Szanowna Pani,
W związku z zadanymi przez Panią pytaniami pozwalam sobie przekazać następujące informacje dotyczące
Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych.
Pyt. 1.
w związku z Państwa liczną reprezentacją w lokalnych komisjach etycznych do spraw doświadczeń na
zwierzętach mam kilka pytań związanych z Państwa celami statutowymi ujętymi, w tym "ochroną zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych i dbanie o ich dobrostan" Bardzo proszę o
wyjaśnienie na jakich konkretnych działaniach (nie chodzi o wymienienie poszczególnych celów
statutowych) polega spełnianie tego obowiązku statutowego?
Członkowie PolLASA to przede wszystkim pracownicy oraz kierownicy zwierzętarni, a więc osoby, które na
co dzień dbają o dobrostan zwierząt (karmią je, poją, zmieniają klatki, sprawują opiekę zootechniczną czy
lekarsko – weterynaryjną). Osoby te pilnują, aby zwierzęta miały zapewnione odpowiednie warunki
środowiskowe i były obsługiwane przez właściwe osoby. Pracownicy zwierzętarni są linią kontaktu między
zwierzętami a eksperymentatorami. Są to najczęściej osoby odpowiedzialne za dobrostan zwierząt w
jednostkach. To one dbają o to, aby pracownicy naukowi stosowali w praktyce zasadę 3R, udzielają
wskazówek i kontrolują ich wykonanie.
Jako Towarzystwo na bieżąco przekazujemy naszym Członkom informacje o najnowszych
doniesieniach w dziedzinie dobrostanu (m.in. dzięki współpracy z FELASA), organizujemy seminaria i
odczyty. Co 2 lata organizujemy konferencje, na których tematy szeroko rozumianego dobrostanu i
praktycznego stosowania 3R zajmują bardzo istotne miejsce. Istotną rolę odegra także, jak sądzę, powołana
niedawno sekcja ds. dobrostanu i metod alternatywnych.
Pyt. 2.
W jaki sposób zamierzacie Państwo łączyć takie cele statutowe jak promowanie poziomu badań naukowych
z ochroną zwierząt?
Podnoszenie poziomu badań naukowych wykonywanych na zwierzętach jest możliwe tylko wtedy, kiedy
mają właściwą opiekę i ochronę – również prawną. Od lat realizujemy zasadę 3R, bez której nie można
mówić o prawidłowo prowadzonych eksperymentach z udziałem zwierząt. Przekazujemy naszym Członkom
informacje odnośnie technik alternatywnych. W przypadku, gdy nie ma możliwości uniknięcia użycia
zwierząt, promujemy wykorzystanie właściwych modeli w celu maksymalnego ograniczenia liczby zwierząt.
Doradzamy eksperymentatorom w takim wyborze i modyfikacji technik doświadczalnych, by były one jak
najmniej dotkliwe dla zwierząt, przy jednoczesnym zachowaniu jakości badań.
Pyt.3.
Czy i jakie Państwo przyjęliście zasady dopuszczania zwierząt do eksperymentów? Czy na przykład
dopuszczacie Państwo zgodę na wykonanie procedury ujętej w art. 12 ust. 2 ptk. 2 ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych?
Każda procedura jest oceniana indywidualnie przez LKE, a nasi Członkowie kierują się przy takiej ocenie
swoją wiedzą i sumieniem. Tzw. ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurach (o którym mówi
wspomniany przez Panią art. 12) możliwe jest tylko po spełnieniu rygorystycznych warunków podanych w
Ustawie, w tym spojrzenia na całą historię życia danego osobnika. Pragnę przy tym zaznaczyć, że to
najczęściej osoby posiadające doświadczenie w hodowli, utrzymaniu i wykonywaniu eksperymentów z
udziałem zwierząt zgłaszają zastrzeżenia do projektów przedstawianych do oceny LKE.
Pyt. 4.
Czy członkowie Państwa stowarzyszenia są beneficjentami grantów ministerstwa nauki i szkolnictwa
wyższego? Jeśli tak, to na jakie projekty.
Jako Towarzystwo nie mamy prawa do pozyskiwania tego typu informacji. Przynależność do Towarzystwa
nie jest związana z realizacją projektów naukowych.
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