Regulamin zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Muzeum Ogrodu Botanicznego

Preambuła
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ
jest jednostką pomocniczą Instytutu Botaniki UJ. Podstawowymi zadaniami Ogrodu
Botanicznego jest: gromadzenie udokumentowanych kolekcji roślinnych z różnych stref
klimatycznych, prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych ze zgromadzonymi kolekcjami
roślin, pomoc w badaniach naukowych realizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego i w
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
I.
Regulamin – niniejszy regulamin zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Muzeum Ogrodu Botanicznego
II.
Ogród – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowany przy ul.
Mikołaja Kopernika 27, 31-501 Kraków, Teren Ogrodu, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie obejmuje także Muzeum Ogrodu Botanicznego (dalej jako: „Muzeum”).
III.
UJ – Uniwersytet Jagielloński z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków.

§I
Ogólne zasady korzystania z Ogrodu Botanicznego UJ oraz Muzeum Ogrodu
Botanicznego UJ
1. Ogród oraz Muzeum dostępne są dla zwiedzających w zależności od sezonu w
terminach i godzinach publikowanych na stronie internetowej www.ogrod.uj.edu.pl,
na profilach Ogrodu w mediach społecznościowych oraz na kartach informacyjnych
wywieszonych przy wejściu do Ogrodu.
2. Wstęp do Ogrodu, w tym do Muzeum oraz szklarni jest odpłatny. Dowodem wpłaty
jest paragon z kasy, bilet wstępu, karnet sezonowy lub roczny oraz bilet zakupiony
przez stronę internetową bilety.ob@uj.edu.pl.
3. Cennik wstępu do Ogrodu oraz udostępniania Ogrodu na inne cele zawarty jest w
Zarządzeniu nr 108 Rektora UJ z dnia 29 września 2021 roku, które opublikowane jest
na stronie internetowej www.ogrod.uj.edu.pl (a także w Biuletynie Informacji
publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dostępne do wglądu w kasie Ogrodu.
Ceny biletów są także wskazane na stronie internetowej bilety.ob@uj.edu.pl
umożliwiającej zakup biletów.
4. Zwiedzający na terenie Ogrodu mogą poruszać się wyłącznie pieszo - za wyjątkiem
wózków inwalidzkich oraz wózków dla dzieci. Zabrania się jeżdżenia na: rowerze,
hulajnodze, deskorolce oraz rolkach oraz wnoszenia ich na teren Ogrodu, z
zastrzeżeniem pozostawienia w miejscach do tego przeznaczonych.
5. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w Ogrodzie, a zwłaszcza na alpinariach, tylko pod
opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i sprawują nad

nimi opiekę (włącznie z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody).
Ogród nie zapewnia opieki nad dziećmi i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6. W czasie burz i silnego wiatru zwiedzający na terenie Ogrodu przebywają na własną
odpowiedzialność.
7. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich przepisów prawa oraz zasad
współżycia społecznego.
8. Na terenie Ogrodu Botanicznego UJ zabronione jest:
a. Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
b. Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników).
c. Wykonywanie zielnika z okazów rosnących na terenie Ogrodu.
d. Wyrywanie tabliczek z nazwami roślin, ich zabieranie lub przemieszczanie w inne
miejsca
e. Chwytanie zwierząt – w tym połów ryb.
f. Niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, tablic edukacyjnych
i informacyjnych, ogrodzeń.
g. Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych, a także ich
wnoszenie.
h. Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników osób
niepełnosprawnych.
i. Zakłócanie spokoju, hałasowanie, płoszenie ptaków.
j. Wypoczywanie rekreacyjne na trawnikach – z zastrzeżeniem przypadków kiedy
w tym celu zostaną wyznaczone specjalne miejsca,
k. Palenie tytoniu i e-papierosów,
l. Palenie ognisk oraz grillowanie,
m. Organizowanie imprez bez uzyskania stosownej zgody Kierownika Ogrodu
Botanicznego.
9. Na terenie Muzeum zabronione jest:
a. Dotykanie eksponatów.
b. Wnoszenie i spożywanie artykułów spożywczych i napojów.
c. Palenie tytoniu i e-papierosów.
d. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas zwiedzania ekspozycji
10. Zbieranie opadłych liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin do
celów edukacyjnych wymaga uzgodnienia z pracownikami Ogrodu i może odbywać
się wyłącznie na zasadach uzgodnionych z pracownikiem Ogrodu.
§ II
Fotografowanie na terenie Ogrodu Botanicznego
1. Fotografowanie terenu Ogrodu dla celów własnego użytku osobistego (cele
prywatne) jest nieodpłatne.
2. Fotografowanie okolicznościowe i dla celów komercyjnych wymaga opłaty zgodnie
cennikiem, p którym mowa w §I pkt 3.

3. Sesje fotograficzne odbywające się wyłącznie na terenie ogrodu zewnętrznego nie
muszą być wcześniej rezerwowane, a opłata uiszczna jest w kasie Ogrodu.
4. Sesje fotograficzne odbywające się w szklarniach mogą być realizowane wyłącznie
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z minimum 4 – dniowym wyprzedzeniem z
Pełnomocnikiem Ogrodu ds. Administracyjnych. Dane kontaktowe Pełnomocnika
znajdują się na stronie internetowej: www.ogrod.uj.edu.pl/kontakt.
5. Na terenie Ogrodu zabronione jest wykonywanie nagrań przy użyciu drona.
6. Sesje fotograficzne nie mogą swym charakterem naruszać wizerunku Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz nie mogą zostać wykorzystane w celach promowania bądź
wspierania ideologii, których założeniem jest popieranie wszelkiego rodzaju
nierówności społecznych, w tym poprzez tzw. mowę nienawiści oraz nie mogą
posłużyć do promowania wydarzeń ani przemówień o charakterze politycznym czy
religijnym.
§ III
Udostępnienie Ogrodu Botanicznego UJ oraz Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ do
celów naukowych
1. Ogród jest miejscem prowadzenia prac badawczych przez pracowników Instytutu
Botaniki, Wydziału Biologii UJ oraz innych instytucji naukowych. Obiektem badań
mogą być rośliny lub obiekty muzealne znajdujące się w kolekcjach, poszczególne
kolekcje lub też Ogród lub Muzeum jako całość.
2. Każdy temat badawczy w ramach którego prace realizowane są na terenie Ogrodu
podlega uprzedniemu zgłoszeniu do Kierownika Ogrodu. Zgłoszenie powinno
wskazywać cel badań, metodykę oraz formę planowanej publikacji wyników.
Opublikowane wyniki badań muszą zawierać informację dotyczącą udostępnienia
przez Ogród terenu badań lub też pomocy przy ich realizacji. Badania mogą być
prowadzone tylko w sposób nie naruszający kolekcji i elementów zabytkowych
Ogrodu.
3. Osoby prowadzące badania zobowiązane są do:
a. Przestrzegania zasad poruszania się po Ogrodzie i Muzeum.
b. Zastosowania metod badawczych i sposobów pobierania materiału ograniczając
do niezbędnego minimum ingerencję w kolekcje roślinne.
c. Przekazania do archiwum Ogrodu wyników swoich prac z prawem do
wykorzystania ich w działalności Ogrodu – na zasadach uzgodnionych z
Kierownikiem Ogrodu (z zachowaniem praw autorskich i cytowaniem wg ogólnie
przyjętych zasad).
d. Zaznaczenia w pracach i publikacjach, że badania były wykonywane w Ogrodzie
i wskazania na pochodzenie materiału badawczego z Ogrodu.
4. Ogród zapewnia osobom prowadzącym badania na podstawie zgody Kierownika
Ogrodu:
a. Prawo do bezpłatnego wstępu do Ogrodu oraz Muzeum w czasie prowadzenia badań
i obserwacji we właściwych dla nich terminach.

b. Pomoc odpowiedzialnych merytorycznie pracowników Ogrodu w dostępie do
przedmiotu badań.
c. Uzgodnienie terminów i zakresu prac pielęgnacyjnych dotyczących przedmiotu i
miejsca badań, tak by nie kolidowały z przebiegiem badań.
d. Dostęp do dokumentacji archiwalnej Ogrodu z zakresu prowadzonych badań.
e. Możliwość wydania materiału roślinnego do celów naukowych – w tych
przypadkach kiedy nie powoduje to naruszenia kolekcji, po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Kierownika Ogrodu.
§ IV
Udostępnienie Ogrodu do celów dydaktycznych
1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem prowadzenia działalności
dydaktycznej na wszystkich stopniach nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć
dydaktycznych dla studentów kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne zgłaszają fakt wejścia z grupą studentów na teren Ogrodu
w sekretariacie Ogrodu. W przypadku prowadzenia zajęć w szklarniach prowadzący
zajęcia zobowiązany jest uprzednio uzgodnić termin przeprowadzenia zajęć z
Kierownikiem Ogrodu lub Pełnomocnikiem Kierownika ds. administracyjnych.
3. Zajęcia studentów nauk przyrodniczych innych uczelni i warunki ich przeprowadzenia
należy uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Ogrodu na piśmie.
4. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na terenie Ogrodu i biorące udział w
takich zajęciach zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnicy zajęć dydaktycznych zobowiązani są do zakupu biletu dedykowanego dla
uczestników zajęć dydaktycznych po wcześniejszej akceptacji Kierownika Ogrodu.
6. W wyjątkowych sytuacjach i na zasadach określonych w odrębnych umowach
udostępnianie Ogrodu Botanicznego UJ do celów dydaktycznych może odbywać się
bezpłatnie (np. w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć).
§V
Udostępnianie Ogrodu Botanicznego do celów edukacyjnych i popularyzacyjnych
1. Ogród oraz Muzeum są miejscem prowadzenia edukacji i popularyzacji botanicznej,
ekologicznej, przyrodniczej, sztuki ogrodowej, uprawy i pielęgnacji roślin. Cele te mogą
być realizowane w sposób bierny poprzez udostępnienie kolekcji zwiedzającym oraz w
sposób czynny poprzez organizację zajęć edukacyjnych w formie warsztatów dla grup
zorganizowanych, jak również w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów.
2. Zajęcia zorganizowane mogą być prowadzone przez zespół pracowników Centrum
Promocji i Edukacji Ogrodu Botanicznego UJ lub przez podmioty zewnętrzne posiadające
odowiednią wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie.
3. W przypadku prowadzenia zajęć przez osoby spoza Ogrodu konieczne jest złożenie
wniosku do Kierownika Ogrodu o wyrażenie zgody na prowadzenie ww. zajęć wraz z
określeniem ich celu i sposobu przeprowadzenia. Za organizację zajęć w takim przypadku
odpowiada osoba prowadząca.

4. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez zespół pracowników Centrum Promocji i Edukacji
Ogrodu Botanicznego UJ odbywają się na następujących zasadach:
a) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pokrycia opłaty za zajęcia zgodnie z aktualnym
cennikiem Ogrodu;
b) Termin, temat i wymagania szczególne co do zajęć uzgadniane są mailowo z
odpowiedzialnym za zajęcia pracownikiem Ogrodu Botanicznego UJ,
c) Za bezpieczeństwo, przestrzeganie Regulaminu i dyscyplinę w grupie odpowiada
opiekun grupy zajęciowej,
d) Opiekun grupy zajęciowej informuje pracownika Ogrodu prowadzącego zajęcia o
przypadkach alergii, niepełnosprawności i innych istotnych faktach dotyczących
uczestników danej grupy przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku takiej
informacji Ogród nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia
uczestników wynikające z kontaktu z roślinami lub niedostosowania planu zajęć do
możliwości uczestników.
5. W przypadku rażącego naruszania regulaminu Ogrodu przez uczestników zajęcia ulegają
przerwaniu, a grupa może być poproszona o opuszczenie Ogrodu. W takim przypadku
uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ VI
Udostępnianie Ogrodu Botanicznego do innych celów
1. Możliwe jest udostępnianie terenu Ogrodu do celów kulturalnych (koncerty, wystawy,
plenery artystyczne, przedstawienia teatralne itp.), spotkań naukowych (konferencje,
sympozja), organizowania prelekcji lub spotkań przez organizacje spoza Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
2. W celu uzyskania zgody Kierownika Ogrodu na przeprowadzenie tego rodzaju
przedsięwzięcia konieczne jest pisemne określenie terminu, zakresu oraz sposobu
przeprowadzenia imprezy. Organizator imprezy ponosi wszelkie koszty związane z jej
przeprowadzeniem, w tym koszty wynajęcia powierzchni Ogrodu Botanicznego oraz
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia. Zasady współpracy w takim
przypadku określa odrębna umowa.
3. Organizator imprezy na terenie Ogrodu zobowiązany jest do pozostawienia miejsca
imprezy w stanie niezmienionym. Koszty z tym związane ponosi organizator.
4. Zasady uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie Ogrodu przez Uniwersytet
Jagielloński regulowane są przez osobny Regulamin wydzarzeń organizowanych na terenie
Ogrodu Botanicznego, dostępny na stronie internetowej ogrod.uj.edu.pl
§ VII
Sprzedaż roślin
1. Ogród prowadzi sprzedaż roślin. Sprzedaż odbywa się w postaci stacjonarnej, za pomocą
strony internetowej ogrod.uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 795 545 720.
2. Sprzedawane są wyłącznie rośliny stanowiące nadwyżki w uprawie kolekcji roślinnych.
Nie ma możliwości zakupu innych roślin (gatunków, odmian) z kolekcji Ogrodu.

3. Rośliny wystawione na sprzedaż nie pochodzą z wymiany Index Seminum.
4. Ogród dokłada wszelkiej staranności, aby oferta prezentowana na stronie internetowej jak
najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Prezentacja roślin na stronie internetowej nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Każdy klient otrzymuje jako dowód zakupu paragon lub fakturę. Faktura wystawiana jest
na życzenie klienta po uprzednim zgłoszeniu przez niego danych, na jakie faktura ma być
wystawiona.
6. Ogród nie realizuje wysyłki roślin oraz zwrotu zakupionych roślin. Odbioru roślin należy
dokonać na terenie Ogrodu.
§ VIII
Zmiana regulaminu
1. Regulamin może być zmieniony przez UJ, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani
w taki sam sposób jak ogłoszono Regulamin (na Stronie Ogrodu, w mediach
społecznościowych UJ dedykowanych Ogrodowi oraz poprzez ogłoszenie na terenie
Ogrodu).
2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, a w przypadkach,
w których wynika ona z sytuacji nagłych bądź związanych z zapewnieniem Użytkownikom
bezpieczeństwa, zmiana Regulaminu może wejść w życie w terminie krótszym, nie mniej
jednak niż 1 dzień.
§ IX
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, z zastrzeżeniem kwestii podlegających decyzji władz Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
2. W sprawie pytań dotyczących korzystania z Ogrodu Botanicznego w Krakowie można
kontaktować się:
a) osobiście pod adresem:
ul. Mikołaja Kopernika 21, 31-501 Kraków
b) mailowo: hortus@uj.edu.pl
c) telefonicznie: 12 663 36 33

dr hab. Michał Węgrzyn – kierownik OB UJ

