Zarządzenie nr 13 /XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie utworzenia Genetycznego Laboratorium Badawczego w strukturze Katedry
i Zakładu Genetyki na Wydziale Lekarskim oraz zmian w wykazie jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 oraz § 13 ust. 4 i 5 statutu Uczelni (t.j. zał. do
uchwały nr 1774 Senatu z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1.

Z dniem 1 marca 2019 r. w strukturze Katedry i Zakładu Genetyki na Wydziale Lekarskim
tworzy się jednostkę, o której mowa w § 12 ust. 2 statutu Uczelni, tj.:
Genetyczne Laboratorium Badawcze

2.

Nazwa w języku angielskim: Genetic Research Laboratory

3.

Po utworzeniu Genetycznego Laboratorium Badawczego struktura Katedry i Zakładu
Genetyki jest następująca:
Katedra i Zakład Genetyki, w którym funkcjonują jednostki, o których mowa w § 12 ust. 2
statutu Uczelni, tj.:
1) Laboratorium Badań Cytogenetycznych,
2) Laboratorium Badań Molekularnych,
3) Genetyczne Laboratorium Badawcze.
§2
1. Celem utworzenia Genetycznego Laboratorium Badawczego, zwanego dalej
„Laboratorium”, jest wykonywanie badań genetycznych dla potrzeb dydaktycznych,
naukowych oraz komercyjnych.
2. Zakres zadań Laboratorium będzie obejmował:
1) Wykonywanie
molekularnej

badań
i

biologii

metodami

cytogenetyki

molekularnej

realizowanymi badaniami,
2) Wprowadzanie nowych technik badawczych,

oraz

klasycznej,

specjalistyczny

cytogenetyki
nadzór

nad

3) Nadzór nad odczynnikami oraz sprzętem służącym do wykonywania badań,
4) Uaktualnianie

oraz

opracowywanie

wewnętrznych

procedur

w

zakresie

wykonywanych badań.
§3
1. Zadania Laboratorium będą realizowane przez pracowników zatrudnionych w Katedrze i
Zakładzie Genetyki.
2. Środki

finansowe

na

działalność

Laboratorium

będą

pochodziły

ze

środków

przeznaczonych na działalność Katedry i Zakładu Genetyki.
§4
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Laboratorium posługuje się symbolem
Katedry i Zakładu Genetyki - WL-29 i adresem e-mail WL-29@umed.wroc.pl
§5
W wykazie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
stanowiącym załącznik nr 3 do statutu Uczelni (t.j. zał. do uchwały nr 1774 Senatu UMW z
dnia 31 maja 2017 r. ze zm.), wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego
zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
W zastępstwie Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Otrzymują:
według rozdzielnika
AO

