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ZARZADZENIE Nr 60/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

               z dnia 17 maja 2017 r. 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Ogrodzie Botanicznym  

na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) oraz  

§ 33 i § 34 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego instytut 

specjalizacyjny Ogród Botaniczny przekształca się w centrum dydaktyczno-badawcze 

Ogród Botaniczny, zwane dalej Ogrodem Botanicznym.  

2. Ogród Botaniczny jest jednostką dydaktyczno-badawczą o symbolu 

organizacyjnym COB.  

3. Struktura organizacyjna Ogrodu Botanicznego przedstawia się następująco: 

1/ Ogród Botaniczny we Wrocławiu - symbol organizacyjny OBW; 

2/ Arboretum Wojsławice w Niemczy - symbol organizacyjny AW; 

3/ Pracownia Kultur Tkankowych - symbol organizacyjny PKT; 

4/ Biblioteka Ogrodu Botanicznego - symbol organizacyjny BOB. 

4. Ogród Botaniczny działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 

stanowiącego Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

5. Dyrektor Ogrodu Botanicznego zarządza mieniem Ogrodu oraz dysponuje 

środkami finansowymi w ramach udzielonych upoważnień Rektora, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

           6. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

jednostki, o których mowa w ust. 2 i 3, otrzymują kody: 

 

Kod SJO 
 

Kod jedn. 

nadrzędnej  

Kod typu Symbol Nazwa jednostki 

2546000000 2500000000 CENTRUM 25/COB Centrum dydaktyczno- 

badawcze Ogród Botaniczny 

2546410000 2546000000 OGRÓD 25/OBW Ogród Botaniczny we 

Wrocławiu 

2546420000 2546000000 OGRÓD 25/AW Arboretum Wojsławice  

w Niemczy 

2546430000 2546000000 PRACOWNIA 25/PKT Pracownia Kultur 

Tkankowych 

 

2546730000 2546000000 BIBLIOTEKA 25/BOB Biblioteka Ogrodu 

Botanicznego 

 

 

 

§ 2. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, struktura 

organizacyjna Wydziału Nauk Biologicznych przedstawia się następująco: 
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WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH - WNB 

 

INSTYTUT BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ  IBE 

Zakład Biologii Rozwoju Roślin ZBRR 

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt ZBRZ 

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin ZFMR 

Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki ZGFK 

  

INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ IBŚ 

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców ZBEOB 

     Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców PBKOB 

     Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów PBSM 

     Pracownia Protistologii Ewolucyjnej PPE 

Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców ZBEOK 

Zakład Botaniki ZBot 

     Pracownia Ochrony Przyrody POP 

     Pracownia Lichenologii PL 

     Pracownia Taksonomii Roślin PTR 

Zakład Ekologii Behawioralnej ZEB 

Zakład Ekologii Roślinności ZER 

Zakład Paleozoologii ZP 

Pracownia Analiz DNA PADNA 

INSTYTUT GENETYKI I MIKROBIOLOGII IGM 

Zakład Biologii Patogenów i Immunologii ZBPI 

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska ZEDOŚ 

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów ZFDr 

     Pracownia Izotopowa PIz 

Zakład Genetyki ZGenet 

Zakład Mikrobiologii ZMik 

Zakład Parazytologii ZPar 

  

KATEDRA BIOLOGII CZŁOWIEKA KBC 

Muzeum Człowieka MC 

  

KATEDRA BIORÓŻNORODNOŚCI I TAKSONOMII EWOLUCYJNEJ KBTE 

  

KATEDRA EKOLOGII, BIOGEOCHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA KEBOŚ 

Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych PEGP 

Pracownia Metod Numerycznych w Ekologii PMNE 

  

KATEDRA FIZJOLOGII I NEUROBIOLOGII MOLEKURALNEJ KFNM 

    Pracownia Neurobiologii PNEUR 

  

MUZEUM PRZYRODNICZE MP 

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego BMP 

  

OGRÓD BOTANICZNY centrum dydaktyczno-badawcze COB 

Ogród Botaniczny we Wrocławiu OBW 

Arboretum Wojsławice w Niemczy AW 

Pracownia Kultur Tkankowych PKT 

Biblioteka Ogrodu Botanicznego BOB 

  

PRACOWNIA BIOLOGII LASU PBLas 
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PRACOWNIA NOWOCZESNYCH STRATEGII NAUCZANIA BIOLOGII PNSNB 

  

PRACOWNIA TECHNIK MIKROSKOPOWYCH PTM 

  

STACJA EKOLOGICZNA „STORCZYK” W KARPACZU SE 

  

STACJA ORNITOLOGICZNA W RUDZIE MILICKIEJ SORM 

  

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH BWNB 

 

 

 § 3. Użyte w wewnętrznych aktach normatywnych Uniwersytetu Wrocławskiego,  

w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Ogród Botaniczny” oznaczają „centrum 

dydaktyczno-badawcze Ogród Botaniczny”. 

 

 § 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauki. 

  

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

        prof. dr hab. Adam Jezierski 

  R E K T O R 
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 60/2017  
z dnia 17 maja 2017 r. 

 

 

 

Regulamin centrum dydaktyczno-badawczego Ogród Botaniczny  

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną 

centrum dydaktyczno-badawczego Ogród Botaniczny (zwanego dalej Ogrodem) 

wchodzącego w skład Wydziału Nauk Biologicznych (zwanego dalej Wydziałem) 

Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej Uniwersytetem). 

2. Ogród jest ogrodem botanicznym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą o ochronie przyrody. 

3. Ogród podlega ochronie a zakres tej ochrony określa ustawa o ochronie przyrody. 

4. Ogród jest prowadzony zgodnie z zezwoleniem Ministra Środowiska Nr DLOPiKogiz-

4210-67-10441/06/kl z dnia 22 czerwca 2006 r. 

 

§ 2 

1. Ogród realizuje obowiązki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności  

w ustawie o ochronie przyrody. 

2. Do zadań Ogrodu w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej 

należy: 

1/ prowadzenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych, w szczególności  

z zakresu:  

a/ ochrony różnorodności gatunkowej roślin,  

b/ biosystematyki i taksonomii roślin,  

c/ stosowania kultur tkankowych i analiz biochemicznych w ochronie 

różnorodności genetycznej roślin; 

2/ gromadzenie i rozwijanie kolekcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem roślin 

zagrożonych wymarciem, użytkowych i ozdobnych z różnych stref klimatycznych 

i siedlisk; 

3/ ochrona ex situ roślin zagrożonych wyginięciem, a następnie wprowadzenie do 

środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków; 

4/ prowadzenie dokumentacji uprawowej i hodowlanej zgodnie z przyjętymi 

standardami stosowanymi w ogrodach botanicznych; 

5/ prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności 

naukowej i dydaktycznej Ogrodu; 

6/ ochrona własnych, oryginalnych osiągnięć naukowych i technicznych w kraju i za 

granicą; 

7/ upowszechnianie i wdrażanie wyników badań i osiągnięć naukowych Ogrodu do 

praktyki; 

8/ opracowywanie ekspertyz, recenzji, opinii i udzielanie konsultacji naukowych  

z zakresu działalności Ogrodu; 

9/ prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony przyrody; popularyzacja nauki oraz promocja 

Uniwersytetu i Wydziału;  

10/ udostępnianie placówki dla społeczeństwa; 

11/ udostępnianie, stosownie do możliwości, zasobów Ogrodu do celów 

dydaktycznych i naukowych. 

 

§ 3 

1. Ogrodem kieruje Dyrektor (zwany dalej Dyrektorem), który jest odpowiedzialny za 

pracę Ogrodu przed władzami Wydziału i Rektorem. 

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ogrodu w zakresie swoich 

kompetencji i kieruje całokształtem działalności Ogrodu. 
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§ 4 

1. Strukturę organizacyjną Ogrodu tworzą: 

a) Ogród Botaniczny we Wrocławiu,  

b) Arboretum Wojsławice w Niemczy,  

c) Pracownia Kultur Tkankowych, 

d) Biblioteka Ogrodu Botanicznego. 

2. W ramach Ogrodu mogą działać: zespoły, pracownie, laboratoria, oraz jednostki 

administracyjne, usługowe i gospodarcze.  

3. Jednostki organizacyjne Ogrodu wymienione w ust. 1 i 2 tworzy, przekształca  

i likwiduje Rektor w drodze zarządzenia wydanego na wniosek Dziekana zgłoszony 

wraz z opinią Rady Wydziału. 

4. Na potrzeby realizacji zadań Ogrodu określonych w § 2 Dyrektor Ogrodu może 

utworzyć działy związane z systematyką roślin. Działy nie są jednostkami 

organizacyjnym Ogrodu. O potrzebie utworzenia i liczbie działów decyduje Dyrektor. 

Za dany dział odpowiedzialna jest osoba wskazana przez Dyrektora. 

 

§ 5 

1. Gospodarka finansowa Ogrodu określona jest zarządzeniem Rektora w sprawie zasad 

gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Dyrektor podlega służbowo Dziekanowi w sprawach niezastrzeżonych dla innych 

organów lub Kanclerza. 

 

§ 6 

1. Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym 

wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 

naukowy. 

2. W Ogrodzie powoływany jest co najmniej jeden zastępca.  

3. O powołaniu zastępcy/zastępców Dyrektora decyduje Dziekan na wniosek Dyrektora. 

4. Zastępcy Dyrektora są zastępcami i pełnomocnikami Dyrektora w zakresie przez 

niego ustalonym. 

5. Zastępcą Dyrektora może być pracownik zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym 

wymiarze czasu pracy posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień/tytuł 

naukowy. 

6. Dyrektora oraz jego zastępców powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana 

zaopiniowany przez Radę Wydziału. 

7. Kierowników pracowni, zespołów i laboratoriów powołuje i odwołuje Rektor  

z inicjatywy Dyrektora na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału. 

8. Dyrektor, jego Zastępcy oraz kierownicy pracowni, zespołów, laboratoriów 

powoływani są na kadencje odpowiadające ustawowym kadencjom władz 

Uniwersytetu. 

 

§ 7 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

a) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności opisanej w § 2; 

b) pozyskiwanie środków finansowych i stwarzanie warunków do pozyskiwania przez 

pracowników Ogrodu środków finansowych umożliwiających prowadzenie 

działalności opisanej w § 2; 

c) przekazywanie Dziekanowi wniosków i opinii Rady Ogrodu oraz referowanie ich na 

posiedzeniu Rady Wydziału; 

d) przedkładanie Radzie Ogrodu oraz Radzie Wydziału rocznych sprawozdań  

z działalności Ogrodu; 

e) zarządzanie mieniem będącym w dyspozycji Ogrodu; 

f) sprawowanie kontroli zarządczej w Ogrodzie; 

g) występowanie do Dziekana z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania  

i nagradzania pracowników Ogrodu; 
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h) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami 

we wszystkich innych sprawach dotyczących Ogrodu; 

i) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu; 

j) występowanie do Dziekana z wnioskami w sprawach utworzenia jednostek 

określonych w § 4 ust. 2. 

k) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących ogrodu, 

niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu. 

 

§ 8 

1. Ogród posiada ewidencyjnie wydzielony majątek, którego ewidencja prowadzona jest 

na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie. 

2. Dyrektor jest materialnie odpowiedzialny za przydzielone pole spisowe. 

3. Dyrektor może powierzyć pieczę nad określonymi przedmiotami i urządzeniami innemu 

pracownikowi zatrudnionemu w Ogrodzie, i wówczas kontroluje prawidłowe 

wykorzystanie sprzętu i rozlicza pracownika z powierzonego mu mienia. 

 

§ 9 

1. W Ogrodzie działa Rada Ogrodu. 

2. Członków Rady Ogrodu, zaproponowanych przez Dyrektora w porozumieniu  

z Dziekanem, powołuje Rektor na okres kadencji organów Uniwersytetu. 

3. W skład Rady Ogrodu wchodzą:  

a) Dyrektor, 

b) zastępcy Dyrektora,  

c) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Ogrodzie, 

d) dwóch przedstawicieli pracowników Ogrodu nie będących nauczycielami 

akademickimi, 

e) specjaliści spoza Ogrodu, merytorycznie związani z działalnością ogrodów 

botanicznych, ochroną przyrody, botaniką, ogrodnictwem, mający stopień lub 

tytuł naukowy - w liczbie nie mniejszej niż sześciu, 

f) przedstawiciel Prezydenta Wrocławia, 

g) przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

4. Rada Ogrodu wybiera Przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę w głosowaniu 

tajnym, na swoim pierwszym posiedzeniu, zwoływanym przez Dyrektora w terminie 

trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji. Przewodniczącym Rady Ogrodu nie może być 

Dyrektor Ogrodu.  

 

§ 10 

1. Rada Ogrodu posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze w zakresie prowadzenia 

działalności opisanej w § 2. 

2. Posiedzenia Rady Ogrodu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek 

Dyrektora nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Rady powiadamia wszystkich 

członków Rady Ogrodu o terminie i miejscu spotkania. 

3. Rada Ogrodu wyraża swoją opinię w formie uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów. 

4. Do podjęcia uchwały Rady Ogrodu konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej 

połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. 

5. Z posiedzenia Rady Ogrodu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący  

i protokolant. Protokół jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Rady. 

 

§ 11 

Biblioteka Ogrodu Botanicznego jest częścią składową systemu biblioteczno-

informacyjnego UWr, która działa na podstawie regulaminu organizacyjnego Biblioteki 

Uniwersyteckiej. 
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§ 12 

1. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu mogą być 

dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora wydanych na wniosek Dziekana 

zgłoszony wraz z opinią Rady Wydziału.  

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane są na wniosek Dyrektora lub Dziekana 

w trybie określonym w ust. 1.  

 

§ 13 

1. Dla celów określonych w § 2 Dyrektor proponuje Regulamin udostępniania zasobów 

Ogrodu, który uchwala Rada Wydziału na wniosek Dziekana. Regulamin udostępniania 

zasobów Ogrodu wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie udostępniania zasobów Ogrodu wprowadzane są  

w trybie określonym w ust. 1.  

 

 


