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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora Nr 30/2022 

z dnia 26 kwietnia 2022 roku 

 

Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej  

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

 

§ 1 

1. Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie (zwana dalej Uniwersytecką Polikliniką Weterynaryjną) jest jednostką 

ogólnouczelnianą Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna działa w oparciu o przepisy: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 574 ze zm.), 

2) Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1940 ze zm.), 

3) Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2019r. poz. 24 ze zm.), 

4) Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941  

ze zm.), 

5) Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 

ze zm.), 

6) Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia  

28 czerwca 2021 roku, 

7) Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie z dnia 1 września 2020 roku, 

8) niniejszego Regulaminu, 

9) innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych aktów 

prawnych Uczelni. 

3. Nadzór nad działalnością Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej sprawuje Prorektor  

ds. Współpracy z Zagranicą. 

4. Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna posiada i posługuje się logo, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

1. Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna jest jednostką, której głównym zadaniem jest 

prowadzenie i organizacja działalności; leczniczej, klinicznej, badawczej, usługowej  

i szkoleniowej. 

2. Do zadań Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej należy w szczególności: 

1) prowadzenie działalności leczniczej oraz innej działalności gospodarczej związanej  

z działalnością leczniczą lub służącej tej działalności, 

2) badanie stanu zdrowia zwierząt, 

3) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt, 
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4) leczenie zwierząt, 

5) udzielanie porad i konsultacji, 

6) pielęgnacja zwierząt, 

7) wydawanie opinii i orzeczeń, 

8) wykonywanie czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt  

i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu, 

9) wykonywanie detalicznego obrotu weterynaryjnymi produktami leczniczymi, paszami 

leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 

10) wykonywanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, 

11) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, 

12) podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, 

prowadzenie komercyjnej działalności badawczej we współpracy z innymi jednostkami 

naukowymi oraz podmiotami zewnętrznymi, 

13) uczestniczenie w przedsięwzięciach, których celem są badania naukowe i prace 

rozwojowe, 

14) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 

technika weterynarii i pielęgniarza weterynaryjnego, 

15) uczestniczenie w kształceniu podyplomowym i specjalizacyjnym lekarzy weterynarii. 

3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust.2 Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna 

współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. 

4. Organem doradczym Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej jest Społeczna Rada 

Naukowa, która złożona jest z koordynatorów dyscyplin naukowych zainteresowanych 

szeroko pojętą współpracą z Uniwersytecką Polikliniką Weterynaryjną, przedstawicieli 

środowiska lekarsko-weterynaryjnego oraz przedstawicieli przemysłu (interesariuszy). 

5. Członków Społecznej Rady Naukowej powołuje Rektor. 

6. Działalność Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej realizowana jest odpłatnie. 

 

§ 3 

1. Działalnością Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor, na zasadach określonych w Statucie.  

3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Uniwersyteckiej Polikliniki 

Weterynaryjnej.  

4. Dyrektor reprezentuje Uniwersytecką Poliklinikę Weterynaryjną w kontaktach z innymi 

jednostkami Uczelni oraz – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora –  

z podmiotami zewnętrznymi,.  

5. Zadania Dyrektora jako kierownika jednostki ogólnouczelnianej określa Regulamin 

organizacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  

6. Do zadań Dyrektora Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, 

2) podejmowanie działań zmierzających do samofinansowania się Uniwersyteckiej 

Polikliniki Weterynaryjnej, 

3) nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury badawczej i technicznej oraz zasobów 

materialnych Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, w tym monitorowanie 

wykorzystania infrastruktury badawczej na cele gospodarcze i nie gospodarcze, 
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4) ustalanie harmonogramów działalności usługowej Uniwersyteckiej Polikliniki 

Weterynaryjnej, 

5) zatwierdzanie harmonogramów prac badawczych, projektów szkoleniowych 

realizowanych przez Uniwersytecką  Poliklinikę Weterynaryjną, opracowywanie 

rocznego planu rzeczowo-finansowego, 

6) złożenie raz w roku Senatowi Uczelni sprawozdania z działalności Uniwersyteckiej 

Polikliniki Weterynaryjnej. 

7. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:  

1) Administratora Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, 

2) Głównego Lekarza Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, 

3) Koordynatorów jednostek medycznych oraz Koordynatorów jednostek 

niemedycznych Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, 

4) Kierownika ds. naukowych. 

8. Administratora Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej powołuje i odwołuje Rektor  

na wniosek Dyrektora. Do zadań Administratora należy: 

1) Administrowanie majątkiem ruchomym oraz nieruchomościami należącymi  

do Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, 

2) organizacja oraz realizacja działalności promocyjnej na rzecz Uniwersyteckiej 

Polikliniki Weterynaryjnej, 

3) zaopatrzenie w materiały, produkty lecznicze i wyroby medyczne, 

4) prowadzenie rachunkowości Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej, 

5) bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu pracowników. 

9. Głównego Lekarza Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej powołuje i odwołuje Rektor na 

wniosek Dyrektora. Główny Lekarz powierzone zadania kliniczne realizuje  

we współpracy z Koordynatorami jednostek medycznych. Do zadań Głównego Lekarza 

należy: 

1)  nadzór nad działalność leczniczą prowadzoną w Uniwersyteckiej Polikliniki 

Weterynaryjnej, 

2) bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu pracowników. 

3) Kierownika ds. naukowych Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej powołuje i odwołuje 

Rektor na wniosek Dyrektora. Do zadań Kierownika ds. naukowych należy: 

1) nadzór nad organizacją działalności badawczej Uniwersyteckiej Polikliniki 

Weterynaryjnej, 

2) planowanie, organizowanie i koordynowanie prac badawczych Uniwersyteckiej 

Polikliniki Weterynaryjnej, 

3) ustalanie harmonogramów prac badawczych realizowanych przez Uniwersytecką 

Poliklinikę Weterynaryjną, 

4) bezpośredni nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury badawczej Uniwersyteckiej 

Polikliniki Weterynaryjnej, 

5) bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu pracowników. 

4) Koordynatorów jednostek medycznych oraz Koordynatorów jednostek niemedycznych 

powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora. Koordynator jednostki medycznej oraz 

Koordynator jednostki niemedycznej Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej nadzoruje  

i odpowiada za organizację i realizację działalności swojej jednostki. 
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§4 

1. W Uniwersyteckiej Poliklinice Weterynaryjnej oprócz Dyrektora, Administratora, Głównego 

Lekarza i Kierownika ds. naukowych zatrudnieni są: 

1) lekarze weterynarii, 

2) technicy weterynarii, 

3) pracownicy obsługi technicznej, 

4) pracownicy administracyjni. 

2. Strukturę organizacyjną Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej tworzą piony: 

1) medyczny, 

2) niemedyczny. 

3. Pracownicy pionu medycznego Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej świadczą 

komercyjne usługi leczenia zwierząt, stanowią kadrę dla szkoleń prowadzonych przez 

Uniwersytecką Poliklinikę Weterynaryjną, prowadzą badania kliniczne, prowadzą  

i uczestniczą w badaniach naukowych. Współpracują z pracownikami pionu niemedycznego 

Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej,  z innymi jednostkami naukowymi oraz 

podmiotami zewnętrznymi. 

4. Pracownicy pionu niemedycznego Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej organizują  

i prowadzą działalność administracyjną, organizacyjno-szkoleniową, promocyjną, 

informacyjną oraz techniczną, która służy realizacji zadań klinicznych, szkoleniowych, 

informacyjno-promocyjnych. 

5. W ramach pionu medycznego Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej działają pracownie  

i laboratoria kierowane przez Koordynatorów: 

1) Pracownia diagnostyki obrazowej, 

2) Pracownia chorób wewnętrznych, 

3) Pracownia chirurgii i okulistyki, 

4) Pracownia położnictwa i rozrodu, 

5) Pracownia chorób zakaźnych, 

6) Pracownia chorób ptaków, 

7) Pracownia chorób gryzoni i zajęczaków, 

8) Pracownia chorób zwierząt egzotycznych, 

9) Laboratorium patomorfologiczne, 

10) Laboratorium kliniczne, 

11) Laboratorium bakteriologiczne, 

12) Laboratorium rehabilitacyjne. 

6. Koordynatorzy jednostek medycznych są odpowiedzialni za planowanie organizowanie, 

nadzorowanie oraz kontrolę działalności podległych jednostek. 

7. W ramach pionu niemedycznego Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej działają zespoły 

kierowane przez Koordynatorów: 

1) Zespół administracyjno-techniczny,  

2) Zespół informacji i promocji.  

8. Koordynatorzy jednostek niemedycznych są odpowiedzialni za planowanie organizowanie, 

nadzorowanie oraz kontrolę działalności podległych jednostek.  
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§ 5 

1. Zgodnie z Regulaminem wewnętrznej gospodarki finansowej Uczelni, Uniwersytecka 

Poliklinika Weterynaryjna jest podmiotem wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, 

planuje oraz rozlicza działalność według zasad ustalonych dla tych podmiotów. 

2. Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna prowadzi działalność przy założeniu bilansowania 

kosztów z przychodami. 

3. Środki finansowe na działalność Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej pochodzą z: 

1) działalności komercyjnej, 

2) subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w kwocie 

przyznanej przez Rektora, 

3) dotacji celowych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek,  

4) darowizn, 

5) grantów i projektów badawczych i badawczo-rozwojowych niekomercyjnych, 

6) zleceń jednostek organizacyjnych Uczelni, 

7) zleceń podmiotów zewnętrznych, uzyskanych i realizowanych projektów badawczych 

i badawczo-rozwojowych, zakładających komercjalizację wyników badań, 

8) funduszy strukturalnych, w tym przeznaczonych na realizację projektów związanych z 

transferem wiedzy i technologii, 

9) zleceń innych jednostek organizacyjnych Uczelni zrealizowanych w ramach badań 

zamawianych, odpłatnego udostępniania podmiotom zewnętrznym i infrastruktury 

badawczej Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej.  

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa oraz wewnętrzne akty prawne Uczelni. 

 


