Zarz.: 46/XV R/2019
zm.: 49/XV R/2019

Zarządzenie nr 46/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyłączenia Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej ze struktur
Katedry Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej na Wydziale LekarskoStomatologicznym oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym i 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.), § 12 ust. 4 oraz § 13 ust. 2 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 lipca 2019 r. na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym ze struktury Katedry
Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej wyłącza się Zakład Immunopatologii i Biologii
Molekularnej wraz z funkcjonującymi w ramach tego zakładu jednostkami, o których mowa
w § 12 ust. 2 statutu Uczelni, tj. Pracownią Eksperymentalnej Komórkowej Regeneracji
Tkanek oraz Laboratorium Patomorfologii i Biologii Molekularnej.
2. Wyłączony Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej, zwany dalej „Zakładem”,
przekształca się w samodzielną jednostkę wydziałową.
3. 1Angielska nazwa Zakładu brzmi: Department of Immunopathology and Molecular
Biology
§2
1. Celem wyłączenia Zakładu ze struktury Katedry Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
jest:
1) Prowadzenie odrębnej działalności naukowej w zakresie eksperymentalnej
medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej z wykorzystaniem komórek
zróżnicowanych oraz macierzystych prowadzącej do otrzymania bioimplantów,
2) Wypracowanie procedur z zakresu inżynierii tkankowej oraz zaawansowanych
technologii medycznych o charakterze aplikacyjnym,
3) Prowadzenie odrębnej działalności organizacyjnej prowadzącej do tworzenia
konsorcjów celem aplikowania o granty badawczo-rozwojowe i badawczowdrożeniowe.
2. Dotychczasowy zakres zadań realizowanych przez Zakład ulega rozszerzeniu
o prowadzenie prac prowadzących do komercjalizacji wyników badań.
§3
1. Środki finansowe na działalność Zakładu będą pochodziły z dotacji na działalność
dydaktyczną i statutową (a następnie z subwencji ogólnej) oraz ze źródeł zewnętrznych
(granty i środki sponsorskie).
2. Zakład zostaje wyłączony wraz z przypisanym do niego majątkiem.
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Zmieniony zarządzeniem nr 49/XV R/2019 Rektora UMW z dnia 17 kwietnia 2019 r.

§4
Dorobek naukowy pracowników Zakładu w całości pozostanie w Zakładzie Immunopatlogii i
Biologii Molekularnej i wejdzie do dorobku naukowego Wydziału LekarskoStomatologicznego.
§5
1. Wyłączenie Zakładu nie powoduje zmiany stanu zatrudnienia w wyłączanej jednostce.
2. Na dzień 1 lipca 2019 r. w Zakładzie przewiduje się 4 etaty. Docelowo planowane jest
zwiększenie obsady kadrowej w Zakładzie.
§6
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Zakład otrzymuje symbol, tj. WS-17 oraz
adres organizacyjny e-mail: WS-17@umed.wroc.pl.
§7
W schemacie struktury organizacyjnej jednostek wydziałowych Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu (zał. do zarządzenia nr 66/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 30
września 2015 r. ze zm.) wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego
zarządzenia.
§8
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.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
PROREKTOR DS. DYDAKTYKI
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
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