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 REGULAMIN 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

  
Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 

 
§ 1 

1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej 
„Ogrodem Botanicznym", jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu zwanego dalej Uniwersytetem. 

2. Ogród Botaniczny jest ogrodem botanicznym w rozumieniu ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.), zwanej dalej 
"ustawą o ochronie przyrody". 

3. Ogród Botaniczny podlega ochronie w celu zapewnienia jego prawidłowej 
działalności i rozwoju. Zakres ochrony określa w szczególności ustawa o 
ochronie przyrody. 

4. Ogród Botaniczny jest prowadzony w oparciu o zezwolenie Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 

 
§ 2 

1. Ogród Botaniczny realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach, w 
szczególności w ustawie o ochronie przyrody. 

2. Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie działalności naukowej należy w 
szczególności: 
1) gromadzenie i prowadzenie naukowo udokumentowanych kolekcji roślin i 

udostępnianie materiału roślinnego jednostkom Uniwersytetu, innym 
instytucjom naukowym oraz szkołom,  

2) planowanie i prowadzenie badań naukowych w oparciu o zgromadzone 
kolekcje roślinne oraz publikowanie wyników badań, 

3) prowadzenie prac wdrożeniowych, 
4) współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi w kraju i 

zagranicą, w szczególności uczestnictwo w pracy rad i stowarzyszeń 
naukowych, udział i organizowanie konferencji, sesji naukowych, zjazdów, 
sympozjów i seminariów oraz wymiana prac, 'Index Seminum' i materiału 
roślinnego,  

5) opracowywanie ekspertyz, recenzji, opinii i udzielanie konsultacji naukowych 
z zakresu problematyki naukowej Ogrodu Botanicznego,  

6) udostępnianie, stosownie do możliwości, bazy eksperymentalnej Ogrodu 
Botanicznego pracownikom i studentom Uniwersytetu. 

3. Udostępnianie materiału roślinnego może następować nieodpłatnie lub w drodze 
sprzedaży poprzez jednostkę wskazaną przez Rektora. 

 
§ 3 

1. Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie edukacji należy w szczególności:  
1) umożliwianie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu 

(wykłady, seminaria, ćwiczenia, prace dyplomowe); na terenie Ogrodu 
Botanicznego mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów 
innych szkół wyższych,  

2) kształcenie specjalistyczne w zakresie wiedzy botanicznej i ogrodniczej 
(praktyki, staże, kursy),  
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3) organizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego, wspólnie z władzami 
oświatowymi dokształcania nauczycieli biologii w dziedzinie wiedzy 
botanicznej i ogrodniczej, 

4) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w 
szczególności: oprowadzanie wycieczek, pogadanki botaniczne i ogrodnicze, 
praktyki dla uczniów i studentów, 

5) udostępnianie materiału roślinnego dla celów dydaktycznych, 
6) publikowanie wydawnictw popularno-naukowych związanych z kolekcjami 

Ogrodu Botanicznego. 
 

§ 4 
1. Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie popularyzacji wiedzy botanicznej i 

ogrodniczej oraz w ramach działalności społecznej należy: 
1) zapoznawanie społeczeństwa z bogactwem świata roślinnego i wiedzą 

botaniczną, 
2) popularyzowanie wiedzy o osiągnięciach naukowych umożliwiających 

wykorzystanie świata roślinnego oraz o zagadnieniach ochrony środowiska, 
3) popularyzowanie osiągnięć Ogrodu Botanicznego przez odczyty, 

prowadzenie wycieczek, pokazy przykładowych rozwiązań ogrodniczych, 
poradnictwo oraz przekazywanie drobnych nadwyżek roślin, 

4) zapewnienie społeczeństwu dostępu do kolekcji roślinnych Ogrodu 
Botanicznego, 

5) organizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego prelekcji, wystaw, festynów, 
imprez kulturalnych. 

 
§ 5 

1. Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie gospodarczej należy: 
1) współpraca z władzami samorządowymi w zakresie rozwoju zieleni miejskiej 

oraz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, w szczególności 
przez konsultacje, ekspertyzy i inne opracowania specjalistyczne, 

2) przekazywanie nadwyżek materiału roślinnego zainteresowanym instytucjom. 
2. Prowadzenie działalności usługowej określonej w § 2 - § 5 ust.1 na rzecz 

instytucji i osób spoza Uniwersytetu nie stanowi innych zadań w rozumieniu § 82 
ust. 4 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik do 
uchwały nr 218/2018/2019 Senatu UAM z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie 
Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), zwanego dalej 
Statutem UAM. W przypadku prowadzenia innej działalności usługowej 
wymagana jest zgoda Rektora. 

 
§ 6 

1. Ogród Botaniczny jest dostępny dla nauczycieli akademickich, doktorantów i 
studentów w celach dydaktycznych w godzinach otwarcia lub w innych 
godzinach, po uzgodnieniu z Dyrektorem Ogrodu Botanicznego. 

2. Prowadzenie badań naukowych na terenie Ogrodu Botanicznego możliwe jest po 
złożeniu wniosku i jego akceptacji przez Dyrektora Ogrodu Botanicznego. 

3. Uzyskanie materiału badawczego wymaga złożenia wniosku i jego akceptacji 
przez dyrektora Ogrodu Botanicznego. 

4. Prowadzenie innej działalności na terenie Ogrodu Botanicznego wymaga zgody 
dyrektora Ogrodu Botanicznego. 
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5. Zasady korzystania z Ogrodu Botanicznego określa regulamin zwiedzania 
ustalony na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Regulamin 
ustala Dyrektor Ogrodu Botanicznego. 

 
 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Ogrodu Botanicznego 
 

§ 7 
1. Organami Ogrodu Botanicznego są: 

1) Dyrektor Ogrodu Botanicznego,  
2) Rada Ogrodu Botanicznego. 

2. W celu dokonania analizy bieżących prac w Ogrodzie Botanicznym zwołuje 
się  Kolegium Ogrodu Botanicznego, w skład którego wchodzą Dyrektor Ogrodu 
Botanicznego, zastępca (zastępcy) Dyrektora Ogrodu Botanicznego, pracownicy 
merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne działy oraz brygadziści. 

 
§ 8 

1. Dyrektor Ogrodu Botanicznego podlega bezpośrednio Rektorowi. 
2. Dyrektor Ogrodu Botanicznego: 

1) kieruje Ogrodem Botanicznym i jest odpowiedzialny za należyty tok pracy w 
Ogrodzie Botanicznym, 

2) reprezentuje Ogród Botaniczny w stosunku do organów Uniwersytetu oraz 
osób pełniących funkcję kierowniczą w Uniwersytecie, 

3) zapewnia wykonanie uchwał Rady Ogrodu Botanicznego, 
4) jest przełożonym wszystkich pracowników Ogrodu Botanicznego, ustala 

zakres ich czynności, organizuje i kontroluje ich pracę, 
5) występuje z wnioskami o awanse, nagrody i odznaczenia dla pracowników 

Ogrodu Botanicznego, 
6) zwołuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, zebranie robocze kolegium Ogrodu 

Botanicznego. 
 

§ 9 
1. Dyrektora Ogrodu Botanicznego powołuje Rektor po zasięgnięciu Rady Ogrodu 

Botanicznego.  
2. Na stanowisko Dyrektora Ogrodu Botanicznego można powołać osobę mającą 

co najmniej stopień doktora,  przygotowaną teoretycznie i praktycznie do 
kierowania Ogrodem Botanicznym w zakresie działalności naukowej, 
dydaktycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, społecznej i gospodarczej. 

3. Zastępcę (zastępców) Dyrektora Ogrodu Botanicznego powołuje Rektor na 
wniosek Dyrektora Ogrodu Botanicznego zaopiniowany przez Radę Ogrodu 
Botanicznego. 

 
§ 10 

1. Rada Ogrodu Botanicznego jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora 
oraz Dyrektora Ogrodu Botanicznego. 

2. Członków Rady Ogrodu Botanicznego powołuje Rektor na okres kadencji 
rektora.  

3. W skład Rady Ogrodu Botanicznego wchodzą: 
1) Dyrektor Ogrodu Botanicznego i jego zastępca (zastępcy), 
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2) wszyscy pracownicy Ogrodu Botanicznego mający tytuł naukowy profesora 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

3) przedstawiciele Wydziału Biologii mający tytuł lub stopień naukowy, wskazani 
przez Dziekana Wydziału Biologii, po zaopiniowaniu przez Radę Dziekańską, 
w liczbie nie mniejszej niż czterech, 

4) przedstawiciele innych wydziałów Uniwersytetu związanych merytorycznie z 
Ogrodem Botanicznym, mający stopień naukowy, spośród kandydatów 
wskazanych przez ustępującą Radę Ogrodu Botanicznego, w liczbie nie 
większej niż dwóch, 

5) specjaliści spoza Uniwersytetu, merytorycznie związani z działalnością 
ogrodów botanicznych, mający stopień naukowy, spośród kandydatów 
wskazanych przez ustępującą Radę Ogrodu Botanicznego, w liczbie nie 
mniejszej niż trzech, 

6) przedstawiciel Rektora, 
7) przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, 
8) po jednym przedstawicielu pracowników zatrudnionych w Ogrodzie 

Botanicznym spośród: 
a) pracowników inżynieryjno-technicznych i badawczo-technicznych, 
b) pracowników administracji i obsługi, wybranych przez odpowiednie 

zebrania ogólne wymienionych grup pracowników Ogrodu Botanicznego, 
którym przewodniczy przedstawiciel Rektora w Radzie Ogrodu 
Botanicznego.  

4. Członkowie Rady Ogrodu Botanicznego nie będący pracownikami Uniwersytetu 
stanowią nie więcej niż 40% jej składu. 

5. Rada Ogrodu Botanicznego wybiera przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę 
na swoim pierwszym posiedzeniu, zwoływanym przez Rektora lub jego 
przedstawiciela w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji. 
Przewodniczącym Rady Ogrodu Botanicznego nie może być Dyrektor Ogrodu 
Botanicznego ani jego zastępca. 

 
§ 11 

1. Do zakresu działania Rady Ogrodu Botanicznego należy: 
1) ocena całokształtu działalności Ogrodu Botanicznego, 
2) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Ogrodu Botanicznego i planowanych 

działań, 
3) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez dyrektora Ogrodu 

Botanicznego lub innych członków Rady Ogrodu Botanicznego,  
4) przedstawianie Rektorowi opinii o działalności Ogrodu Botanicznego w 

formie uchwał; Rada Ogrodu Botanicznego przedstawia opinię na każdy 
wniosek Rektora. 

 
§ 12 

1. Posiedzenia Rady Ogrodu Botanicznego zwołuje co najmniej raz w roku jej 
przewodniczący, Rektor lub jego przedstawiciel w Radzie Ogrodu Botanicznego. 

2. Przewodniczący Rady Ogrodu Botanicznego zwołuje jej posiedzenia z własnej 
inicjatywy, na wniosek Dyrektora Ogrodu Botanicznego lub na wniosek co 
najmniej 1/3 członków Rady Ogrodu Botanicznego. 

3. Uchwały Rady Ogrodu Botanicznego zapadają bezwzględną większością głosów 
członków Rady Ogrodu Botanicznego biorących udział w głosowaniu, przy 
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udziale co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego Rady Ogrodu Botanicznego. 

  
Rozdział III. Gospodarka Ogrodu Botanicznego 

 
§ 13 

Rektor zatwierdza wieloletnie i roczne plany działalności Ogrodu Botanicznego. 
 

§ 14 
1. Działalność Ogrodu Botanicznego  finansowana jest z budżetu Uniwersytetu oraz 

środków zewnętrznych. 
2. Dyrektor Ogrodu Botanicznego przedstawia Rektorowi plan finansowy Ogrodu 

Botanicznego.  
3. Księgowość Ogrodu Botanicznego prowadzi Kwestura Uniwersytetu. 

 
§ 15 

Ogród Botaniczny realizuje swe zadania przy pomocy pracowników własnych 
(badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi) 
oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 

§ 16 
1. Dyrektor Ogrodu Botanicznego co najmniej raz w roku zwołuje zebranie 

wszystkich pracowników  Ogrodu Botanicznego dla omówienia spraw 
związanych z sytuacją pracowników i działalnością Ogrodu Botanicznego. 
Zebranie zwołuje Dyrektor Ogrodu Botanicznego z inicjatywy własnej lub na 
wniosek co najmniej 1/4 pracowników Ogrodu Botanicznego określonych w § 15.  

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 jest protokołowane, a protokół z zebrania jest 
przedkładany Rektorowi. 

 
§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o 
ochronie przyrody oraz przepisy ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz przepisy aktów 
wewnętrznych Uniwersytetu, w szczególności Statutu UAM. 

 


