
Platforma współpracy – SIEĆ METOD ALTERNATYWNYCH 

Mając na względzie potrzebę rozwoju metod alternatywnych oraz upowszechniania wiedzy  

o nich w Polsce, jak również kierując się swoimi kompetencjami nadanymi jej przez 

prawodawcę ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266 ze zm.; dalej „ustawa”), Krajowa 

Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE), zainicjowała powstanie 

platformy komunikacji, której celem jest wypracowanie wspólnej polityki rozwoju  

i propagowania metod alternatywnych w Polsce.  

Można obecnie bowiem dostrzec, że przepływ informacji dotyczących metod alternatywnych 

pomiędzy organami administracji, przedstawicielami unijnych sieci kooperacji ds. metod 

alternatywnych, laboratoriami referencyjnymi, środowiskiem naukowym oraz innymi 

zainteresowanymi organizacjami jest bardzo ograniczony. Prowadzi to do braku koordynacji 

działań, osłabienia skuteczności podejmowanych jednostkowych inicjatyw i niewykorzystania 

potencjalnych zbiorowych możliwości, a także stwarza poważne ryzyko niewystarczającego 

stosowania metod alternatywnych w badaniach naukowych. Zauważalne jest ponadto,  

że nakłady finansowe przeznaczane na rozwój metod alternatywnych, pomimo spoczywającego 

w nich potencjału, są w naszym kraju wciąż niezadowalające. 

Gotowość włączenia się w inicjatywę Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na 

Zwierzętach wyraziło wiele instytucji zaangażowanych w opracowanie i wdrażanie krajowych 

i unijnych standardów związanych z metodami alternatywnymi. W związku  

z powyższym w dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie, podczas którego 

przedyskutowano i doprecyzowano ogólne cele, na których realizacji powinna koncentrować 

się ogólnopolska sieć.  

Założenia te sformułowano w sposób następujący: 

1. Promowanie metod alternatywnych i poprawa projektowania badań, w tym również 
prowadzenie szkoleń w tym zakresie; 

 

2. Rozpowszechnianie informacji o nowo zwalidowanych metodach alternatywnych oraz 

pracach związanych z rozwojem i walidacją metod alternatywnych; 

 

3. Wspieranie/ułatwienie transferu metod in vitro między laboratoriami oraz 

rozpowszechniania dokumentów instruktażowych i materiałów szkoleniowych 

wspierających walidację; 
 



4. Systematycznie aktualizowana strona internetowa gromadząca informacje (ułatwiająca 

planowanie doświadczeń i weryfikacje projektów przez lokalne komisje etyczne ds. 

doświadczeń na zwierzętach) 

 

5. Działania zmierzające do zainicjowania zorganizowanych programów finansowania 

prac nad metodami alternatywnymi oraz udziału w gremiach międzynarodowych 

koncentrujących się na tych zagadnieniach.  

 


