzętach (Krajowej Komisji), w szczególności w obszarze kosztów 

wiążących się z realizacją innych zadań tych komisji niż obradowanie na posiedzeniach. 

Poza zmianami wynikającymi z potrzeby uzupełnienia wdrożenia dyrektywy 

2010/63/UE ustawa dostosowuje ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych do aktualnych regulacji zawartych w ustawie z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz do potrzeb społecznych, uzupełnia 

funkcjonujące rozwiązania oraz doprecyzowuje przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne 

i powodujące trudności w stosowaniu ustawy. W szczególności ustawa: 

1) rozszerza zakres zastosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (zasad 

3R); 

2) nakłada obowiązek stosowania zasad 3R wyłącznie w zakresie wykorzystywania 

zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, podczas gdy zgodnie z intencją 

prawodawcy unijnego obowiązek ten ma dotyczyć również hodowli i utrzymania 

zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w tych celach i opieki nad nimi; 

3) zabezpiecza standardy uśmiercania wszystkich zwierząt, które są objęte zakresem 

regulacji; 

4) gwarantuje, że uśmiercenie zwierzęcia zostanie zastosowane jak najwcześniej, aby 

można było zapobiec zbędnemu bólowi, dystresowi i cierpieniu zwierzęcia, przy 

jednoczesnym spełnieniu celów badania; 

5) doprecyzowuje sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi 

lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien 

spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia 

z niej; 

6) uzupełnia i doprecyzowuje przepisy dotyczące rejestru hodowców, dostawców 

i użytkowników, w szczególności w zakresie gatunków wykorzystywanych przez 

użytkownika zwierząt poza ośrodkiem oraz ustalenia organu posiadającego kompetencję 

do wydania decyzji w przedmiocie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa w związku 

z prowadzoną przez te podmioty działalnością; 

7) przewiduje możliwość zwiększenia liczby lokalnych komisji, z 11 do 18. 
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Ustawa zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące dotyczące spraw objętych jej 

zakresem regulacji (art. 2–15) 

Proponowany termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia (art. 16). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 27 lipca 2021 r. 

(druk sejmowy nr 1454).  

W dniu 4 sierpnia 2021 r.  projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po 

rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r., przyjęły projekt 

i wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 1551). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 38. posiedzeniu Sejmu w dniu 

29 września 2021 r. Projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. 

Komisje, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych do projektu ustawy, przyjęły projekt 

i wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w dodatkowym 

sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1551–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 246 posłów, przy 2 głosach wstrzymujących się i 206 głosach przeciw. 

  

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Art. 1 pkt 18 i 19 – proponowany art. 21b ust. 1 zmienianej ustawy stanowi, że 

hodowca, dostawca i użytkownik wyznaczają osobę odpowiedzialną za nadzór nad 

osobami, o których mowa w art. 20 i art. 21 ust. 2 i 3, podczas wykonywania 

czynności. Jak wynika z powyższego, nie określa on podczas wykonywania jakich 

czynności prowadzony jest nadzór nad wskazanymi w nim osobami. Posiłkując się 

innymi przepisami zmienianej ustawy (art. 21a ust. 2 i 4) można wnioskować, że są to 
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czynności, o których mowa w art. 20 i art. 21 ust. 2 i 3. Jeżeli tak, to proponuje się 

przyjęcie poniższej poprawki. Jeżeli nie, to ewentualna propozycja poprawki będzie 

możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. Analogiczna uwaga 

dotyczy proponowanego art. 24 ust. 1 pkt 4 zmienianej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a)  w pkt 18, w art. 21b w ust. 1 wyrazy „wykonywania czynności” zastępuje się wyrazami 

„wykonywania przez nie czynności, o których mowa w tych przepisach”, 

b) w pkt 19, w art. 24 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „wykonywania czynności” zastępuje się 

wyrazami „wykonywania czynności, o których mowa w art. 20 i art. 21”. 

 

2. Art. 1 pkt 19 – proponowany art. 23 zmienianej ustawy nakłada na hodowcę, dostawcę 

i użytkownika obowiązek zawarcia z lekarzem weterynarii umowy o świadczenie usług 

weterynaryjnych lub, jeżeli jest to „uzasadnione” specyfiką prowadzonej przez nich 

działalności, umowy o świadczenie usług doradczych w zakresie dobrostanu 

i leczenia zwierząt utrzymywanych lub wykorzystywanych w ramach prowadzonej 

przez siebie działalności z ekspertem posiadającym doświadczenie „niezbędne” do 

świadczenia takich usług. Jednocześnie przepis ten nie określa, jaka to specyfika 

działalności hodowcy, dostawcy lub użytkownika „uzasadnia” zawarcie umowy 

z ekspertem oraz jakie doświadczenie eksperta wymagane do zawarcia z nim umowy 

należy uznać za „niezbędne”. Ustawa powinna w sposób wyczerpujący określać te 

sprawy, mając na uwadze wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę określoności prawa, 

stanowiącą element zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez 

nie prawa (np. wyrok TK z: 15 września 1999 r., K 11/99, 11 stycznia 2000 r., K 7/99, 

21 marca 2001 r., K 24/00, 28 października 2009 r., K 32/08), oraz, że za niewykonanie, 

czy też za nienależyte wykonanie tych obowiązków grozi (zgodnie z proponowanym 

w art. 1 pkt 56 lit. a przepisem art. 69 ust. 1 pkt 4) kara pieniężna w wysokości 

od 1000 zł do 50 000 zł lub stwierdzenie przez powiatowego lekarza weterynarii, że nie 

zostały spełnione wymagania określone w art. 23 niezbędne do prowadzenia 

działalności lub też, że doszło do rażącego naruszenia tych wymagań skutkującego 

wykreśleniem hodowcy, dostawcy lub użytkownika z rejestru (odpowiednio 

proponowany art. 27 ust. 2, art. 58 i art. 60a ust. 1 pkt 2 i ust. 2). Ewentualna propozycja 

poprawek będzie możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 
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3. Art. 1 pkt 21 – proponowany przepis art. 25 ust. 3 zmienianej ustawy jest niezrozumiały. 

Stanowi on, że hodowca, dostawca i użytkownik ustanawiając zespół do spraw 

dobrostanu zwierząt wyznacza osobę albo osoby do składu zespołu lub zawiera 

z osobami wchodzącymi w skład zespołu umowę o wykonywanie zadań, o których 

mowa w art. 25 ust. 2 zmienianej ustawy, w ramach zespołu. Użycie w nim alternatywy 

łącznej „lub” oznacza, że zespół powoływany przez hodowcę, dostawcę i użytkownika 

może składać się: 

1) tylko z wyznaczonych przez nich osób, z którymi nie zawierają umowy 

o wykonywanie zadań zespołu; 

2) tylko z osób, które co prawda wchodzą w skład zespołu, ale bez wyznaczenia przez 

nich, z którymi zawierają umowę o wykonywanie zadań zespołu; 

3) zarówno z osób przez nich wyznaczonych, z którymi nie zawarli umowy 

o wykonywanie zadań zespołu, jak i z osób przez nich niewyznaczonych (ale 

wchodzącymi w skład zespołu), z którymi zawarli taką umowę.  

Z proponowanego przepisu nie wynika: 

1) w jaki sposób osoby, z którymi zawierana jest umowa o wykonywanie zadań 

zespołu wchodzą w jego skład, skoro nie są wyznaczane przez podmioty 

powołujące zespół; 

2) dlaczego przewiduje się, że tylko z niektórymi członkami zespołu mogą być 

zawierane umowy na wykonywanie zadań zespołu. 

Reasumując, jeżeli w proponowanym przypadku chodzi o sytuację, w której 

w skład zespołu wchodzą wyłącznie osoby wyznaczone przez hodowcę, dostawcę 

albo użytkownika, z którymi w dalszej kolejności zawierana jest umowa 

o wykonywanie przez nie zadań zespołu, to proponuje się przyjęcie poniższej poprawki. 

Jeżeli nie, to ewentualna propozycja poprawki będzie możliwa po przedstawieniu 

wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 21, w art. 25 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „tego zespołu lub” zastępuje się wyrazami 

„tego zespołu;”. 

 

4. Art. 1 pkt 22 lit. a – proponowane przepisy art. 27 ust. 2 zmienianej ustawy wymagają 

korekty w zakresie, w jakim odwołują się do przepisów art. 23, art. 24 i art. 24a 
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zmienianej ustawy. Ponieważ wskazane artykuły występują bezpośrednio po sobie, 

zgodnie z utrwaloną praktyką odwoływania się w treści przepisów do innych przepisów, 

wyrazy „art. 23, art. 24, art. 24a” należy zastąpić wyrazami „art. 23–24a” – analogicznie 

do rozwiązania przyjętego w proponowanym art. 58 zmienianej ustawy (art. 1 pkt 52), 

odwołującym się do „art. 23–25”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w ust. 2 w pkt 1 i 2 wyrazy „art. 23, art. 24, art. 24a” zastępuje się 

wyrazami „art. 23–24a”. 

 

5. Art. 1 pkt 28 lit. a tiret drugie – proponowany przepis art. 33 ust. 1 pkt 7 zmienianej 

ustawy jest ogólnikowy i niezrozumiały. Określa on, że Krajowa Komisja zapewnia 

wzajemne udostępnianie między organami administracji publicznej, a osobami, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 zmienianej ustawy, dobrych praktyk w zakresie 

pozyskiwania, hodowli, utrzymywania i wykorzystywania w procedurach zwierząt. 

Zmieniana ustawa nie określa natomiast, na czym ma polegać zapewnienie przez 

Krajową Komisję wzajemnego udostępniania między tymi podmiotami dobrych praktyk 

(w jaki sposób ma to następować), przez kogo są opracowywane dobre praktyki 

udostępniane przez te podmioty oraz, jakie konkretnie organy administracji publicznej 

uczestniczą w ich udostępnianiu. W proponowanym kształcie przepis ten nie będzie 

mógł być stosowany zgodnie z wymogami Konstytucji. Art. 7 Konstytucji wymaga 

bowiem, aby organy władzy publicznej działały na podstawie i w granicach prawa. 

Art. 31 ust. 2 Konstytucji rozstrzyga natomiast, że nie wolno nikogo zmuszać do 

czynienia tego, czego mu prawo nie nakazuje. Dodatkowo wątpliwości budzi relacja 

proponowanej regulacji do innych przepisów zmienianej ustawy, z których 

jednoznacznie wynika, że opracowywanie i udostępnianie dobrych praktyk, jako 

takich, należy do zadań Krajowej Komisji (art. 33 ust. 1 pkt 2, 7 i 8 oraz ust. 6). 

Ewentualna propozycja poprawki będzie możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez 

przedstawiciela Rządu. 

 

6. Art. 1 pkt 31 lit. a tiret drugie – proponowany art. 36 ust. 1 pkt 5 zmienianej ustawy 

stanowiący, że do zadań lokalnych komisji należy udostępnianie nietechnicznych 

streszczeń doświadczeń i ich aktualizacji, należy doprecyzować przez określenie komu 

lub gdzie dokumenty te mają być udostępniane przez lokalne komisje. Zaznaczyć przy 
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tym należy, że zgodnie z proponowanym art. 36 ust. 2a lokalne komisje przedkładają 

nietechniczne streszczenia doświadczeń i ich aktualizacje Komisji Europejskiej 

w sposób i w terminach wskazanych w art. 43 ust. 2–4 wdrażanej dyrektywy 

2010/63/UE, tj. z wykorzystaniem bazy danych utworzonej przez Komisję Europejską 

zgodnie z art. 43 ust. 4 zdanie trzecie tej dyrektywy. Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 4 

pkt 2 zmienianej ustawy lokalna komisja, po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej, 

udostępnia aktualizację nietechnicznego streszczenia w bazie danych, o której 

mowa w art. 43 ust. 4 dyrektywy 2010/63/UE. Jeżeli więc art. 36 ust. 1 pkt 5 dotyczy 

udostępniania wskazanych w nim dokumentów Komisji Europejskiej, to powinno to 

wynikać z jego treści. Ponadto, w takiej sytuacji należałoby też rozstrzygnąć, czy 

dokumenty te są Komisji Europejskiej udostępniane (jak to wynika z art. 36 ust. 1 pkt 5 

i art. 53 ust. 4 pkt 2) czy przedkładane (jak to wynika z art. 36 ust. 2a) – mając na 

uwadze, że z art. 43 ust. 3 i 4 dyrektywy 2010/63/UE wynika, że są one przedkładane 

Komisji Europejskiej z wykorzystaniem utworzonej przez nią w tym celu bazy danych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 31 w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 po wyrazie „udostępnianie” dodaje się 

wyrazy „Komisji Europejskiej” 

albo 

w art. 1 w pkt 31 w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 wyraz „udostępnianie” zastępuje się 

wyrazami „przedkładanie Komisji Europejskiej”. 

 

7. Art. 1 pkt 31 lit. c oraz pkt 48 lit. c – proponowany przepis art. 36 ust. 2a zmienianej 

ustawy stanowi, że lokalne komisje przedkładają Komisji Europejskiej nietechniczne 

streszczenia i ich aktualizacje w sposób i w terminach wskazanych w art. 43 ust. 2–4 

dyrektywy 2010/63/UE. Proponowany art. 53 ust. 4 pkt 2 tej ustawy określa natomiast, 

że komisje lokalne po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej udostępniają w bazie 

danych, o której mowa w art. 43 ust. 4 dyrektywy 2010/63/UE, w terminie, o którym 

mowa w jej art. 43 ust. 2, aktualizację nietechnicznego streszczenia ocenianego 

doświadczenia. Należy wiec zaznaczyć, że przepisy art. 43 ust. 2–4 dyrektywy 

2010/63/UE, wbrew temu co wynika z proponowanych przepisów, nie określają terminu 

na przekazanie przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej aktualizacji 

nietechnicznych streszczeń doświadczeń. Stanowią one, cyt.: 
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„2. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby nietechniczne streszczenie projektu 

określało, czy projekt ma zostać poddany ocenie retrospektywnej oraz jeżeli tak 

wskazywało termin. W takim przypadku, od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa 

członkowskie zapewniają, aby nietechniczne streszczenie projektu zostało uaktualnione 

o wyniki oceny retrospektywnej w ciągu 6 miesięcy od ukończenia tej oceny.  

3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa członkowskie publikują nietechniczne 

streszczenia projektów, na których realizację wydały pozwolenie, jak również wszelkie 

ich aktualizacje. Od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie przedkładają 

Komisji Europejskiej drogą elektroniczną do publikacji nietechniczne streszczenia 

projektów, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty wydania pozwolenia, oraz ich 

wszelkie aktualizacje.  

4. Komisja, w drodze aktów wykonawczych, określa wspólny format na potrzeby 

przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 

ust. 3. Służby Komisji tworzą i prowadzą otwartą bazę danych z możliwością 

wyszukiwania, zawierającą nietechniczne streszczenie projektów oraz wszelkie ich 

aktualizacje.”.  

Jak z powyższego wynika art. 43 dyrektywy 2010/63/UE określa termin, w jakim 

należy przekazać Komisji Europejskiej nietechniczne streszczenie projektu (art. 43 

ust. 3 – najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty wydania pozwolenia) oraz termin na 

dokonanie aktualizacji nietechnicznego streszczenia, i jak się wydaje nie przez państwo 

członkowskie, tylko przez podmiot, który sporządził i przekazał właściwemu organowi 

nietechniczne streszczenie doświadczenia (art. 43 ust. 2 – w ciągu 6 miesięcy od 

ukończenia oceny retrospektywnej). Żaden z tych przepisów nie określa natomiast 

terminu na przekazanie Komisji Europejskiej aktualizacji nietechnicznego streszczenia 

doświadczenia. 

Reasumując, ustawa powinna określać, w jakim terminie podmiot sporządzający 

nietechniczne streszczenie doświadczenia jest obowiązany przekazać lokalnej komisji 

jego aktualizację (o czym szczegółowo w uwadze nr 10 dotyczącej art. 45 ust. 1a pkt 2 

zmienianej ustawy), a następnie termin, w jakim lokalna komisja przekazuje 

aktualizację Komisji Europejskiej. Ponadto proponowane przepisy powinny być 

jednolite co do sposobu przekazywania Komisji Europejskiej omawianej dokumentacji 

– rozstrzygać, że są one przekazywane Komisji Europejskiej w sposób określony 



– 9 – 

w art. 43 dyrektywy 2010/63/UE (jak ma to miejsce w przypadku proponowanego 

art. 36 ust. 2a) albo udostępniane w bazie danych, o której mowa w art. 43 ust. 4 tej 

dyrektywy (jak ma to miejsce w przypadku proponowanego art. 53 ust. 4 pkt 2). 

Również i w tym przypadku ewentualne propozycje poprawek będą możliwe po 

przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

 

8. Art. 1 pkt 34 – proponowany art. 38a zmienianej ustawy stanowiąc, że wnioski składane 

do lokalnych komisji o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczeń, o których 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz protokoły z posiedzeń lokalnych komisji 

i Krajowej Komisji nie stanowią informacji publicznej, budzi zasadnicze wątpliwości 

w kontekście postanowień art. 31 ust. 3, art. 54 ust. 1 i art. 61 Konstytucji 

oraz przepisów art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 i art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Art. 54 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że każdemu zapewnia się wolność pozyskiwania 

informacji. Art. 61 Konstytucji przewiduje, że obywatel ma prawo do uzyskiwania 

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 

publiczne. Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 3 Konstytucji prawo dostępu do informacji 

publicznej może być ograniczone tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne 

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 

i praw innych osób. Ograniczenia w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej 

określają przepisy art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiąc, że prawo 

do informacji publicznej, przewidziane dla każdego w art. 2 ust. 1 tej ustawy, podlega 

ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na 

prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, z wyłączeniem osób 

pełniących funkcje publiczne, a także w zakresie i na zasadach określonych 

w przepisach o przymusowej restrukturyzacji (art. 5 ust. 1, 2 i 2a). Analiza wskazanych 

przepisów Konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także 

przedstawionych w uzasadnieniu do projektu opiniowanej ustawy argumentów 

przemawiających za przyjęciem proponowanej regulacji (zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania komisji oraz potrzeba zachowania poufności danych zawartych 

w dokumentach przedkładanych komisji, w szczególności dotyczących własności 

intelektualnej i tajemnicy przedsiębiorstwa), skłania do wniosku, że 
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w rozpatrywanym przypadku nie zachodzą określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji 

przesłanki do ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznych, zgodnie 

z proponowanym art. 38a. Dodatkowo, odnosząc się do przywołanych wyżej 

argumentów projektodawcy, wskazać należy, że organ udostępniając każdorazowo 

informację publiczną jest obowiązany ustalić, czy z informacji takiej nie należy 

wyłączyć tych, które podlegają ochronie ze względu na to, że są objęte określoną 

tajemnicą (np. ze względu na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności, 

czy tajemnicę przedsiębiorcy). W związku z powyższym, proponuje się skreślenie 

art. 38a oraz związanego z nim przepisu przejściowego art. 5 opiniowanej ustawy, 

stanowiącego, że wnioski o udostępnienie informacji publicznej złożone przed dniem 

wejścia w życie tej ustawy są rozpatrywane na podstawie nowych przepisów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 skreśla się pkt 34; 

skreśla się art. 5. 

 

9. Art. 1 pkt 38 lit. a oraz lit. b – proponowane przepisy art. 44 ust. 1 pkt 11 i 14a 

zmienianej ustawy wymagają, aby wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie 

doświadczenia zawierał odpowiednio uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania 

znieczulenia, produktów leczniczych lub produktów weterynaryjnych lub innych metod 

– w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 tej ustawy (art. 1 pkt 9) 

oraz uzasadnienie wyboru metody uśmiercania – w przypadku, o którym mowa 

w art. 16a tej ustawy. Tymczasem proponowany: 

1) art. 13 ust. 3 przewiduje, że procedura może być wykonywana bez zastosowania 

znieczuleń, produktów lub metod, o których mowa w art. 13 ust. 2, po uzyskaniu 

zgody lokalnej komisji, na podstawie przedstawionego przez użytkownika 

uzasadnienia naukowego dla odstąpienia od zastosowania takiego znieczulenia, 

takiego produktu lub takiej metody; 

2) art. 16a stanowi, że lokalna komisja może udzielić zgody na zastosowanie innej 

metody uśmiercania zwierzęcia wykorzystywanego w procedurze na podstawie 

uzasadnienia naukowego przedstawionego przez użytkownika.  

 Jeżeli więc przepisy te dotyczą tego samego uzasadnienia, to powinno to wynikać z ich 

brzmienia – zgodnie z wytyczną § 10 Zasad techniki prawodawczej, że do oznaczania 

jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń. Zaznaczyć, przy tym należy, że 
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wdrażane w proponowanych przepisach postanowienia art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 3 i art. 14 

ust. 3 dyrektywy 2010/63/UE odnoszą się do uzasadnienia naukowego. Analogiczna 

uwaga dotyczy proponowanego w art. 1 pkt 38 lit. b tiret drugie przepisu art. 44 ust. 2 

pkt 1 lit. c zmienianej ustawy. Przepis ten wymaga dołączenia do wniosku o udzielenie 

zgody na przeprowadzenie doświadczenia uzasadnienia dla niepodejmowania 

czynności minimalizujących u zwierząt ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie 

ich organizmu – w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 4 zmienianej ustawy. 

Art. 8 ust. 4 stanowi natomiast, że lokalna komisja może udzielić zgody na 

niepodejmowanie tych czynności, na podstawie uzasadnienia naukowego. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 38: 

a) w lit. a: 

– w tiret pierwszym, w pkt 11, 

– w tiret drugim, w pkt 14a, 

b) w lit. b w tiret drugim, w lit. c 

– po wyrazie „uzasadnienie” dodaje się wyraz „naukowe”. 

albo 

w art. 1: 

a) w pkt 6 w lit. b, w ust. 4 w zdaniu drugim, 

b) w pkt 9 w lit. b, w części wspólnej, 

c) w pkt 12, w art. 16a we wprowadzeniu do wyliczenia 

– skreśla się wyraz „naukowego”. 

 

10. Art. 1 pkt 39 lit. a – proponowane przepisy art. 45 ust. 1a pkt 2 i ust. 2 zmienianej 

ustawy przewidując, że nietechniczne streszczenie doświadczenia i jego aktualizację 

sporządza się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 43 ust. 4 wdrażanej dyrektywy 2010/63/UE, udostępnianym w BIP na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, budzą 

zasadnicze wątpliwości w dwóch aspektach. 

Po pierwsze nie określają one zasad sporządzania aktualizacji nietechnicznego 

streszczenia doświadczenia (kiedy ma być sporządzona, w jakim terminie i komu ma 

być przekazana). Posiłkując się art. 43 ust. 2 dyrektywy 2010/63/UE należy wskazać, że 

w przypadku, gdy państwo członkowskie wymaga, aby nietechniczne streszczenie 
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projektu określało, czy projekt ma zostać poddany ocenie retrospektywnej, państwo to 

zapewnia, od dnia 1 stycznia 2021 r., aby streszczenie projektu zostało uaktualnione 

o wyniki oceny retrospektywnej w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ukończenia. 

Projektowana ustawa nie przewiduje, aby użytkownik miał w terminie 6 miesięcy od 

dnia zakończenia takiej oceny sporządzić aktualizację nietechnicznego streszczenia 

doświadczenia. Po dniu wejścia w życie zmienianej ustawy, wystąpi więc w tym 

zakresie luka w prawie. W związku z tym zmieniana ustawa powinna określać, że 

użytkownik, w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania mu wyniku oceny 

retrospektywnej przez lokalną komisję (zgodnie z proponowanym art. 53 ust. 4 pkt 1 

lit. a), przekazuje lokalnej komisji aktualizację nietechnicznego streszczenia. 

Po drugie nakładają na użytkowników obowiązek nietechnicznego streszczenia 

doświadczenia i jego aktualizacji zgodnie z wzorem określonym przez Komisję 

Europejską w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 dyrektywy 

2010/63/UE, tj. w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/569 z dnia 16 kwietnia 

2020 r. określającej wspólny format i treść dokumentów służących przekazywaniu 

informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych i uchylającą decyzję wykonawczą Komisji 2012/707/UE (decyzji 

2020/569). Tym samym wzór określony w decyzji 2020/569 będzie miał bezpośredni 

wpływ na realizację uprawnienia użytkownika – uzyskania przez niego zgody na 

przeprowadzenie doświadczenia (sporządzenie nietechnicznego streszczenia 

doświadczenia niezgodnie z tak określonym wzorem może stanowić podstawę do 

odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia – zgodnie 

z proponowanym art. 47 ust. 1 pkt 8 zmienianej ustawy). Należy więc zwrócić uwagę na 

zasady związane ze stosowaniem decyzji Komisji Europejskiej i odwoływaniem się do 

nich w przepisach krajowych, a także konstytucyjne wymogi, co do rangi aktu 

prawnego, z którym wiążą się uprawnienia i obowiązki obywateli. I tak decyzje Komisji 

Europejskiej wiążą w całości adresatów, do których są skierowane. W rozpatrywanym 

przypadku decyzja Komisji Europejskiej nie jest skierowana do użytkowników tylko do 

państw członkowskich (art. 6 decyzji). To dla tych państw w decyzji określa się wzór 

służący do przekazywania Komisji Europejskiej nietechnicznych streszczeń 

doświadczeń oraz wzór aktualizacji tych streszczeń (załącznik I decyzji). Wzór ten, 

oprócz szaty graficznej przekazywanych dokumentów określa ich szczegółowy 



– 13 – 

zakres. Decyzja 2020/569 nie nakłada też na użytkowników obowiązków i nie 

przyznaje im uprawnień (nie spełnia kryterium skutku bezpośredniego), które 

wywierałyby skutek bezpośredni mimo tego, że nie jest skierowana do tych 

użytkowników. Tym samym, zgodnie z orzecznictwem TSUE, decyzja ta może wiązać 

wyłącznie państwa członkowskie (wszystkie właściwe organy tych państw). Zgodnie 

natomiast z Konstytucją decyzja 2020/569 nie może stanowić źródła powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w stosunku do obywateli (art. 87). Stanowi to 

odzwierciedlenie w Zasadach techniki prawodawczej, zakazujących odsyłania do 

przepisów innych aktów normatywnych niż ustawy, umowy międzynarodowe 

ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską oraz aktów normatywnych ustanowionych 

przez organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe, których 

postanowienia dają się bezpośrednio stosować (§ 4 ust. 3 i 4). Źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa może być natomiast rozporządzenie, wydane na podstawie 

szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania (art. 92 ust. 1 

Konstytucji). 

Reasumując w przepisie krajowym adresowanym do użytkowników nie można 

wymagać, aby sporządzali oni nietechniczne streszczenia doświadczeń i ich aktualizacje 

zgodnie z postanowieniami decyzji 2020/569. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 39: 

a) w lit. a: 

– w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 1a” dodaje się wyrazy „i 1b”, 

– w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.”, 

– dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Użytkownik sporządza i przekazuje lokalnej komisji aktualizację 

nietechnicznego streszczenia doświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 

mu wyników oceny retrospektywnej zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 1 lit. a.”, 

b) w lit. b, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór nietechnicznego streszczenia doświadczenia oraz wzór 

aktualizacji nietechnicznego streszczenia doświadczenia, mając na uwadze potrzebę 
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zapewnienia prawidłowości i kompletności informacji zamieszczanych w tych 

dokumentach.”. 

 

11. Art. 1 pkt 50 i 55 – analogiczne wątpliwości, do przedstawionych w uwadze nr 10, 

w zakresie źródeł powszechnie obowiązującego prawa, uprawnień i obowiązków 

adresatów norm prawnych, dotyczą odpowiednio proponowanych przepisów art. 55 

ust. 4 oraz art. 65 ust. 3 zmienianej ustawy. Art. 55 stanowi, że minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamieszcza w BIP wzór zgłoszenia kandydata na 

eksperta biorącego udział w kontroli użytkownika w zakresie prowadzonych przez niego 

doświadczeń (ust. 4), który to wzór stanowi podstawę do wpisania kandydata na listę 

ekspertów (złożenie zgłoszenia, które nie jest zgodne z takim wzorem dyskwalifikuje 

kandydata do wpisu na listę ekspertów) i uzyskania przewidzianego w ustawie 

uprawnienia – zostanie ekspertem (ust. 6). Drugi z proponowanych artykułów (art. 65) 

przewiduje przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki informacji przez wskazane w nim podmioty, w tym hodowców, dostawców 

i użytkowników. Jednocześnie proponowany przepis nie określa nawet w sposób ogólny 

zakresu tych informacji. Sprawy te ustawa (art. 65 ust. 3) przekazuje do określenia 

przez wskazanego ministra w BIP. Minister określi w BIP: 

1) szczegółowy zakres przekazywanych mu przez te podmioty informacji; 

2) tryb przekazywania mu przez te podmioty informacji; 

3) wzór formularzy, na których podmioty te mają mu przekazywać informacje. 

Reasumując, przekazanie wskazanych wyżej spraw do określenia w BIP przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa i nauki narusza fundamentalne zasady 

państwa prawa. W szczególności jest to niezgodne z art. 2 Konstytucji i wywodzoną 

z niego zasadą demokratycznego państwa prawa i przyzwoitej legislacji, art. 7 

Konstytucji wymagającym, aby organy władzy publicznej działały na podstawie 

i w granicach prawa, art. 31 ust. 2 Konstytucji wyłączającym możliwość zmuszania 

kogoś do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, art. 87 Konstytucji 

określającym zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji, przewidującym, że jeżeli 

zachodzi konieczność wykonania ustawy, to następuje to na podstawie rozporządzenia 

wydanego na podstawie szczegółowego upoważnienia zamieszczonego w ustawie. 

Sprawy te muszą kategorycznie stanowić przedmiot przepisów powszechnie 
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obowiązujących. Nie mogą być przekazywane do określenia w dokumentach, które 

takimi przepisami nie są, np. dlatego, że jest to łatwiejsze i nie wymaga 

przeprowadzenia procesu legislacyjnego. W sferę uprawnień, praw i oczekiwanego 

sposobu postępowania określonej grupy podmiotów można ingerować wyłącznie aktami 

powszechnie obowiązującymi. Na marginesie zaznaczyć należy, że omawiane wyżej 

sprawy, przekazywane do określenia przez właściwego ministra w BIP, są na gruncie 

obowiązującego stanu prawnego określane w drodze rozporządzenia tego ministra, 

wydawanego na podstawie zmienianego przepisu art. 65 ust. 3 – obecnie 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. 

w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach 

oraz trybu przekazywania tych informacji. Ponadto informacje objęte zakresem regulacji 

art. 65 ust. 3 powinny dotyczyć wyłącznie informacji przekazywanych ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez Krajową Komisję, lokalne 

komisje, hodowców, dostawców, użytkowników oraz Głównego Lekarza Weterynarii. 

Drugi bowiem rodzaj informacji wskazanych w art. 65 ust. 1, to informacje 

przekazywane przez wskazanego ministra Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami 

art. 54 ust. 1–3 dyrektywy 2010/63/UE i decyzji 2020/569, a więc informacje wyłączone 

z zakresu regulacji art. 65 ust. 3. Obecnie brzmienie art. 65 ust. 3 wskazuje, że dotyczy 

on obydwy wskazanych wyżej rodzajów informacji. W związku z powyższym 

proponuje się przyjęcie zaproponowanych poniżej poprawek, w tym polegających na 

rozszerzeniu zakresu regulacji art. 15 o zachowanie w mocy przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie dotychczasowego art. 65 ust. 3 zmienianej ustawy do dnia 

wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 65 

ust. 3 tej ustawy. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 50, w art. 55: 

a) skreśla się ust. 4, 

b) w ust. 5 wyrazy „, o którym mowa w ust. 4,” zastępuje się wyrazami „określonym 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 pkt 4”, 

c) w ust. 12 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) wzór zgłoszenia kandydata na eksperta, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze 

potrzebę zapewnienia prawidłowości i kompletności informacji zamieszczanych 

w zgłoszeniu.”; 
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w art. 1 w pkt 55, w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez Komisję, lokalne 

komisje, hodowców, dostawców, użytkowników i Głównego Lekarza Weterynarii, 

o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz wzory formularzy, na których 

będą one przekazywane, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowości 

i kompletności tych informacji.”; 

w art. 15 występujące dwukrotnie wyrazy „art. 41 i” zastępuje się wyrazami „art. 41,” oraz 

przed występującymi dwukrotnie wyrazami „ustawy zmienianej w art. 1” dodaje się wyrazy 

„i art. 65 ust. 3”. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


