
Sprawozdanie  
z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 2010–2012 

Polish Botanical Society in 2010–2012 
 

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu Głównego PTB zostało przygotowane w celu przedstawienia 
go uczestnikom 63. Walnego Zgromadzenia Delegatów podczas 56. Zjazdu PTB w Olsztynie. 
 

1. Działalność organizacyjna 
 

1.1. Posiedzenia Władz Towarzystwa 
W dniu 6 września 2010 roku odbyło się 62. Walne Zgromadzenie Delegatów PTB. Na 

zebraniu przyjęto sprawozdania złożone przez Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną PTB oraz 
dokonano wyboru nowych Władz Towarzystwa. Działająca podczas Zgromadzenia Komisja 
Wnioskowa przedstawiła następujące postulaty:  
– zobowiązanie Zarządu Głównego PTB do powołania komisji w sprawie dokonania ewentualnych 

zmian w Statucie i Regulaminie; 
– zamieszczanie w sprawozdaniu Zarządu Głównego oceny działalności Zarządów poszczególnych 

Oddziałów; 
– zaktywizowanie tych polskich ośrodków akademickich, które nie mają dotychczas reprezentacji 

w strukturach PTB; 
– zmodyfikowanie regulaminu nadawania Medalu im. B. Hryniewieckiego. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego PTB. Do 
najistotniejszych problemów omawianych na tych spotkaniach należały: zmiany w systemie 
redagowania i druku czasopism PTB, przygotowania do 56. Zjazdu PTB w Olsztynie, stworzenie 
nowego wyróżnienia PTB - Nagrody dla młodych pracowników nauki oraz sytuacja finansowa 
Towarzystwa, stan aktualny i przyszłość Biblioteki PTB. Realizując postulat Komisji Wnioskowej 
z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB, dnia 20 listopada 2010 Zarząd Główny PTB powołał 
Komisję Statutową, w skład której weszli: prof. dr hab. Jan Rybczyński (Przewodniczący Komisji) 
i dr Halina Galera. 
 
1.2. Spis powszechny członków PTB i aktualne dane o liczebności Towarzystwa  

Realizując zalecenie Zarządu Głównego PTB, w 2011 roku przeprowadzono ogólnopolski 
Spis powszechny członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dane spisowe były gromadzone 
przez Zarządy poszczególnych Oddziałów, a koordynacją tych prac i tworzeniem bazy danych 
zajmował się Sekretariat PTB1. Oprócz weryfikacji faktycznej liczby członków Towarzystwa 
i uregulowania zaległości w płaceniu składek członkowskich, akcja ta miała na celu konsolidację 
środowiska polskich botaników przez zwiększenie skuteczności przekazywania informacji 
o organizowanych przez PTB konferencjach i posiedzeniach naukowych. 

W 2010 roku Polskie Towarzystwo Botaniczne liczyło 1104 członków, zaś obecnie liczba ta 
wynosi 910 (dane z końca 2012 roku). Znaczący spadek liczebności Towarzystwa to m.in. skutek 
wyjaśnienia sytuacji członków zalegających z opłacaniem składek przy okazji przeprowadzania 
spisu powszechnego. W latach 2010-2012 zmarło 28 Naukowców należących do naszego 
stowarzyszenia - wykaz tych osób zamieszczono w Załączniku 1. W tym samym okresie przyjęto 
93 nowych członków. 

Towarzystwo działa w 15 oddziałach regionalnych i 13 sekcjach specjalistycznych. Według 
danych na koniec 2012 roku, największą liczbę członków ma Oddział Warszawski (162 osoby 
w 2012 roku). Wśród Sekcji PTB zdecydowanie najliczniejsza jest Sekcja Geobotaniki i Ochrony 
Szaty Roślinnej - w jej skład wchodzi ponad 300 członków. Od kilku lat poważne problemy 
organizacyjne mają Sekcje Fykologiczna i Dendrologiczna, które nie posiadają zarządów. Z danych 
uzyskanych na podstawie Spisu powszechnego wynika, że przynależność do tych Sekcji deklaruje 
odpowiednio 16 i 21 członków PTB. Prezes PTB Prof. Elżbieta Romanowska wystąpiła do tych 

                                                 
1 Działania związane z tworzeniem bazy danych kontaktowych członków PTB dostosowano do wymagań Ustawy 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. 



osób z propozycją reaktywacji działalności Sekcji podczas 56 Zjazdu PTB w Olsztynie. Trudności 
ma także Sekcja Mikologiczna PTB, ponieważ w dniu 17 czerwca 2011 roku ustąpił Zarząd Sekcji 
Mikologicznej przy Oddziale Warszawskim.  

Podjęta przez Panią Prezes inicjatywa mająca na celu zainteresowanie współpracą z PTB 
nowych ośrodków naukowych, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W styczniu 2011 zostały 
wysłane na ręce Dziekanów: Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pisma przewodnie oraz materiały 
ze Zjazdu PTB z prośbą o przekazanie informacji osobom zainteresowanym działalnością naszego 
Towarzystwa. Listy pozostały bez odpowiedzi. W tej sytuacji konieczne jest poszukiwanie innych 
sposobów, dzięki którym PTB będzie mogło rozszerzyć swoją działalność na nowe ośrodki. Pod 
koniec 2012 roku do dziekanatów wybranych jednostek naukowych zostały przesłane informacje 
o organizowanym 56 Zjeździe PTB. 
 
1.3. Wykorzystanie Internetu w działalności Towarzystwa  

W coraz większym stopniu w działalności Towarzystwa wykorzystywany jest Internet. Od 
roku 2011 działa nowy serwer PTB, na którym obecnie znajduje się jedno z czasopism - Acta 
Societatis Botanicorum Poloniae (zasoby dostępne „on line” od 1990 r.). Acta Agrobotanica będą w 
najbliższym czasie umieszczone na tym serwerze. W 2012 roku została uruchomiona nowa wersja 
witryny PTB (pbsociety.org.pl), na której umieszczono dziewięć zakładek, m.in. dane dotyczące 
działalności Oddziałów i Sekcji PTB. W  zakładce „Czasopisma” można znaleźć zarówno aktualne 
dane o wydawnictwach PTB, jak i pełne teksty archiwalnych numerów czasopism wydawanych 
przez PTB. Z wyjątkiem Acta Societatis Botanicorum Poloniae, pozostałe czasopisma PTB 
znajdują się na serwerze IB PAN w Krakowie. Aktualne dane na temat działalności terenowych 
jednostek PTB można znaleźć na stronach internetowych Oddziałów: 
- Bydgoskiego (https://sites.google.com/site/ptboddzialwbydgoszczy), 
- Krakowskiego (http://www.botany.pl/ptb/index.htm), 
- Łódzkiego (http://ptbot.biol.uni.lodz.pl/ - strona opublikowana pod koniec 2012 roku), 
- Poznańskiego (bioarch.amu.edu.pl/PTB/index.html), 
- Szczecińskiego (http://www.us.szc.pl/main.php/ptb), 
- Śląskiego (zakładka „Polskie Towarzystwo Botaniczne” na stronie Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego - http://www.wbios.us.edu.pl/ptb_.html), 

- Warszawskiego (http://www.ptb.waw.pl). 
Swoje strony prowadzą również niektóre Sekcje PTB: 
- Briologiczna (http://pbsociety.org.pl/ind/bryology), 
- Historii Botaniki (http://pbsociety.org.pl/ind/hb), 
- Lichenologiczna (http://www.porosty.varts.pl), 
- Paleobotaniczna (http://dorotanalepka.pl/pptb.html). 

Informacje o działalności Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej oraz Oddziału 
Krakowskiego PTB są zamieszczane na stronie internetowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki 
PAN (http://info.botany.pl/ekologia/event.html). Na stronie Warszawskiego Oddziału PTB 
w zakładce „Zjazd” można znaleźć relację z LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz 
galerię zdjęć. Od 2012 roku działa strona założona przez Organizatorów 56 Zjazdu PTB 
(http://zjazd56ptb.olsztyn.pl). W 2012 roku Zarząd Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin PTB 
przeprowadził Ankietę w zakresie biologii rozwoju roślin w Polsce. Jej wyniki opublikowano na 
stronie PTB (http://pbsociety.org.pl/default/ankieta-w-zakresie-biologii-rozwoju-roslin-w-polsce/). 

 
1.4. Działalność Biblioteki PTB 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka PTB prowadziła krajową i międzynarodową wymianę 
międzybiblioteczną oraz katalogowanie i udostępnianie zbiorów. Powiększanie zbiorów Biblioteki 
było możliwe głównie dzięki międzynarodowej bezgotówkowej wymianie czasopism. W latach 
2010-2012 opracowano 511 woluminów wydawnictw ciągłych  (934 egzemplarzy) oraz 56 
woluminów druków zwartych. Księgozbiór poddawany był sukcesywnym pracom 
konserwatorskim. Na miejscu z Biblioteki skorzystało 295 osób, poza Bibliotekę wypożyczono 18 



woluminów druków zwartych i 122 tytuły czasopism. Biblioteka wykonała kserokopie 151 
artykułów z czasopism zagranicznych dla instytucji naukowych i osób prywatnych. 

Biblioteka  od 2011 roku nie otrzymuje dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na swoją działalność i koszty związane z jej funkcjonowaniem (w tym wymiana czasopism) 
pokrywa Zarząd Główny. Ze względu na oszczędności, została ograniczona wysyłka czasopism  za 
granicę. Zmiany organizacyjne w dystrybucji czasopism wydawanych przez Towarzystwo sprawią, 
że działalność Biblioteki PTB w zakresie wymiany czasopism będzie się zmniejszać sukcesywnie, 
począwszy od 2013 roku.  
 
1.5. Ubieganie się o środki na finansowanie działalności Towarzystwa 

Działalność Towarzystwa jest finansowana głównie dzięki dotacjom ze strony Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe wyniosły: 
437.200 zł na wydawanie czasopism, 175.100 zł na organizację konferencji naukowych, 41.000 zł 
na działalność Biblioteki PTB i 10.000 zł na cyfryzację archiwum Biblioteki (por. Tabela 1). W 
2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
przyznał dotację w wysokości 14.760 zł na organizację konferencji pt. Różnorodność biologiczna – 
od komórki do ekosystemu, którą zorganizował Oddział Białostocki PTB. 

W latach 2011-2012 nastąpiły zmiany w organizacji druku i dystrybucji Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae (nawiązanie współpracy z nową drukarnią i zmiana sposobu dystrybucji), 
które umożliwiły znaczne zmniejszenie kosztów druku. Wprowadzono zasadę pobierania opłat „z 
góry” za druk publikacji w tym czasopiśmie, co zmniejszyło zaległości z tytułu opłat uiszczanych 
przez autorów artykułów. 
 

2. Działalność naukowa 
 
2.1. Organizowanie ogólnopolskich konferencji i warsztatów naukowych 

Największą zorganizowaną w latach 2010-2012 konferencją był 55 Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego, który odbył się w dniach 6–12.09.2010 w Warszawie. Wzięło w nim 
udział ok. 500 uczestników z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Słowacji, Szwajcarii i USA2. 
Nasze Towarzystwo uczestniczyło także w organizacji 37 innych ogólnopolskich spotkań 
o charakterze naukowym (Tabela 2), spośród których dwie imprezy naukowe cieszyły się 
największym zainteresowaniem (ponad 200 uczestników): 
- 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Plant - the source of research 

material, Lublin, 18-20.10.2012, organizator ze strony PTB: Oddział Lubelski, liczba uczestników 
- 380; 

- 5th European Symposium on Aerobiology, Kraków, 3-7.09.2012, organizator ze strony PTB: 
Sekcja Aerobiologiczna, liczba uczestników - 213. 

 
2.2. Organizowanie posiedzeń naukowych Oddziałów i Sekcji  

W okresie sprawozdawczym Zarządy Sekcji PTB organizowały ogólnopolskie konferencje 
i warsztaty (często współpracując w tym względzie z Oddziałami, por. punkt 2.1), a także bardziej 
kameralne posiedzenia naukowe. Pod względem liczby zorganizowanych zebrań wyróżnia się 
Sekcja Mikologiczna przy Oddziale Poznańskim - w okresie sprawozdawczym jej Zarząd 
zorganizował 21 spotkań. Dużą aktywność wykazywały również: Sekcja Struktury i Rozwoju 
Roślin (w latach 2010-2012 na sesjach organizowanych przez tą Sekcję wygłoszono łącznie 
26 referatów) oraz Sekcja Historii Botaniki (13 referatów). 

W latach 2010-2012 członkowie Zarządów Oddziałów PTB zorganizowali łącznie 250 
posiedzeń, w których wygłoszono 287 referatów3. Szczególną aktywnością pod tym względem 
                                                 
2 Por. m.in. raporty z przebiegu 55 Zjazdu PTB: 
- Marciszewska K., Obidziński A. 2010. Relacja z 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Warszawa, 6–12 
września 2010). Wiadomości Botaniczne 54, 3/4: 39-47. 
- Obidziński A. (red.) 2011. Między Wisłą a Niemnem - sesje terenowe 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego (1-5 i 9-12 IX 2010). Wiadomości Botaniczne 55 (3/4): 103-106. 
3 Szczegółowe wykazy referatów zamieszczono w rocznych sprawozdaniach z działalności Towarzystwa w latach 
2010, 2011 i 2012 (patrz zakładka „Sprawozdania” na stronie internetowej PTB). 



wyróżnia się Oddział Krakowski - w okresie sprawozdawczym w Krakowie odbyły się łącznie 
72 zebrania (tzw. „Czwartki botaniczne”, por. Tabela 3), na które zapraszano prelegentów 
z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Drugie i trzecie miejsce zajęły Zarządy 
Oddziału Lubelskiego (samodzielna organizacja 32 posiedzeń) i Poznańskiego (33 posiedzenia, 
w tym 21 współorganizowanych przez Zarząd Sekcji Mikologicznej przy Oddziale Poznańskim). 
Warto podkreślić, że mniejsze Oddziały PTB również wykazują dużą aktywność w zakresie 
organizowania posiedzeń naukowych - za przykład mogą tu służyć Oddziały Skierniewicki i Śląski. 
Uwagę zwracają także zebrania członków Oddziału Szczecińskiego, ponieważ na każdym z nich 
wygłaszano po kilka referatów (Tabela 3). Szczególnie duże zainteresowanie tematyką posiedzeń 
odnotowano w przypadku najliczniejszego Oddziału Warszawskiego, w którym w ciągu 3 lat 
odbyły się 23 spotkania ze średnią frekwencją 31 uczestników.  

 
3. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi  

 
W 2011 roku nasze Towarzystwo przystąpiło do Federacji Polskich Towarzystw Naukowych, 

zrzeszającej 20 polskich stowarzyszeń o charakterze naukowym. W tym samym roku nasze 
Stowarzyszenie zostało zaproszone do współpracy w Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach 
(European Plant Science Organization), skupiającej około 200 instytucji, głównie z Europy i Azji. 
W ramach realizacji zadań EPSO, dnia 18 maja 2012 roku zorganizowano pierwszą w dziejach 
organizacji akcję „Fascination of Plants Day”, w którym aktywnie uczestniczyli członkowie 
naszego Towarzystwa. Informacja o organizowanych z udziałem PTB spotkaniach została przesłana 
do EPSO. Ponadto młodzi polscy naukowcy należący do PTB uzyskali po raz pierwszy stypendia 
konferencyjne, pokrywające koszty uczestnictwa w konferencji Federation of European Societies of 
Plant Biology we Freiburgu, której współorganizatorem było EPSO.  

 
4. Upowszechnianie wiedzy przyrodniczej 

 
Członkowie naszego Towarzystwa zajmują się popularyzacją wiedzy przyrodniczej, w tym 

prowadzeniem poradnictwa metodycznego (m.in. szkolenia dla nauczycieli i pracowników Lasów 
Państwowych), a także prelekcji, warsztatów oraz wycieczek dydaktycznych i wystaw 
przyrodniczych. Pod względem organizowania imprez popularyzatorskich dużą aktywność 
wykazywały Oddziały: Lubelski (33 imprezy w ostatnich 3 latach) oraz Szczeciński i Śląski 
(odpowiednio 27 i 25 spotkań).  

Przykładami szczególnie udanych działań popularyzatorskich był XV Dolnośląski Festiwal 
Nauki (w ramach Festiwalu Oddział Wrocławski zorganizował w 2012 roku 10 prelekcji) oraz 
zainicjowana w 2012 roku akcja Fascynujący świat roślin („Fascination of Plants Day”, 18 maja 
2012). Była to międzynarodowa impreza, zorganizowana w wielu polskich ośrodkach naukowych 
z udziałem naszego Towarzystwa. Wzięły w niej udział Oddziały: Białostocki (zorganizowano 
12 prelekcji), Bydgoski (1 wycieczka i 8 prelekcji) oraz Lubelski, Łódzki, Olsztyński, 
Skierniewicki, Śląski, Warszawski oraz Wrocławski, a także Sekcje Mikologiczna 
i Lichenologiczna PTB. Przygotowano prelekcje, wycieczki dydaktyczne, wystawy 
i rozprowadzano materiały promocyjne. 

Realizacji zadań statutowych związanych z upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko 
rozumianej botaniki służy także witryna internetowa Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz 
strony Oddziałów i Sekcji PTB (por. rozdział 1.3). 

 



5. Działalność wydawnicza 
 
5.1. Czasopisma wydawane przez PTB 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło znaczące usprawnienie pracy przy wydawaniu 
periodyków PTB. Uruchomiona w 2011 roku elektroniczna Platforma Czasopism PTB umożliwia 
m.in. składanie prac do redakcji, przekazywanie recenzji, śledzenie statusu pracy oraz jej 
opublikowanie. Obecnie wszystkie prace związane z redagowaniem Acta Societatis Botanicorum 
Poloniae są prowadzone za pośrednictwem platformy cyfrowej. Obecnie wszystkie nowe 
publikacje w tym czasopiśmie są opatrzone numerem identyfikacyjnym DOI i udostępnione w 
systemie open access. W najbliższym czasie system ten zostanie również wprowadzony dla 
Redakcji Acta Agrobotanica. Oba periodyki (Acta Societatis Botanicorum Poloniae i Acta 
Agrobotanica) mają anglojęzyczną stronę internetową, co zwiększa dostępność dla naukowców 
zagranicznych. W latach 2010-2012 opublikowano następujące tomy czasopism PTB: 
- Acta Societatis Botanicorum Poloniae - vol. 79-81, 
- Acta Agrobotanica - vol. 63-65, 
- Acta Mycologica - vol. 45-47, 
- Monographiae Botanicae - vol. 100-102, 
- Wiadomości Botaniczne - vol. 54-56. 

W 2011 roku Redakcja czasopisma Acta Agrobotanica zwiększyła liczbę zeszytów 
wydawanych w ciągu roku z 2 do 4. 

 
5.2. Publikacje związane z działalnością PTB 

W okresie sprawozdawczym ukazało się 12 opracowań książkowych o charakterze 
monograficznym i jubileuszowym. Opublikowano 18 artykułów, stanowiących sprawozdania 
z konferencji naukowych, wspomnienia i komunikaty. W 2010 roku ukazały się 3 tomy materiałów 
konferencyjnych 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przygotowane przez członków 
Oddziału Warszawskiego PTB4. Organizatorzy Zjazdu bezpłatnie przekazali te publikacje do 
krajowych i zagranicznych instytucji naukowych. 

 
6. Wyróżnienia przyznane przez PTB 

 
W czasie 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie, 7 naukowcom 

nadano godność członka honorowego Towarzystwa. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki 
przyznano 4 Medale im. prof. W. Szafera. W uznaniu zasług w zakresie upowszechniania wiedzy 
botanicznej i ochrony przyrody nadano 5 Medali im. prof. B. Hryniewieckiego. Oddział Poznański 
PTB nadał 2 Medale im. prof. Z. Czubińskiego za prace naukowe mające charakter regionalnych 
monografii geobotanicznych. Wykazy Osób nagrodzonych podano w Załączniku 2 niniejszego 
Sprawozdania5. Podczas Zjazdu Komisja ds. oceny merytorycznej i graficznej wartości 
prezentowanych posterów wyróżniła 15 wystąpień plakatowych6. 

W dniu 20.11.2010 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB przyjęto Regulamin Nagrody 
PTB dla młodych pracowników nauki7, która będzie przyznawana na kolejnych Zjazdach 
Towarzystwa w uznaniu za publikacje o wybitnych walorach naukowych.  

                                                 
4 Notki bibliograficzne publikacji: 
- Marciszewska K. (red.) 2010. Program 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Polskie Towarzystwo 
Botaniczne, Zarząd Główny, Warszawa. 
- Szczepkowski A., Obidziński A. (red.) 2010. Streszczenia referatów i plakatów 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Zarząd Główny, Warszawa. 
- Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.) 2010. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical 
Society Planta in vivo, in vitro et in silico, September 6–12, 2010, Warsaw. Acta Soc. Bot. Poloniae 79 (suppl. 1). 
5 Wykazy nagrodzonych osób zostały także opublikowane na stronie internetowej PTB (zakładka Wyróżnienia) i w 
Wiadomościach Botanicznych (notkę bibliograficzną publikacji podano w przypisie 2). 
6 Wykaz autorów wyróżnionych posterów opublikowano na stronie internetowej PTB (zakładka Sprawozdania / 
Sprawozdanie z działalności PTB w 2010 roku) i w Wiadomościach Botanicznych (por. przypis 2). 
7 Regulamin Nagrody PTB dla młodych pracowników nauki został opublikowany na stronie pbsociety.org.pl, 
z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Zarząd Główny PTB w dniu 2 czerwca 2012 r. 



7. Podsumowanie 
 
Członkowie naszego Towarzystwa bardzo aktywnie działają zarówno naukowo, jak 

i organizacyjnie, popularyzując wiedzę botaniczną. Porównanie aktywności Zarządów Oddziałów 
PTB jest trudne, ze względu zarówno na znaczne zróżnicowanie liczebne poszczególnych 
Oddziałów jak i różnorodne sfery ich aktywności. Można natomiast wskazać Oddziały szczególnie 
wyróżniające się pod względem określonego typu działalności: 
- największe konferencje naukowe zostały zorganizowane prze Oddział Warszawski (55 Zjazd PTB 

z 2010 roku) i Oddział Lubelski (2. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
pt. Plant - the source of research material z 2012 roku);  

- duża liczba lokalnych posiedzeń naukowych wyróżniała Oddział Krakowski, natomiast wysoka 
frekwencja to cecha posiedzeń Oddziału Warszawskiego; 

- pod względem liczby zorganizowanych imprez popularyzujących wiedzę botaniczną wyróżniają 
się Oddziały Lubelski, Szczeciński i Śląski; 

- w 2012 roku przy organizowaniu „Fascination of Plants Day” bardzo skuteczne okazały się 
Zarządy Oddziałów Białostockiego i Bydgoskiego, natomiast Oddział Wrocławski wykazał się 
szczególną aktywnością w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  

 
Do najważniejszych osiągnięć w skali całego Towarzystwa można zaliczyć: 

- uzyskanie w latach 2010-2012 dotacji finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w łącznej kwocie 663.300 zł oraz utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej 
Stowarzyszenia; 

- uruchomienie elektronicznej formy wydawania Acta Societatis Botanicorum Poloniae oraz 
umieszczanie na platformie cyfrowej archiwalnych zeszytów tego czasopisma, począwszy od 
1990 roku; 

- zwiększenie wpływów finansowych związanych z wydawaniem i dystrybucją czasopism PTB; 
- uruchomienie nowej wersji witryny internetowej i wzrost możliwości wykorzystywania Internetu 

w pracach Towarzystwa; 
- zorganizowanie 55 Zjazdu PTB we wrześniu 2010 oraz 37 innych ogólnopolskich 

i międzynarodowych konferencji, sympozjów i warsztatów; 
- przystąpienie Polskiego Towarzystwa Botanicznego do Federacji Polskich Towarzystw 

Naukowych oraz do European Plant Science Organization, a także aktywny udział PTB 
w pierwszej edycji akcji „Fascination of Plants Day”; 

- przeprowadzenie ogólnopolskiego Spisu powszechnego członków PTB. 
 
Problemami naszego Towarzystwa pozostają: 

- konieczność aktualizacji statutu PTB; 
- rosnące problemy związane z finansowaniem działalności Biblioteki PTB i ubieganiem się 

o dotacje celowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
- konieczność sprostania nowym wymaganiom w zakresie podnoszenia poziomu naukowego oraz 

nowoczesnego systemu publikowania i dystrybucji wydawnictw PTB; 
- konieczność stworzenia anglojęzycznej wersji strony internetowej PTB; 
- potrzeba wypracowania bardziej skutecznego systemu Ppobierania składek członkowskich; 
- potrzeba zwiększenia aktywności członków niektórych Oddziałów i Sekcji PTB - dotyczy to 

zwłaszcza Sekcji Dendrologicznej i Fykologicznej oraz Sekcji Mikologicznej przy Oddziale 
Warszawskim; 

- potrzeba większej konsolidacji środowiska polskich botaników i zwiększenia współpracy PTB z 
nowymi stowarzyszeniami botanicznymi;  

- konieczność dalszego otwierania się Polskiego Towarzystwa Botanicznego na potrzeby 
współczesnego społeczeństwa.  

 
Opracowała Halina Galera 
Sekretarz Generalny PTB 



Tabela 1. Wysokość dotacji finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
uzyskanych przez PTB w latach 2010–2012 
 

Uzyskane dotacje celowe na: 

Rok wydawanie 
czasopism 

organizację 
konferencji 

działalność 
Biblioteki  

elektroniczne 
udostępnianie 

czasopism 
2010 118.800 zł 53.000 zł 41.000 zł 0 zł 
2011 156.000 zł 11.100 zł 0 zł 10.000 zł 
2012 162.400 zł 111.000 zł 0 zł 0 zł 

Razem: 437.200 zł 175.100 zł 41.000 zł 10.000 zł 

 
Tabela 2. Liczba konferencji, sympozjów i warsztatów zorganizowanych przez PTB w latach 
2010–2012 
 

Łączna liczba: 
Rok 

Liczba konferencji, 
sympozjów  
i warsztatów uczestników

wystąpień 
ustnych 

plakatów 

2010 11 1096 231 284 
2011 12 558 163 79 
2012 15 2650 403 622 
Razem: 38 4304 797 985 

 
Tabela 3. Porównanie aktywności Oddziałów PTB pod względem liczby zorganizowanych 
w latach 2010–2012 ogólnopolskich konferencji, sympozjów i warsztatów (konfer.) 
oraz lokalnych posiedzeń naukowych (posiedz.). W nawiasach kwadratowych [  ] 
podano łączną liczbę wystąpień (wykładów plenarnych, referatów i plakatów) 
 

Liczba spotkań naukowych zorganizowanych w latach:  
2010 2011 2012 

Oddział  
(i jego liczebność  

w 2012 r.) konfer. posiedz. konfer. posiedz. konfer. posiedz. 
Białostocki (30) 2 [23] 2   [2] - 2   [2] 1 [29] - 
Bydgoski (20) - 1   [1] **1[21] 4   [4] **1 [33] 3   [5] 
Gdański (48) - 1   [1] - 2   [2] - 2   [2] 
Kielecki (19) - - - 1   [1] - 3   [3] 
Krakowski (120) - 23 [23] 1  [5] 26 [26] - 23 [23] 
Lubelski (81) 1 [35] 11 [11] 1[49] 12 [12] 1[334] 9 [10] 
Łódzki (48) - 3   [3] 1[65] 3   [3] - 4   [4] 
Olsztyński (41) 1 [27] 1   [1] - - 1  [22] - 
Poznański (104) - *11 [11] - *11 [11] - *11[11] 
Skierniewicki (37) - 8   [8] - 6   [6] 1  [99] 4   [4] 
Szczeciński (47) - 2   [5] - 3 [13] - 3   [9] 
Śląski (44) 2 [18] 8   [8] - 8   [8] - 9   [9] 
Toruński (28) - 4   [4] **1[21] 2   [2] **1 [33] - 
Warszawski (162) 1 [368] 7   [7] - 8   [8] - 8  [8] 
Wrocławski (87) - 8   [8] 1[28] 5   [5] - 6  [6] 

 
* - większość posiedzeń współorganizowały Zarząd Oddziału Poznańskiego i Zarząd Sekcji 
Mikologicznej przy Oddziale Poznańskim PTB 
** - konferencje, w organizacji których uczestniczyły 2 Oddziały: Bydgoski i Toruński PTB 
 
 



Załącznik 1. Wykaz Członków PTB, którzy zmarli w latach 2010-2012 
 

W latach 2010-2012 odeszli od nas następujący Naukowcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie 
Botanicznym: 
 
z Oddziału Kieleckiego 

- Dr Krzysztof Toborowicz († 2012) 

z Oddziału Krakowskiego 

- Prof. Władysław Wojewoda († 2010) 

- Prof. Stanisław Więckowski († 2011) 

z Oddziału Lubelskiego 

- Prof. dr hab. Kazimierz Karczmarz († 2012) 

z Oddziału Łódzkiego 

- Prof. dr hab. Maria Joanna Olszewska († 2011) 

z Oddziału Poznańskiego 

- Prof. dr hab. Jan Kozłowski († 2010) 

- Mgr Ilona Wieścicka († 2012) 

z Oddziału Skierniewickiego 

- Doc. dr hab. Marek Kubik († 2010) 

- Prof. dr hab. Maria Grochowska († 2010) 

- Dr Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz († 2012) 

z Oddziału Szczecińskiego 

- Dr inż. Stefan Markowski († 2012) 

z Oddziału Śląskiego 

- Prof. dr hab. Lesław Badura († 2011)  

- Prof. dr hab. Krzysztof Jędrzejko († 2012)  

- Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rostański († 2012) 

z Oddziału Toruńskiego 

- Prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass († 2011),  

- Dr Jerzy Berndt († 2011) 

- Prof. dr hab. Marian Rejewski († 2012) 

z Oddziału Warszawskiego 

- Prof. dr hab. Jerzy Ważny († 2010)  

- Dr Jadwiga Mazur († 2011) 

- Dr Zbigniew Domański († 2012) 

- Dr Sabina Czyżewska († 2012) 

- Teresa Krzywacka († 2012) 

- Mgr Aneta Michalska († 2012) 

- Prof. dr hab. Zbigniew Podbielkowski († 2012) 

- Prof. dr hab. Jerzy Waldemar Poskuta († 2012) 

- Prof. dr hab. Jadwiga Tarkowska († 2012)  

z Oddziału Wrocławskiego 

- Prof. dr hab. Stanisław Kukla († 2012)  

- Dr Elżbieta Czekanowska († 2012) 



 
Załącznik 2. Wykaz Naukowców wyróżnionych godnością członka honorowego PTB 
i Laureatów Medali PTB przyznanych podczas 55. Zjazdu PTB w Warszawie 

 
Godność członka honorowego Towarzystwa nadano: 

- Prof. Wernerowi Greuterowi, 

- Prof. dr hab. Stanisławowi Cieślińskiemu, 

- Prof. dr hab. Marii Charzyńskiej,  

- Prof. dr hab. Andrzejowi Dzięczkowskiemu, 

- Prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej, 

- Prof. dr hab. Marii Ławrynowicz, 

- Prof. dr hab. Jolancie Małuszyńskiej, 

- Prof. dr hab. Leonowi Stuchlikowi. 

 

Medal im. prof. W. Szafera za osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki przyznano:  

- Prof. Karolowi Latowskiemu, 

- Prof. Romualdowi Olaczkowi, 

- Prof. Elżbiecie Weryszko-Chmielewskiej, 

- Prof. Leokadii Witkowskiej-Żuk. 

 

Medal im. prof. B. Hryniewieckiego za zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej 
i ochrony przyrody przyznano:  

- Prof. dr hab. Annie Bujakiewicz, 

- Prof. dr hab. Krystynie Czyżewskiej, 

- Prof. dr hab. Józefowi Kurowskiemu, 

- Prof. dr hab. Jerzemu Pióreckiemu, 

- Prof. dr hab. Jerzemu Puchalskiemu. 

 

Medal im. prof. Z. Czubińskiego Oddziału Poznańskiego PTB za prace naukowe mające 
charakter regionalnych monografii geobotanicznych przyznano: 

- Dr hab. Władysławowi Danielewiczowi, 

- Dr hab. Januszowi Łuszczyńskiemu, prof. UJK.  
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