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Załącznik do Uchwały Nr II/25/18 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego   
z dnia 3 grudnia 2018 r. 

 

STATUT 

ARBORETUM I ZAKŁADU FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach utworzone zgodnie z 
Postanowieniem Nr 28/120/90 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Przemyślu z dnia 19 marca 1990 roku w sprawie utworzenia „Ośrodka Badań 
Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych w Bolestraszycach - zwane dalej 
„Arboretum” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 t.j.); 

2) Zarządzenia Nr 15/90 Wojewody Przemyskiego z dnia 26 marca 1990 r., w 
sprawie utworzenia „Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń 
Ogrodowych i Arboretum w Bolestraszycach oraz nadania mu Statutu” oraz 
Uchwały Nr XXI/221/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 
sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pn. Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych i Arboretum w 
Bolestraszycach i nadania statutu; 

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1614 t.j.); 

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.); 

6) postanowień niniejszego Statutu; 

7) innych obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2. 1. Organizatorem Arboretum jest Województwo Podkarpackie. 

2. Nadzór nad Arboretum w imieniu Organizatora sprawuje Zarząd Województwa 
Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”. 

§ 3. 1. Arboretum wpisane jest w dniu 30 czerwca 1999 roku pod numerem 12/99 do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość 
prawną. 
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2. Arboretum uznane jest Decyzją Nr DOP-or.6510.5.12.jr Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2012 r. jako ogród botaniczny działający w 
obrębie Bolestraszyc oraz Cisowej.  

3. Siedzibą Arboretum jest miejscowość Bolestraszyce, gm. Żurawica. 

4. Arboretum prowadzi działalność na obszarze województwa, kraju i poza jego 
granicami. 

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 4. Celem działania Arboretum jest:  

1) ochrona przyrodniczego dziedzictwa województwa, a zwłaszcza czynna 
ochrona rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków flory i fauny polskiej; 

2) dokumentowanie i udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
województwa; 

3) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i 
kulturowym. 

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Arboretum należy w szczególności: 

1) należyte utrzymanie i konserwacja nieruchomych zabytków zgodnie z 
wymogami konserwatorskimi oraz dbałość o zachowanie krajobrazu 
kulturowego na obszarze Arboretum;  

2) gromadzenie zbiorów w zakresie przyrody nieożywionej i ożywionej;  

3) prowadzenie badań nad dziedzictwem przyrodniczym oraz kulturowym w 
zakresie zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych;  

4) prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego;  

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;  

6) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie konferencji, 
sympozjów, konkursów, plenerów, warsztatów, szkoleń, spotkań autorskich 
oraz innych przedsięwzięć promujących dziedzictwo przyrodnicze oraz 
kulturowe województwa podkarpackiego;  

7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami o podobnych zadaniach.  

2. Arboretum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach 
prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie: 

1) gromadzenia, utrzymywania oraz udostępniania zwiedzającym kolekcji drzew, 
krzewów i roślin zielnych; 
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2) prowadzenia ekspedycji i badań terenowych w celu pozyskiwania roślin i 
nasion do kolekcji; 

3) dokumentowania zmian zachodzących w dendroflorze ogrodów, a także 
inicjowania, zlecania i prowadzenia prac zabezpieczających w ogrodach 
zabytkowych i innych o znaczeniu historycznym; 

4) udostępniania zgromadzonych zasobów roślinnych dla zainteresowanych 
osób i instytucji; 

5) prowadzenia i udostępniania kolekcji roślin uprawnych i jadalnych dziko 
rosnących; 

6) inwentaryzacji, gromadzenia, ochrony, oceny i utrzymania w stanie żywym 
zasobów genowych roślin użytkowych; 

7) prowadzenia badań nad florą i fauną Polski południowo – wschodniej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, ginących, zagrożonych i 
chronionych w warunkach in situ i ex situ; 

8) uprawy oraz reintrodukcji na stanowiska wtórne i zastępcze roślin rzadkich, 
zagrożonych i ginących; 

9) gromadzenia, przechowywania i naukowego opracowywania zielnika; 

10) gromadzenia, inwentaryzowania, katalogowania, przechowywania, 
naukowego opracowywania i udostępniania dokumentacji przyrodniczych oraz 
dokumentacji założeń ogrodowych; 

11) prowadzenia szkoleń dla pracowników służb konserwatorskich, społecznych 
opiekunów i użytkowników ogrodów zabytkowych; 

12) prowadzenia archiwum naukowego oraz dokumentacji kartograficzno – 
fotograficznej zbiorów i kolekcji; 

13) gromadzenia i udostępniania księgozbioru; 

14) prowadzenia edukacji ekologicznej; 

15) prowadzenia działalności rolniczej; 

16) prowadzenia sprzedaży roślin, owoców i produktów regionalnych; 

17) usług turystycznych; 

18) prowadzenia działalności wydawniczej. 

3. Arboretum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach 
prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

1) sprzedaży wydawnictw; 

2) wynajmu części powierzchni lokalowych i ogrodowych; 

3) usług w zakresie projektowania, inwentaryzacji, pielęgnacji i konserwacji 
zabytkowych założeń ogrodowych; 
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4) usług w zakresie projektowania, inwentaryzacji, rekonstrukcji, pielęgnacji i 
zakładania ogrodów oraz terenów zielonych; 

5) usług promocyjno – reklamowych; 

6) usług transportowych i rolniczych; 

7) organizacji imprez kulturalno – oświatowych i szkoleń. 

4. Przychody uzyskanie z działalności, o której mowa w ust. 3 mogą być 
wykorzystywane wyłącznie na działalność Arboretum określoną w ust. 1 i ust. 2. 

5. Dodatkowo Arboretum realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania 
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. 

Rozdział 3 

Organy zarządzające i doradcze 

§ 6. 1. Działalnością Arboretum kieruje Dyrektor Arboretum zwany dalej 
„Dyrektorem”. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach. 

3. Dyrektor zarządza Arboretum i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za 
prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie 
środkami finansowymi Arboretum. 

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.; 

2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania 
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej; 

3) nadzór nad zbiorami Arboretum;  

4) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznej kontroli 
finansowej;  

5) odpowiedzialność za mienie Arboretum; 

6) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;  

7) przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb instytucjom 
nadzorczym planów działalności merytorycznej, planów finansowych, 
sprawozdań, wniosków; 

8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i 
efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;  

9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników i 
kandydatów na pracowników Arboretum;  

10) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
pracowników; 
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11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o 
podobnych celach zwłaszcza w zakresie ochrony i utrzymania dziedzictwa 
przyrody i kultury, ośrodkami naukowymi, uniwersyteckimi oraz właściwymi 
organami  administracji państwowej i samorządowej. 

5. Do wykonywania czynności prawnych oraz składania w imieniu Arboretum 
oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony 
Dyrektor.  

6. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych 
czynności prawnych w imieniu Arboretum, określając zakres pełnomocnictwa.  

7. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji 
Kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników 
procesowych. 

9. Dyrektor kieruje Arboretum przy pomocy Zastępcy Dyrektora. 

10. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu. 

11. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Regulamin organizacyjny 
Arboretum. 

§ 7. 1. Organizację wewnętrzną Arboretum, w tym zakres komórek organizacyjnych i 
samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Arboretum nadany 
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Arboretum 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

2. Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Arboretum dokonywane są w trybie 
określonym dla jego nadania. 

§ 8. 1. Przy Arboretum działa Rada Naukowa zwana dalej „Radą” jako organ 
doradczy i opiniodawczy Dyrektora. 

2. W skład Rady wchodzą specjaliści z dziedzin związanych z działalnością 
Arboretum. 

3. Członków Rady w liczbie jedenastu osób powołuje i odwołuje Dyrektor. 

4. Rada opiniuje sprawy związane z prowadzeniem działalności naukowej i 
kulturalno – oświatowej Arboretum.  

5. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej 
pracami. 

6. Spotkania Rady odbywają się z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek Rady, nie 
rzadziej niż raz w roku.  

7. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
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8. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy 
obecności minimum połowy składu, w tym Przewodniczącego Rady. 

9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który przekazywany jest Dyrektorowi. 

10. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Arboretum. 

11. Kadencja Rady trwa trzy lata. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Arboretum 

§ 9. 1. Arboretum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i 
innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Arboretum jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Organizatora. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe Arboretum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. 

§ 10. Majątek Arboretum wykorzystuje się dla realizacji działalności statutowej 
Arboretum. 

§ 11. 1. Źródła finansowania działalności Arboretum stanowią: 

1) dotacje z budżetu Organizatora: 

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) inne dotacje, niż wymienione w pkt 1; 

3) przychody z prowadzonej działalności; 

4) środki otrzymywanie od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Arboretum dokonuje Organizator. 

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 


