
 

        UNIWERSYTET                                                                                                              

MIKOŁAJA KOPERNIKA 

          W TORUNIU 

    Collegium Medicum 

  im. Ludwika Rydygiera  

         w Bydgoszczy 

 

PISMO  OKÓLNE  NR  2/17 

 

Prorektora ds. Collegium Medicum 

 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

 

Regulamin Pracowni Doświadczalnej „Zwierzętarnia” 

 

Na podstawie § 54 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia  

22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK Nr 10, poz. 298 z późn. zm.)  

 

określam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Regulamin Pracowni Doświadczalnej „Zwierzętarnia” określa w szczególności zasady 

organizacji, funkcjonowania, utrzymania, finansowania oraz nadzoru nad Pracownią. 

 

§ 2. 

 

1. Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia”, zwana dalej „Pracownią”, będąca jednostką 

organizacyjną Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale 

Farmaceutycznym, prowadzi hodowlę zwierząt na potrzeby naukowe i dydaktyczne 

pracowników Collegium Medicum UMK. 

2. W Pracowni przeprowadza się badania biomedyczne z udziałem zwierząt laboratoryjnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą z niej korzystać eksperymentatorzy  

z wszystkich wydziałów Collegium Medicum UMK. 

3. Finansowanie kosztów utrzymania zwierząt doświadczalnych w Pracowni zapewnia 

eksperymentator w ramach realizowanego projektu badawczego. 

 

§ 3. 

 

1. Pracownią kieruje kierownik Pracowni, który ponosi odpowiedzialność za jej funkcjonowanie 

oraz za zapewnienie spełniania przez Pracownię warunków określonych obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Kierownik Pracowni ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 

1) zapewnienie zwierzętom doświadczalnym właściwych warunków utrzymania; 

2) ustalanie sposobu czyszczenia, mycia i odkażania klatek, sprzętu i wyposażenia 

używanego do utrzymywania zwierząt oraz wykonywania zabiegów na zwierzętach; 

3) prawidłowe oznakowanie, przechowywanie i przekazywanie odpadów oraz zwłok 

zwierzęcych firmie utylizacyjnej;  

4) zapewnienie przy odbiorze zwłok zwierzęcych wystawienia przez przedstawiciela firmy 

utylizacyjnej dokumentu handlowego, przy przewozie wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych kategorii I (dokument  
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handlowy sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden kierownik Pracowni 

przekazuje przewodniczącemu zespołu doradczego, o którym mowa w ust. 3. 

 

 

 

3. Kierownik Pracowni uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez zespół doradczy  

ds. dobrostanu zwierząt utrzymywanych i wykorzystywanych do celów naukowych  

lub dydaktycznych w Collegium Medicum UMK oraz może uczestniczyć w kontroli 

powiatowego lekarza weterynarii. 

 

§ 4. 

 

1. Kierownik Pracowni prowadzi ewidencję zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych,  

tj. rejestr zwierząt dostarczonych  i wydanych do doświadczeń albo dla pobrania tkanek  

lub narządów a w przypadku hodowli - rejestr zwierząt urodzonych i wykorzystanych  

do doświadczeń.  

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 prowadzone są dla każdego eksperymentatora osobno  

i zawierają: datę dostawy lub urodzenia zwierząt, ich liczbę, gatunek, a także  dane dostawcy. 

W rejestrach wyszczególnia się również liczbę zwierząt, które padły.  

3. Rejestry przechowuje przez 3 lata od ostatniego wpisu i udostępnia się je przewodniczącemu 

zespołu doradczego, o którym mowa w § 3 w ust. 3. 

 

§ 5. 

 

Nadzór nad Pracownią sprawuje przewodniczący zespołu doradczego, o którym mowa  

w § 3 w ust. 3. 

 

§ 6. 

 

Eksperymentator zobowiązany jest w szczególności do: 

1) każdorazowego ustalenia z kierownikiem Pracowni zamiaru korzystania z Pracowni,  

w tym terminu i zakresu planowanych czynności oraz wykazu osób biorących udział  

w tych czynnościach; 

2) każdorazowego zawiadomienia kierownika Pracowni o zamiarze korzystania z pomieszczeń 

operacyjnych i pooperacyjnych w celu skoordynowania doświadczeń z innymi 

eksperymentatorami; 

3) zapewnienia klatek, poideł, zapasów paszy i ściółki w czytelnie oznakowanych pojemnikach 

oraz elementów wzbogacenia środowiska dla zwierząt; 

4) zapewnienia opisu każdej klatki uwzględniającego: nazwisko eksperymentatora oraz szczep, 

płeć, liczbę zwierząt i datę rozpoczęcia eksperymentu; 

5) udostępniania dokumentacji przeprowadzanych doświadczeń zespołowi doradczemu,  

o którym mowa w § 3 w ust. 3. 

 

§ 7. 

 

W przypadku, gdy w Pracowni nie jest zatrudniony opiekun zwierząt, opiekę nad zwierzętami 

zapewnia eksperymentator, który zobowiązany jest do określenia liczby i gatunku zwierząt,  

okresu trwania eksperymentu oraz warunków sprawowania opieki nad zwierzętami,  

w tym wskazania osoby lub osób sprawujących opiekę posiadających wymagane uprawnienia. 
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§ 8. 

 

1. Eksperymentator planujący doświadczenia z użyciem nowego gatunku bądź szczepu zwierząt 

zobowiązany jest do uprzedniej konsultacji z kierownikiem Pracowni w celu ustalenia 

terminu wprowadzenia zwierząt oraz warunków ich hodowli, z tym że w pierwszej kolejności 

uwzględnia się plany i wynikające z nich potrzeby eksperymentatorów, których badania są  

już w toku.  

2. Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem nowego gatunku lub szczepu zwierząt ponosi 

eksperymentator. 

3. Zakup zwierząt do celów naukowych lub dydaktycznych w Collegium Medicum UMK  

odbywa się wyłącznie w systemie WORKFLOW, zgodnie z zasadami określonymi w  piśmie 

okólnym Nr 12/16 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 14 października 2016 r.  

w sprawie zasad monitorowania i kontroli realizacji zadań związanych z utrzymywaniem  

i wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub  dydaktycznych w Collegium  

Medicum UMK. 

 

§ 9. 

 

1. W Pracowni przebywać mogą tylko osoby zdrowe z ważnym zaświadczeniem od lekarza 

medycyny pracy. 

2. Każda osoba korzystająca z Pracowni zobowiązana jest do: 

1) uprzedniego uzyskania zgody eksperymentatora i kierownika Pracowni na korzystanie  

z Pracowni;  

2) uprzedniego zapoznania się z niniejszym regulaminem, co poświadcza własnoręcznym 

podpisem w wykazie prowadzonym przez kierownika Pracowni; 

3) sprzątnięcia i zdezynfekowania miejsca pracy po zakończeniu eksperymentu. 

3. Każda osoba przeprowadzająca lub uczestnicząca w doświadczeniu z użyciem zwierząt  

oraz każda osoba uśmiercająca zwierzęta musi posiadać wydane przez prorektora  

ds. Collegium Medicum UMK odpowiednie wyznaczenie. Kopia wyznaczenia powinna 

znajdować się u kierownika Pracowni. 

 

§ 10. 

 

1. W trakcie czynności wykonywanych w Pracowni obowiązują następujące zasady: 

1) całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków; 

2) bezwzględne korzystanie z odzieży ochronnej i rękawic jednorazowego użytku,  

które zapewnia eksperymentator; 

3) łagodne i humanitarne traktowanie zwierząt doświadczalnych, zgodne z zasadami etyki  

i przepisami prawa. 

2. Ze względów humanitarnych i prawnych zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek 

zabiegów na zwierzętach w pomieszczeniu, w którym przebywają inne zwierzęta. 

3. Aparatura i urządzenia w Pracowni mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby  

uprawnione, przeszkolone i upoważnione przez kierownika Pracowni. 

4. W Pracowni obowiązuje segregacja odpadów. Martwe zwierzęta i odpady biologiczne  

po zakończonej pracy powinny być umieszczone w szczelnie zamkniętych workach koloru 

czerwonego oznaczonych kodem 18 02 02. Worki należy umieścić w oznaczonej zamrażarce  

w pomieszczeniu nr 003 przeznaczonym do przechowywania odpadów. Liczbę i gatunek 

zwierząt martwych należy wpisać do zeszytu ewidencyjnego znajdującego się na zamrażarce.  
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§ 11. 

 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

 

 

                                                                          PROREKTOR  

                                                            DS. COLLEGIUM MEDICUM 

                                                  prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska  


