
 

 

Zarządzenie nr 130/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 11 lipca 2022 r. 

w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej oraz Katedry i Zakładu Chemii 

Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym i utworzenia na bazie likwidowanych 

jednostek Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Chemicznych na Wydziale Farmaceutycznym 

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.), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2 Statutu Uczelni (stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r.) oraz uchwały nr 

2434 senatu UMW z dnia 29 czerwca 2022 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Z dniem 30 września 2022 r. likwiduje się Katedrę i Zakład Chemii Analitycznej na Wydziale 

Farmaceutycznym. 

2. Z dniem 30 września 2022 r. likwiduje się Katedrę i Zakład Chemii Nieorganicznej na Wydziale 

Farmaceutycznym. 

3. Majątek oraz zadania zlikwidowanych jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, przejmuje 

nowo utworzona Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych, o której mowa w § 2.  

§ 2 

1. Z dniem 1 października 2022 r. na Wydziale Farmaceutycznym tworzy się Katedrę i Zakład 

Podstaw Nauk Chemicznych. 

2. Nazwa jednostki, o której mowa w ust. 1 , w języku angielskim brzmi: Department of Basic 

Chemical Sciences. 

3. Zadania Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Chemicznych obejmują: 

1) W zakresie działalności badawczej: prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii 

analitycznej, nieorganicznej, ogólnej i przedmiotów pokrewnych, 

2) W zakresie działalności dydaktycznej: prowadzenie działalności dydaktycznej w formie 

wykładów, seminariów i ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a 

także studiów międzyuczelnianych, w zakresie chemii analitycznej, nieorganicznej, ogólnej i 

przedmiotów pokrewnych zgodnie z bieżącymi potrzebami Uczelni. 

§ 3 

Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych 

otrzymuje symbol WF-29 oraz adres e-mail: WF-29@umw.edu.pl. 



 

 

§ 4 

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. 

§ 5 

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” ze zm.) 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” ze zm.) wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

Otrzymują:  
według rozdzielnika 
AO 


