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Ludzie podzielili się na rasy, religie, kultury i uważają, że ich powinnością jest dbanie o swoich. Tymczasem 
to wcale nie jest ważne. Wiesz, piesku, najważniejsze jest współczucie. Ten rodzaj współodczuwania, który po-
zwala poczuć ból cierpiącego. Wy, zwierzęta, znacie to doskonale. To od was powinniśmy się uczyć, ale zamiast 
tego zadajemy wam ból.

Dorota Sumińska, Świat według Psa 
 

Badania na zwierzętach wykonywane były już starożytności, umożliwiając poznanie anatomii i fizjolo-
gii oraz opracowanie skutecznych metod leczenia chorób. Interesowali się nimi Arystoteles, Erasistra-
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Burch – ogłosiło zasadę 3R – Replacement (zastąpienie), Reduction (ograniczenie) i Refinement (udo-
skonalenie), która ogranicza cierpienie i same testy na zwierzętach, ale nadal ich nie zakazuje. W Polsce 
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Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w jakiejkolwiek ustawie są wzmian-
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WSTĘP

Badania na zwierzętach wykonywane były już w starożytności, umożliwiając 
poznanie anatomii i fizjologii oraz opracowanie skutecznych metod leczenia cho-
rób. Interesowali się nimi Arystoteles, Erasistratos z Keos i Galen, którego nawet 
ochrzczono mianem ojca badań nad zwierzętami. Niestety, zwierzęta używane 
do eksperymentów traktowano przedmiotowo i często nikt nie przejmował się 
zadawanym im bólem. Pod koniec XVIII i na początku XIX w. coraz częściej były 
testowane na zwierzęcych organizmach nowe leki i nowe teorie medyczne. Sza-
cuje się, że w XX stuleciu, kiedy to doszło do dynamicznego rozwoju przemysłu 
farmaceutycznego i kosmetycznego, ponad milion zwierząt padł ofiarami testów 
różnych nowoodkrytych substancji. W okresie II wojny światowej zwierzęta wyko-
rzystano także w celach wojskowych (np. psy obkładano bombami z nietypowym 
zapalnikiem, licząc, że wczołgają się pod czołg wroga, gołębie wykorzystywano 
do lokalizowania terenów skażonymi trującymi substancjami, świnie i naczelne 
wykorzystywano w celu sprawdzenia działania nowych substancji bojowych lub 
materiałów wybuchowych). Dopiero w roku 1959 dwóch brytyjskich zoologów – 
William Russell i Rex Burch – ogłosiło zasadę 3R: Replacement (zastąpienie), Re-
duction (ograniczenie) i Refinement (udoskonalenie), która ogranicza cierpienie 
i same testy na zwierzętach, ale nadal ich nie zakazuje. W Polsce i innych krajach 
Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzę-
tach. Nadal można jednak prowadzić testy, których celem jest poprawa hodowli, 
zapobieganie chorobom u zwierząt/roślin oraz ochrona środowiska naturalne-
go. Niestety, w innych częściach świata w dalszym ciągu firmy farmaceutyczne, 
prowadzące sprzedaż na skalę światową, wykonują testy swoich kosmetyków na 
zwierzętach, tyle tylko, że w ośrodkach pozaeuropejskich. 

Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w ja-
kiejkolwiek ustawie są wzmianki o tym, że takie badanie jest wymagane, aby 
produkt mógł wejść do obiegu na rynek (chyba że to lek lub chemikalia)? Czy 
są sprecyzowane metody, jakimi dany środek ma zostać przebadany, aby mógł 
się znaleźć w sprzedaży? Co tak naprawdę daje ludzkości jakikolwiek test na 
zwierzęciu? Jaka jest świadomość społeczna na temat tego, co się robi ze zwie-
rzętami – nie tylko w laboratoriach, ale też np. w hodowlach i rzeźniach? Czy 
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zwierzęta mają duszę i samoświadomość? Jakie relacje łączyły i łączą ludzi ze 
zwierzętami? Czy zwierzęta mają jakieś prawa? Czy ktoś o te prawa walczy? 

Jako redaktorzy książki mamy nadzieję, że na te i inne pytania znajdziesz 
odpowiedź w naszej publikacji, bowiem, jak już twierdził Konfucjusz, „Człowiek, 
który zadaje pytanie, jest głupcem przez minutę. Człowiek, który nie zadaje py-
tań, jest głupcem przez całe życie”. 

Zaproponowana przez autorów formuła konstrukcji merytorycznej rozdziałów 
opiera się na naszych wcześniejszych publikacjach i doświadczeniach wydawni-
czych. Każdy rozdział może stanowić odrębną całość, zakończoną podsumowa-
niem i wnioskami, a kolejne oraz poprzedzające teksty stanowią osnowę myślową 
i szkielet konstrukcyjny całości. Naszym celem było przedstawienie jak najnowszej 
wiedzy naukowej z zakresu szeroko rozumianej problematyki eksperymentów czy 
badań podejmowanych na zwierzętach i podsumowanie dotychczasowej wiedzy na 
podjęty temat, określony tytułem – w centrum naszych zainteresowań znalazł się 
bowiem problem związany ze stosunkiem człowieka wobec zwierząt. Przenikanie 
się dyscyplin naukowych, medycznych, biologicznych, społecznych, filozoficznych 
czy prawnych pozwoliło na szerokie ujęcie zagadnienia. Kwerenda biblioteczna, 
jakościowa analiza źródeł, literatury oraz pomocniczo metoda statystyczna, a także 
korzystanie z własnych przeżyć i doświadczeń naukowych zgromadzonych w trak-
cie pracy badawczej (w przypadku niektórych autorów także w oparciu o testowa-
nie zwierząt) umożliwiły ukazanie tego trudnego etycznie zagadnienia z różnych 
perspektyw. Zastosowana metodologia sytuuje się bowiem na styku nauk społecz-
nych oraz medycznych. Podział na rozdziały podporządkowane poszczególnym 
dyscyplinom naukowym ma pomóc Czytelnikowi łatwiej znaleźć tekst z danej 
tematyki, która najbardziej go interesuje.

Chcielibyśmy także podziękować wszystkim autorom oraz Wydawnictwu 
Silva Rerum za pracę non profit przy powstawaniu tej pozycji, a dodatkowo za 
to, że 10% wszystkich zysków ze sprzedaży zostanie przekazane na cele statu-
towe Stowarzyszenia Pro Salute sprawującego na co dzień opiekę nad dziećmi 
z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). Zachęcamy więc gorąco do zakupu 
i lektury książki – kupując ją, nie tylko stajesz się jej posiadaczem, ale również 
wspierasz terapię i rehabilitację dzieci z DMD.

Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski

Dr hab. Jacek Breczko
Dr n. społ. Paulina Maria Wiśniewska

Dr n. hum. Sebastian Surendra
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Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością 
Gottfried E. Lessing

Stowarzyszenie powstało w roku 2017. Jest zrzeszeniem osób fizycznych 
zawiązanym dla promowania i wspierania zdrowia w różnych grupach spo-
łecznych, prowadzenia działalności naukowo-szkoleniowej oraz charytatywnej.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują zawodowo, w większości na 
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Bardzo się lubimy, przyjaźnimy i za-
wsze wspieramy. W Stowarzyszeniu działamy wyłącznie w ramach wolontariatu, 
bez wynagrodzenia. 

Stowarzyszenie Pro Salute jest organizacją non profit, które nie ma etato-
wych pracowników i sztabu Public Relations do pomocy. Wszystkie zgromadzo-
ne środki w 100% wydajemy na potrzeby naszych podopiecznych, nie ponosząc 
kosztów związanych z etatami pracowników. Mocno wierzymy jednak, że w taki 
sposób, nieetatowo, też można zrobić wiele dobrego. Stowarzyszenie utrzymuje 
się jedynie ze składek członków. Nie mamy też na razie odpisu 1%.

Naszymi Ambasadorami są: Edyta Krzemień, Damian Aleksander, Ryszard 
Doliński oraz Rafał Supiński.

Nasze działania ukierunkowane są na pomoc 42 dzieciom z dystrofią mięśnio-
wą Duchene’a (DMD), których sukcesywnie przybywa z całej Polski i z zagranicy, 
w wieku od 5 do 17 lat, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. 

Dystrofia mięśniowa jest chorobą nieuleczalną. Dzieci średnio żyją 15–18 
lat, maksymalnie do 30 lat. Można jednak, dzięki jedynej w Polsce terapii prowa-
dzonej w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UMB, pomóc im godnie żyć i zmniejszyć 
objawy choroby. 

Bez pomocy ludzi o wielkich sercach nie damy jednak rady zebrać funduszy 
na ich terapię i rehabilitację, która nie jest refundowana przez NFZ, a musi trwać 
do końca ich życia. Ta terapia to jedyna w Polsce prowadzona we wspomnianej 
Klinice (na stronie http://www.prosalute.com.pl/nasi-podopieczni można o niej 
i jej efektach przeczytać więcej).

Więcej o Stowarzyszeniu:  
www.prosalute.com.pl 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/
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Ludzie podzielili się na rasy, religie, kultury i uważają, że ich powinnością jest dbanie o swoich. Tymczasem 
to wcale nie jest ważne. Wiesz, piesku, najważniejsze jest współczucie. Ten rodzaj współodczuwania, który po-
zwala poczuć ból cierpiącego. Wy, zwierzęta, znacie to doskonale. To od was powinniśmy się uczyć, ale zamiast 
tego zadajemy wam ból.

Dorota Sumińska, Świat według Psa 
 

Badania na zwierzętach wykonywane były już starożytności, umożliwiając poznanie anatomii i fizjolo-
gii oraz opracowanie skutecznych metod leczenia chorób. Interesowali się nimi Arystoteles, Erasistra-
tos z Keos i Galen, którego nawet ochrzczono mianem ojca badań nad zwierzętami. Niestety, zwierzęta 
używane do eksperymentów traktowano przedmiotowo i często nikt nie przejmował się zadawanym im 
bólem. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku coraz częściej były testowane na zwierzęcych orga-
nizmach nowe leki i nowe teorie medyczne. Szacuje się, że w XX wieku, kiedy to doszło do dynamicz-
nego rozwoju przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, ponad milion zwierząt padło ofiarami te-
stów różnych nowoodkrytych substancji. W okresie II wojny światowej zwierzęta wykorzystano także 
w celach wojskowych (np. psy obkładano bombami z nietypowym zapalnikiem, licząc, że wczołgają się 
pod czołg wroga, gołębie wykorzystywano do lokalizowania terenów skażonymi trującymi substancja-
mi, świnie i naczelne wykorzystywano w celu sprawdzenia działania nowych substancji bojowych lub 
materiałów wybuchowych). Dopiero w roku 1959 dwóch brytyjskich zoologów – William Russell i Rex 
Burch – ogłosiło zasadę 3R – Replacement (zastąpienie), Reduction (ograniczenie) i Refinement (udo-
skonalenie), która ogranicza cierpienie i same testy na zwierzętach, ale nadal ich nie zakazuje. W Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. 
Nadal można jednak prowadzić testy, których celem jest poprawa hodowli, zapobieganie chorobom 
u zwierząt czy roślin oraz ochrona środowiska naturalnego. W innych częściach świata w dalszym ciągu 
firmy farmaceutyczne, prowadzące sprzedaż na skalę światową, wykonują testy swoich kosmetyków na 
zwierzętach, tyle tylko, że w ośrodkach pozaeuropejskich.
Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w jakiejkolwiek ustawie są wzmian-
ki o tym, że takie badanie jest wymagane, aby produkt mógł wejść do obiegu na rynek (chyba że to lek lub 
chemikalia)? Czy są sprecyzowane metody, jakimi dany środek ma zostać przebadany, aby mógł się zna-
leźć w sprzedaży? Co tak naprawdę daje ludzkości jakikolwiek test na zwierzęciu? Jaka jest świadomość 
społeczna na temat tego, co się robi ze zwierzętami – nie tylko w laboratoriach, ale też np. w hodowlach 
i rzeźniach? Czy zwierzęta mają duszę i samoświadomość? Jakie relacje łączyły i łączą ludzi ze zwierzę-
tami? Czy zwierzęta mają jakieś prawa? Czy ktoś o te prawa walczy?
Jako redaktorzy książki mamy nadzieję, że na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszej publika-
cji, bowiem jak już twierdził Konfuncjusz: „Człowiek, który zadaje pytanie, jest głupcem przez minutę. 
Człowiek, który nie zadaje pytań, jest głupcem przez całe życie”.
10% wszystkich zysków ze sprzedaży zostanie przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia Pro Salute 
sprawującego na co dzień opiekę nad dziećmi z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). Kupując książ-
kę, nie tylko stajesz się jej posiadaczem, ale również wspierasz terapię i rehabilitację dzieci z DMD.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 
Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski

Dr hab. Jacek Breczko
Dr n. społ. Paulina Maria Wiśniewska 

Dr n. hum. Sebastian Surendra

EKSPERYMENTY 

NA ZWIERZĘTACH

EGOIZM, KOSZT POSTĘPU 
CZY  PRZEJAW OKRUCIEŃSTWA

Pod redakcją
prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak
dr. n. o zdr. Andrzeja Guzowskiego 
dr. hab. Jacka Breczko 
dr n. społ. Pauliny Marii Wiśniewskiej 
dr. n. hum. Sebastiana Surendry

i badania
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