
 

 

Zarządzenie Nr 16/2015/2016 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 
 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego  

 

 

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

(Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  

 
 

 

zarządzam, 

 

 

 

co następuje: 
 

 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania Regulamin Ogrodu Botanicznego, stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Traci moc obowiązującą Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013/2014 Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. 

 

 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 16/2015/2016  

Rektora UKW  

z dnia 21 grudnia 2015 r.  

 

 

Regulamin 

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwany dalej Ogrodem, jest 

ogrodem botanicznym w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody” albo 

ustawy uchwalonej w jej miejsce. 

2. Ogród podlega ochronie w celu zapewnienia jego prawidłowej działalności i rozwoju. 

Zakres ochrony określa w szczególności ustawa o ochronie przyrody.  

3. Ogród jest prowadzony w oparciu o zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (DLOPiKogiz-4210-68-6621/06/kl 

z dn. 27 lipca 2006 roku), zwane dalej „zezwoleniem.” 

§ 2. 

W skład Ogrodu wchodzi teren o łącznej pow. 2,3294 ha (działka nr 12/1 o pow. 0,0060 

ha i działka nr 12/2 o pow. 2.3234 ha) przy ul. Niemcewicza 2 w Bydgoszczy wraz  

z kolekcją drzew i krzewów, infrastrukturą ogrodową i budynkami. 

 

Rozdział 2  

Struktura organizacyjna Ogrodu Botanicznego UKW 

§ 3. 

1. Ogród jest wydzieloną jednostką Instytutu Biologii Środowiska podlegającą 

bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Rada Instytutu Biologii Środowiska pełni funkcję Rady Ogrodu. Do uczestniczenia w 

pracach Rady Ogrodu mogą być zaproszeni przedstawiciele z zewnątrz. Rada Ogrodu 

jest organem doradczym i opiniodawczym dla Rektora UKW i Dziekana WNP.  

3. Rada Ogrodu wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków. 

4. Rada Ogrodu pracuje zgodnie z regulaminem opracowanym przez Radę Ogrodu, 

zatwierdzonym przez Radę Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW. 



5. Pracą Ogrodu kieruje Dyrektor Instytutu Biologii Środowiska, który: 

a) kieruje realizacją zadań w zakresie działalności Ogrodu, 

b) reprezentuje Ogród w stosunku do organów Uniwersytetu, Rady Ogrodów 

Botanicznych w Polsce i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

c) zapewnia wykonanie uchwał Rady Ogrodu, 

d) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ogrodu. 

 

Rozdział 3  

Zakres działalności Ogrodu Botanicznego UKW 

§ 4 

Zakres działalności Ogrodu Botanicznego ujęty w zezwoleniu: 

1. Uprawa roślin określonego gatunku, różnych stref klimatycznych i siedlisk. 

2. Prowadzenie działalności naukowej (gromadzenie i udostępnianie materiału 

roślinnego, planowanie i prowadzenie badań naukowych). 

3. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami o podobnym profilu  

w kraju i za granicą. 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie pokrywającym się z profilem 

działalności ogrodu. 

5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie swojej działalności. 

§ 5 

1. Ogród jako jednostka, może uczestniczyć w wykonywaniu zadań naukowych  

i dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych na zasadach określonych przez Radę 

Wydziału. 

2. Dziekan i Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych sprawują nadzór nad działalnością 

naukową i dydaktyczną Ogrodu, w szczególności zatwierdzają programy badawcze  

i plany zajęć dydaktycznych. Kompetencje te Dziekan i Rada WNP mogą przekazać 

Dyrektorowi i Radzie Instytutu Biologii Środowiska. 

3. Udostępnienie, stosownie do możliwości, ogrodu do badań studentom i pracownikom 

UKW i innym jednostkom naukowym następuje za zgodą Dyrektora Instytutu Biologii 

Środowiska po wypełnieniu karty ewidencyjnej prac naukowo-badawczych 

stanowiących załącznik do regulaminu. 

 

§ 6 

Do zadań Ogrodu w dziedzinie dydaktyki, edukacji, popularyzacji wiedzy i działalności 

społecznej należy w szczególności: 



1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i edukacyjnych dla młodzieży 

szkolnej, w tym miedzy innymi oprowadzanie wycieczek szkolnych, pogadanki 

botaniczne i ogrodnicze, praktyki wakacyjne. 

2. Dostarczanie materiału roślinnego dla celów dydaktycznych oraz umożliwianie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych innym jednostkom UKW oraz szkołom. 

3. Publikowanie wydawnictw popularno-naukowych, przewodników, folderów 

związanych z Ogrodem. 

4. Organizowanie prelekcji, wystaw, festynów. 

5. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do należycie zagospodarowanych, zadbanych  

i oznaczonych kolekcji. 

§ 7 

1. Ogród, po uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu Biologii Środowiska, jest dostępny dla 

pracowników i studentów UKW w celach naukowych i dydaktycznych w ciągu całego 

roku w godzinach i dniach pracy obsługi ogrodu.  

2. Zasady korzystania innych osób z Ogrodu określa regulamin udostępniania ustalony 

na podstawie art. 65. ust. 3 ustawy o ochronie przyrody albo przepisu uchwalonego  

w jego miejsce. Regulamin udostępniania ustala Dyrektor Instytutu Biologii 

Środowiska w porozumieniu z Kanclerzem. 

 

Rozdział 4 

Gospodarka Ogrodu Botanicznego UKW 

§ 8 

1. Działalność Ogrodu finansowana jest z budżetu UKW oraz środków zewnętrznych. 

2. Księgowość Ogrodu prowadzi Kwestura UKW. 

 


