
 

 

Zarządzenie nr 111/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie likwidacji Pracowni  Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii  

w strukturze Zakładu Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 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 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 13 statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 30 czerwca 2022 r. w strukturze Zakładu Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa 

Medycznego na Wydziale Nauk Zdrowiu likwiduje się Pracownię Medycyny Eksperymentalnej  

i Innowacyjnych Technologii. 

§ 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 

1. W schemacie struktury organizacyjnej jednostek wydziałowych i innych jednostek 

organizacyjnych w rozumieniu § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu, stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu organizacyjnego (zał. 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”) wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające  

z niniejszego zarządzenia. 



 

 

2. W wykazie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu 

organizacyjnego (zał. 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”) wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z upoważnienia Rektora 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

PROREKTOR DS. NAUKI 
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 

 

Otrzymują:  
według rozdzielnika 
AO 


