
REGULAMIN 

PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ 

INSTYTUTU PSYCHOLOGII 

WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS W SOSNOWCU 

 

§1 

1. Gdy w regulaminie pojawia się określenie Pracownia Psychologiczna, należy 

je odnosić do Pracowni Psychologicznej Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły 

Humanitas w Sosnowcu. 

2. Gdy w regulaminie pojawia się określenie sprzęty, należy je odnosić do sprzętu 

komputerowego, sprzętu audiowizualnego, aparatury do pomiaru reakcji 

neurofizjologicznych, urządzeń do prowadzenia eksperymentów oraz oprogramowania 

komputerowego, będących na wyposażeniu Pracowni Psychologicznej. 

3. Gdy w regulaminie pojawia się określenie testy, należy je odnosić do psychologicznych 

narzędzi badawczych w postaci kwestionariuszy, skal, testów w formie drukowanej lub 

elektronicznej. W ich zakres mogą wchodzić arkusze badawcze, podręczniki, klucze 

odpowiedzi do testów. 

4. Gdy w regulaminie pojawia się określenie Instytut Psychologii, należy je odnosić 

do Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

 

§2 

1. Naczelnym celem działania Pracowni Psychologicznej jest umożliwienie pracownikom 

oraz studentom Instytutu Psychologii, przygotowania oraz prowadzenia badań 

naukowych i zajęć dydaktycznych. 

2. Osoby organizujące i prowadzące badania w Pracowni Psychologicznej, zobowiązane 

są do przestrzegania zasad etycznych, obowiązujących w badaniach psychologicznych, 

określonych między innymi przez: 

a) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 

b) European Federation of Psychologist Associations: 

www.efpa.eu/ethics 

c) Universal Declaration of Ethical Principles in Psychology: 

www.sagepub.com/cac6study/pdf/UniversalDeclaration.pdf 

d) British Educational Research Association: 

http://www.bera.ac.uk/system/files/Ethics%20and%20Educational%20Research.p

df 

 

§3 

1. Osoby korzystające z Pracowni Psychologicznej są zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu oraz poleceń pracowników Instytutu Psychologii. 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29
http://www.efpa.eu/ethics
http://www.sagepub.com/cac6study/pdf/UniversalDeclaration.pdf
http://www.bera.ac.uk/system/files/Ethics%20and%20Educational%20Research.pdf
http://www.bera.ac.uk/system/files/Ethics%20and%20Educational%20Research.pdf


2. Korzystanie z Pracowni Psychologicznej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się 

do przestrzegania regulaminu i ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności finansowej 

w przypadku uszkodzeń wyposażenia, spowodowanych niewłaściwym jego 

użytkowaniem. 

3. Wynoszenie elementów wyposażenia Pracowni Psychologicznej jest możliwe 

wyłącznie przez pracowników Instytutu Psychologii po uzyskaniu zgody osoby 

odpowiedzialnej za pracownię. 

 

§4 

1. Z Pracowni Psychologicznej mogą korzystać pracownicy i studenci Wyższej Szkoły 

Humanitas w Sosnowcu.  

2. Z testów przeznaczonych wyłącznie dla psychologów korzystać mogą jedynie 

pracownicy będący psychologami lub studenci psychologii, po okazaniu ważnej 

legitymacji studenckiej, gdy wymaga tego proces badawczy lub dydaktyczny. 

3. Studenci, którzy odbywają zajęcia w Pracowni Psychologicznej: 

a) przebywają w Pracowni Psychologicznej jedynie w obecności osoby prowadzącej 

zajęcia, 

b) podejmują jedynie działania zaaprobowane przez osobę prowadzącą zajęcia, 

c) nie mogą wprowadzać do pomieszczeń pracowni osób trzecich ani wynosić 

z laboratorium elementów wyposażenia. 

 

§5 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wyposażenia, osoba 

korzystająca jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

pracownika pracowni. 

2. Za archiwizację i zabezpieczenie danych osobowych osób badanych oraz danych 

pozyskanych w trakcie badania, odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca badania. 

 

§6 

1. Na podstawie odrębnych umów pomieszczenia i wyposażenie Pracowni 

Psychologicznej mogą być udostępniane osobom spoza Instytutu Psychologii. 

 

§7 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


