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Szanolłľty Panie Doktorze,

w związkr: z licznynli pýaniami ze strony jedrrostek naukowycĘ kierowanymi do Ministra Nauki
i Szkolnicĺľa Wyższego, jak również interpretacją Głównego [,ekaĺza Weterylrarií (pismo GN\ĺz-4Ż07llŻ016) dotyczącą prząisów arl. Ż3 ustawy z dĺla 15 styczrria 201-5 ľ. o ochronie zwieľzqt
w),kot'zysĺywanych do celów nąukow)lch ltlb edukac|ijryłch (Dz'U' z Ż015 r. poz' Ż66; da|ej: ustawą),
przekazaĺtą przez Przewodnicząę Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczęnĺa Zwievątach prof.
E' Kompanowską - JeziersĘ, zwracam się z uprzejmą propozycją podjęcia rozmów w celu
wypracolvania wspólnego stanowiska w sprawie.

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów art. Ż3 ustawy pclwodują niervłaściwewdrożenie jej
regulacji rv jednostkach naukowycĘ co z kolei skutkuje pokontrolnymi wnioskami Powiatowego
Lekarza Wcterynarii o wykreślenie jcdrrostek z rejestru, a co za tym idzie przerwaniem wykonywania
ptzez nie doświadczeń. Pociąga to za sobą straty ťtnansowe' a przede wszystkim potencjalną
likwida

cj

ę niewykorzystanych

z*v

íerząt.

art' 23 ustawy nakładają na podmiot prorvadzący działalnośó rv zakresię
wykorzystania zwierząÍ do celów naukowych lub edukacyjnych obowiązek zawarcia odľębnej umowy

W opiníi GLw, przepisy

z

dla zwierąt lub zatrudnionym w takínr
takim borviem przypadku osoba ta będzie uprawníona do świadczenia usług
weterynaryjllych w rozumieniu ustawy o zakladąch leczniczych dla nłierzqt. Lekaru weterynarii
zatluclniony wyłącznie w jeĺlnostce badawczej nie może świadczyó takich usfug, niezalężnie od
lek'arzam weterynarii pľowadzącyrr zakłađ|eczriczy

zal<ładz,je. Tylko rv

przypi sanego zakrezu obowiązkórv.

Zdanienl MNisw, po przeanalízowalriu sprawy' wydaje się, że można lnieó wątpliwości,azy art.23
ww. ustarvy należałoby traktowaĺi tak zawę'Żająco. Wprawdzie literalne brzmienie tego przepisu
wskazuje, Że uľlrowę nrożna zawrzeé z zakłaĺJemleczniczynyjednocześnie wydaje się jednaĘ że z uwagi na fakt, iŻ zawarcíę umowy ma nastąpió z lek'arzcÍn wetcrynańi - rnożna rozułażairównież

zatrudnicnie lekarza weterynarii w ramach umowy o pracę. Uprawniony zatem nrógłby byó pogląd, że
użýe w aft.23 ustarvy sformułowanie ,,usfug weterynaryjnych w rozumieniu ustawy z dnia l8 grudnia
Ż003 r. o zĺlkladach lecmic41ęfu dla zwierzql'' odsyła raczej do art, 2 ust. 1 tej ustawy, czyli
clcl

katalogu usług, a rrie do całościtej ustawy.
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W opinii MNiSW można by by'ło przy.jąó rlastępującc rozvłiązania

l.

l-ckarz weterynarií podpisuje jakakolwiek unlo}vę z jeclnostką natrkową (urnowa o pracę'
o dzieło' zlccelric lub inlra) o pełnienie usług wetcrynaľyjnyclr w ramach art. 23 ustawy oľaz
ľówlrocześnię:

a.
b'

pracrrje w jedlrostoe spełníającejpľzepisy ustawy o zakładach leczniczyclr dla zlvierząt

(urrowa o pracę' umowa zlecenie, ulnowa cywilno
clziałalnośćgospodarczą i inne) lub;

pľowadzi własną clziałalnośćgospclĺlarczą zgoclrrą
leczniczych dIa

2.

- pľawna z osobą

z

prr,episan-li ustawy

prowadzącą

o

zaklądąch

zw ieľzqĺ..

Jednostka naukowa rejestruje u siebię z,akłaď |eczniczy zgoclnie z pĺzepisami ustawy
o zakładach leczniczych dla zwierząl i zatludnia w lrim lekaľza wetelylraľii na pođstawie
dowolnej umowy'

u'tytĺ o pracę.

Pľoponowalre rozwiązallía wydają się być ĺacjonalne z merytoryczÍlego punktu widzenia,
odpowiednia opieka lekarsko-weterynaryjna jest nieodzownym elementem właściwięprowadzonej
lrodowli i użýkowania zwierząt, wykofzystylvanyclr do celów naukowych lub edukacyjnych. Ze
względu na spccyťlkę pracy, musí być wykonywana pľlęz lekarza weterynarii posiadająccgo dużą
wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z określonymígatunkami zwierząt doświadczalnycll,
a szczególnie laboľatoryjnycb' Takíe kornpetencje posiadają przewaŻnie długoletni pracownicy
etatowi, Iekarze weterymarii, zatrudnieni w jednostkach i wyspecjalizowani w utrzym1łvanych tam
gatunkaclr. Odsuwanic ich od Íyclr'l zađa,ń, na rzecz dorywczo pojawiających się lckarzy weterynarii,
ľórvnolegle pľacujących w lecznicach, może przynieśó więcej szkody niż pożýku' Drugi problern to
specyÍika jednostek utrzymujących zvĺierzęta o podwyższonym standardzie higienicznym (SPF,
SOPF', zwíerzęta z def'ektem immunologicznym)' W jednostkach tych osoby mające stycznośÓ ze
zwierzętami laboľatoryjnymi nie mogą mícó kontaktu z irmymi zwierzętami, a szczególnie chorymi
w lecznicaclr, gdyż groziłoby to dekontarninacjązvłíerząt doświadcza|ĺych.W takich jednostkach nie
jest możliwe by opiekę lekarsko-wetelynaryjną sprawowała osoba wykonująca równocześníe
czynności lekarsko_weterynaryjrre w innym zakłaĺJzieleczniczym lub innej jednostce rraukowej.
Wobec powyższego, w celu rozwiązania narastających problemów i znatezienia optymalnego
rozwiązania, l.vyclaje się konieczĺle pocljęcie rozmów w celu w)pľacowallia wspólnego stanowiska.
Ze strony MNiSW do kontaktólv w spľawie \yyzilaczam p. dr inz. Annę Passini głównego specjalistę
w Departamencie

Nauki (arľra.passini@.lrrnisw. gov.pl,

tel. 2Ż 50 1 7

8 1

9).

Z wyľazami szdcunku
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Do wiadolności;
1. Kĺajowa Izbą Lekaľsko-Weteryllaryjna
2. Klajowa Komisja Etyazna

