
VII KONFERENCJA  

ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH 
  

 Termin: 12-14 września 2022 r. 
 Miejsce: SGGW w Warszawie. W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemicznej – zdalnie lub hybrydowo.  

 
Organizatorzy: 

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych 
oraz Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie 

 
 

Współorganizatorzy: 
 Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

 Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu 

 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk 

 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Patronat: Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach 

 
Temat główny: 

Neurobiologia, w tym doświadczenia na zwierzętach w obszarach: psychiatria i psychologia, behawior, modele 
uzależnienia, choroby neurodegeneracyjne itp.  
 

Planowane sesje plenarne: 
• Zwierzęce modele w naukach neurobiologicznych 
• Badania behawioralne – różne kierunki, różne problemy 
• Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne w dobie kryzysów – wyzwania na dziś i jutro 
• Otwartość w badaniach naukowych – możliwości i ograniczenia 
• Dobrostan, współpraca, jakość badań – jak je skutecznie połączyć 
Prezentacja: fundacji Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych 
 

Wśród naszych wykładowców zagoszczą między innymi: 
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

mgr Patrycja Ciborowska (Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie) 
dr Anna M. Czarnecka (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN) 

dr Katarzyna Dziendzikowska (Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie) 
dr Olga Gewartowska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) 

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW (Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie) 
dr n. wet. Łukasz Kiraga (Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie) 

Kirk Leech (Dyrektor Zarządzający EARA) 
prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) 

mgr Anna Niwińska (Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie) 
dr hab. Lidia Radko, MBA, prof. UPP (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu) 

dr hab. Rafał Ryguła, prof. IF PAN (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie) 
dr. Fei Song (The European Mouse Mutant Archive - EMMA) 
dr Marzena Stefaniuk (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN) 

dr hab. Marcin Taciak, prof. Instytutu (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN) 
mgr inż. Katarzyna Unrug-Bielawska (Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy) 

dr n. med. Adriana Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
dr hab. Jarosław Woliński, prof. Instytutu (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN) 

mgr Joanna Wysocka–Andrusiewicz (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski) 

 



 
Warsztaty: 
1. Diagnostyka patomorfologiczna w badaniu naukowym i monitoringu zdrowia. 
2. Strategie radzenia sobie ze stresem - wprowadzenie. 
3. Obowiązki zespołów ds. dobrostanu zwierząt po nowelizacji ustawy. 
4. Spotkanie robocze dla kierowników zwierzętarni:  „Skuteczny manager”. 
 

Sesja plakatowa obejmująca tematy: 
1. Badania na zwierzętach laboratoryjnych, gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących.  
2. Metody alternatywne i 3R w praktyce, w tym kultura opieki nad zwierzętami. 
3. Otwartość i komunikacja w nauce.  
 
UWAGA:  
Z myślą o ekologii i Państwa wygodzie chcielibyśmy w tym roku zaproponować sesję w formie e-posterów. Postery 
zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji na naszej stronie, umożliwimy ich przeglądanie na 
terminalach w trakcie konferencji. Zależnie od ilości zgłoszonych plakatów, zorganizujemy sesję na auli konferencyjnej 
z możliwością 3 minutowej prezentacji każdego plakatu (max. 5 slajdów).  
Serdecznie zapraszamy do przesyłania e-plakatów wraz ze streszczeniami na nasz adres mail: kontakt@pollasa.pl. 
Osoby, które już przesłały streszczenia mogą do 1 września b.r. dosłać e-plakat. Prosimy, aby przesłany e-plakat 
zawierał w nazwie pliku nazwisko autora oraz tytuł pracy. 
 
Terminy nadsyłania streszczeń: do 20 lipca 2022. 
Terminy nadsyłania e-plakatów: do 1 września 2022. 
 
Prosimy o przygotowanie e-plakatu według poniższych wytycznych: 
– format pliku: PDF 
– maksymalnie 5 slajdów 
– rozmiar slajdów 9:16, orientacja pozioma 
– maksymalna wielkość pliku - 1 MB 
Co powinien zawierać e-plakat: 
– tytuł doniesienia i imię i nazwisko autora/-ów wraz z afiliacją (w tym dane kontaktowe) 
– wprowadzenie 
– cel badań 
– wyniki i wnioski. 
 
12 września po zakończeniu wykładów: Zebranie członków PolLASA 
 
Harmonogram: 
- zgłoszenia: 2 termin do 31 sierpnia 2022r.; 
- streszczenia: do 20 lipca 2022 r. (wzór formatowania na stronie www). 
 
Opłaty: 
Zgłoszenie i opłata w 2 terminie (od 1 lipca 2022): 500 zł (członkowie PolLASA z opłacona składką) i 550 zł (pozostali 
uczestnicy), doktoranci i studenci: 350 zł.  
Opłata zawiera udział w Konferencji, w tym w planowanych warsztatach, przerwy kawowe i obiady, materiały 
konferencyjne. 
Bankiet w drugim dniu konferencji – opłata dodatkowa 150 zł. 
 
Więcej informacji na naszej stronie:  
www.pollasa.pl w zakładce KONFERENCJA 2022  
Zgłoszenia: należy wypełnić formularz na stronie konferencji. 
 
Baza noclegowa na terenie kampusu: 
DS LIMBA: pokój 1 osobowy – 70,20 zł, 2 osobowy – 54,00 zł/osobę 
DS HILTON: pokój 1 osobowy – 59,40 zł, pokój 2 osobowy – 43,20 zł/osobę 
Kontakt w sprawie informacji i rezerwacji noclegów: p. dr Beata Grzegrzółka: knzdil@sggw.edu.pl 

   
 

http://pollasa.pl/?page_id=912
http://pollasa.pl/?page_id=752
http://pollasa.pl/?page_id=883


 

Sponsor główny: 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Sponsorzy: 

                   


