REGULAMIN
LABORATORIUM PSYCHOLOGII ZWIERZĄT
INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN, działa w oparciu o Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o
ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań,
jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami
utrzymywanymi w ośrodku.
§2
Laboratorium Psychologii Zwierząt jest wewnętrzną jednostką o charakterze naukowo-badawczym
i szkoleniowym Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem.
§3
Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN nie posiada osobowości prawnej.
§4
Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN prowadzi działalność na rzecz Instytutu oraz w
ograniczonym zakresie działalność odpłatną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
oraz na podstawie decyzji Dyrekcji Instytutu i Kierownika Laboratorium.
§5
Do zadań Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN należy prowadzenie prac badawczo
naukowych, prowadzenie szkoleń, wydawanie opinii konsultacyjnych, opiniowanie projektów w
zakresie badań na zwierzętach oraz doradztwo w obszarze dobrostanu zwierząt.
Rozdział II
Organizacja Laboratorium
§6
Laboratorium Psychologii Zwierząt obejmuje:
1. Zwierzętarnię
2. Izolatkę
3. Przedsionek z wyciągiem
4. Pomieszczenie badawcze
5. Magazyn
§7
Pracami Laboratorium kieruje Kierownik Laboratorium przy pomocy pracowników etatowych i
nieetatowych. Kierownik Laboratorium reprezentuje Laboratorium na zewnątrz, odpowiada za
realizację zadań określonych w niniejszym regulaminie oraz zajmuje się organizacją prac
badawczych i szkoleniowych.
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§8
Kierownika Laboratorium powołuje i odwołuje Dyrektor IP PAN.
§9
W skład zespołu Laboratorium wchodzą Kierownik Zwierzętarni oraz Lekarz weterynarii działający
na podstawie umowy zawartej z Instytutem.
§ 10
Nadzór nad pracami naukowo-badawczymi w Laboratorium prowadzonymi bezpośrednio na
zwierzętach sprawuje Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt powoływany przez Dyrektora
Instytutu.
§ 10
Badania w Laboratorium wykonywane są wyłącznie w oparciu o aktualną zgodę I Lokalnej Komisji
Etycznej ds Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie.
§ 12
Laboratorium posiada infrastrukturę oraz zezwolenia na konwencjonalną hodowlę oraz badania
doświadczalne wyłącznie na szczurze laboratoryjnym gatunku Rattus norvegicus.
Rozdział III
Organizacja prac w Laboratorium
§ 13
Prace badawczo naukowe oraz szkoleniowe mogą prowadzić w Laboratorium tylko osoby
uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacji i zezwolenia wydane przez Dyrektora Instytutu.
§14
1. Dostęp do pomieszczeń Laboratorium mają wyłącznie osoby upoważnione przez
Kierownika Laboratorium.
2. Osoby spoza Laboratorium prowadzące prace naukowo badawcze mogą przebywać w
Laboratorium tylko we wcześniej ustalonych terminach prowadzenia prac na podstawie
zgody Kierownika Laboratorium.
3. Podczas prac naukowo-badawczych w Laboratorium mogą przebywać wyłącznie osoby
biorące udział w badaniu na podstawie Uchwały I Lokalnej Komisji Etycznej ds
Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie.
§15
Ustalanie terminów prac naukowo-badawczych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody I
Lokalnej Komisji Etycznej ds Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie oraz w oparciu o plan ich
finansowania zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu i Kierownika Laboratorium.
§16
1. Osoba prowadząca prace naukowo-badawcze w Laboratorium odpowiada za udostępniony
sprzęt laboratoryjny i stan pomieszczeń.
2. Osoba prowadząca prace naukowo-badawcze w Laboratorium zobowiązana jest do
prowadzenia prac w taki sposób, aby jej działania nie naruszały dobrostanu zwierząt
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przebywających w Zwierzętarni oraz nie powodowały zakłóceń w pracach innych osób.
3. W Laboratorium należy przestrzegać właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa
pracy i ochrony przeciwpożarowej.
4. Osoby kierujące pracami badawczymi odpowiedzialne są za utylizację odpadów, w tym
odpadów biologicznych.
5. Osoba kierująca pracami badawczymi odpowiedzialna jest za przywrócenie parametrów
użytkowych i sanitarnych Laboratorium do wartości sprzed podjęcia badań.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§17
W Zwierzętarni mogą przebywać wyłącznie zwierzęta pochodzące od wymienionych w
rejestrze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Hodowców lub Dostawców oraz
zwierzęta pochodzące z hodowli własnej wyprowadzonej od zwierząt pochodzących od
wymienionych w w/w rejestrze Hodowców lub Dostawców.
W Zwierzętarni może znajdować się maksymalnie do 130 zwierząt. Liczba ta może zostać
znacznie ograniczona w czasie prowadzenia zabiegów hodowlanych lub w sytuacjach
wymaganych projektem badawczymi.
Dostęp do zwierząt w Zwierzętarni mają wyłącznie osoby sprawujące opiekę nad
zwierzętami na podstawie wyznaczenia Dyrektora Instytutu, Kierownik Zwierzętarni,
Weterynarz oraz doraźnie osoby upoważnione przez Kierownika Laboratorium.
Zabiegi pielęgnacyjne na zwierzętach (w tym handling, karmienie itd.) wykonywane są
wyłącznie przez osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami na podstawie wyznaczenia
Dyrektora Instytutu.
Odstępstwa od standardowych warunków utrzymania i hodowli utrzymywanych w
Laboratorium zwierząt są dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody I Lokalnej Komisji
Etycznej ds Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie.
Osoba kierująca pracami badawczymi odpowiedzialna jest za pokrycie kosztów utrzymania
i hodowli zwierząt przeznaczonych do swoich badań.
Terminy wprowadzenia nowych zwierząt do Zwierzętarni, czas ich pobytu oraz termin
planowanych badań uzgadniany jest każdorazowo z Kierownikiem Laboratorium na
podstawie dostępności sprzętu i pomieszczeń oraz po zasięgnięciu opinii Zespołu ds
dobrostanu, zootechnika i lekarza weterynarii działających na podstawie umowy lub
wyznaczenia Dyrektora Instytutu.
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