
 

 

Zarządzenie nr  47/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie utworzenia Zwierzętarni Doświadczalnej w strukturze Centrum Badań 

Przedklinicznych oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu” 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 

U. 2022, poz. 574), § 12 ust. 1, § 13 oraz § 16 statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. w strukturze Centrum Badań Przedklinicznych tworzy się jednostkę, 

o której mowa w § 11 ust. 2 statutu Uczelni – Zwierzętarnię Doświadczalną (nazwa w języku 

angielskim: Experimental Animal Facility). 

2. Zakres zadań Zwierzętarni Doświadczalnej obejmuje prowadzenie hodowli zwierząt 

eksperymentalnych oraz przeprowadzanie badań naukowych na zwierzętach 

eksperymentalnych (na potrzeby jednostek organizacyjnych Uczelni oraz na zlecenie 

podmiotów zewnętrznych). 

3. Zadania Zwierzętarni Doświadczalnej realizowane będą przez pracowników zatrudnionych  

w Centrum Badań Przedklinicznych. 

4. Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Zwierzętarnia Doświadczalna posługuje się 

symbolem Centrum Badań Przedklinicznych RN-BP oraz adresem organizacyjnym e-mail: RN-

BP@umw.edu.pl.  

§ 2 

W załączniku do zarządzenia nr 232/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek 

wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelni oraz ustalenia zasad nadawania nazw 

anglojęzycznych tym jednostkom ze zm. wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające  

z niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia nr 277/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 

grudnia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni oraz 

wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” ze zm., 

wprowadza się następujące zmiany: 
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1) karta „CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH” otrzymuje brzmienie jak załącznik do 

niniejszego zarządzenia, 

2) w załączniku nr 3 – WYKAZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU - 

wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie  

z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

Z upoważnienia Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

PROREKTOR DS. NAUKI 

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 

Otrzymują:  
według rozdzielnika 
AO 


