
 

1 
 

Sprawozdanie 
z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 2016–2018 

Polish Botanical Society in 2016–2018 
 

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu Głównego PTB zostało przygotowane w celu przed-
stawienia uczestnikom 65. Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywającego się w dniu 
01.07.2019 roku podczas 58. Zjazdu PTB w Krakowie. 
 
1. Działalność organizacyjna 
1.1. Posiedzenia Władz Towarzystwa 

W przeddzień Uroczystego otwarcia 57 Zjazdu PTB w Lublinie, w dniu 27 czerwca 2016 
roku, odbyło się 64. Walne Zgromadzenie Delegatów, w którym uczestniczyły 74 osoby ze 
wszystkich oddziałów PTB. Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie 
z działalności PTB za lata 2013–2015, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wy-
brano nowy Zarząd oraz zatwierdzono kandydatury do nadania medali i honorowego członko-
stwa PTB. 
Działająca podczas Zgromadzenia Komisja Wnioskowa przedstawiła następujące postulaty: 

1. Potrzebę wypracowania bardziej skutecznego systemu zbierania składek członkow-
skich 

2. Propozycję podniesienia opłat za druk prac w czasopismach PTB, do dalszej dyskusji 
3. Podjęcie wiążących decyzji w sprawie Sekcji Fykologicznej 
4. Wypracowanie stanowiska PTB w sprawie rozwiązań Komitetów PAN, zajmujących 

się różnorodnością biologiczną 
5. Przeanalizowanie regulaminów dotyczących wyróżnień, szczególnie Medalu im. Pro-

fesora W. Szafera, a także przestrzeganie terminów składania wniosków o wyróżnie-
nie. 

6. Właściwe rozdysponowanie nadwyżek (duplikatów) wydawnictw Towarzystwa zgro-
madzonych w Bibliotece PTB 

7. Wypracowanie merytorycznego stanowiska w sprawie działań i decyzji dotyczących 
Puszczy Białowieskiej. 

 
Przedstawione wnioski znalazły szerokie poparcie i zostały łącznie, jednogłośnie pozytywnie 
przegłosowane przez Delegatów Walnego Zgromadzenia PTB. 

 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego PTB. Do 
najważniejszych problemów omawianych na tych spotkaniach należały: 
- sytuacja finansów PTB i sposoby pozyskiwania środków umożliwiających funkcjonowanie 
Towarzystwa, 
- dostosowanie zasad i strategii rachunkowości Towarzystwa w zmieniającej się sytuacji 
prawnej, 
- podnoszenie rangi czasopism PTB w skali krajowej i międzynarodowej, a także ich dosto-
sowanie do koniunktury polskiej i światowej nauki, 
- sprawy Komisji i Kapituł Wyróżnień i Medali PTB oraz zmiany w regulaminach wyróżnień 
PTB, 
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- powołanie podkomisji Komisji Regulaminowej, która zajmowała się dostosowaniem sta-
rych, nieaktualnych regulaminów do aktualnego statutu PTB, 
- rozbudowę cyfrowego repozytorium PTB i  zakończenie cyfryzacji archiwalnych zasobów 
czasopism Towarzystwa i ich udostępnianie, 
- rozwijanie bieżącego komunikatora PTB, 
- przygotowania do obchodów 100-lecia PTB planowanych w 2022 roku w Warszawie, 
- sprawy związane z inwentaryzacją księgozbioru oraz przenosinami zbioru biblioteki PTB do 
nowych pomieszczeń,  
-problemy weryfikacji przynależności i aktualizacji statusu poszczególnych członków Towa-
rzystwa, 
- przygotowania do 58. Zjazdu PTB w Krakowie. 
 
Realizując postulat Komisji Wnioskowej z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB, dnia 26 
listopada 2016 Zarząd Główny PTB powołał: 
1) podkomisję ds. Wyróżnień i nagród w składzie: 
Prof. Grzegorz Jackowski 
Prof. Czesław Hołdyński 
Prof. Jan Rybczyński  
2) podkomisję ds. Organizacyjno-administracyjnych w składzie: 
Dr hab. Tomasz Załuski 
Dr Halina Galera 
Dr hab. Alina Urbisz 
 
Na Przewodniczącą Komisji Regulaminowej PTB została powołana Pani dr hab. Grażyna 
Łaska, prof. PB – Wiceprezes PTB.  
 
W trakcie prac komisja opracowała nowe regulaminy odznaczeń i wyróżnień PTB do przed-
stawienia Zarządowi Głównemu PTB (Medal im. Prof. B. Hryniewieckiego, „Nagroda PTB 
dla Młodych Pracowników Nauki)  i Walnemu Zgromadzeniu Delegatów w Krakowie (Me-
dal. im. Prof. W. Szafera). 

1.2. Aktualne dane o liczebności Towarzystwa  

Polskie Towarzystwo Botaniczne na koniec 2018 roku liczyło 1020 członków. 
W omawianym okresie sprawozdawczym do PTB przyjęto 53 nowych członków, a ubyło 68. 
W okresie sprawozdawczym (dane do 31.12.2018 r.) zmarło 23 botaników, członków Towa-
rzystwa. Pozostałe osoby zrezygnowały lub zostały skreślone z listy członków PTB. 
Towarzystwo posiada obecnie swoje oddziały w 15 rejonach Polski: w Białymstoku, Byd-
goszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, 
Skierniewicach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Interdyscyplinarna działalność 
członków PTB uwidoczniona jest przynależnością do 14 Sekcji: (1) Aerobiologicznej; (2) 
Briologicznej; (3) Dendrologicznej; (4) Fizjologii i Biochemii Roślin; (5) Geobotaniki 
i Ochrony Szaty Roślinnej; (6) Historii Botaniki; (7) Kultur Tkankowych Roślin; (8) Licheno-
logicznej; (9) Mikologicznej (działającej niezależnie przy Oddziale: Łódzkim i Poznańskim); 
(10) Ogrodów Botanicznych i Arboretów; (11) Paleobotanicznej; (12) Pteridologicznej; (13) 
Struktury i Rozwoju Roślin i (14) - Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych.  
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Chociaż część członków PTB (16 osób) wykazuje przynależność do Sekcji Fykologicznej, jej 
zarząd nie działa. 

Według danych na koniec 2018 roku, największą liczbę członków mają: Oddział War-
szawski (178 osób), Oddział Krakowski (149 osób) i Oddział Poznański (120 osób). Najmniej 
członków jest w Oddziałach: Kieleckim (22), Bydgoskim (24) i w Toruńskim (28). Wśród 
Sekcji PTB zdecydowanie najliczniejsza jest Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej - 
w jej skład wchodzi ponad 318 członków. Kolejne miejsca zajmują Sekcja Fizjologii i Bio-
chemii Roślin (145 członków) i Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin (96 członków). Najmniej 
członków jest w sekcjach: Aerobiologicznej (18 os.), Historii Botaniki (24 os.) i Briologicznej 
(25os.). 
 

 
1.3. Wykorzystanie serwisów internetowych w działalności Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego w latach 2016–2018  
 

Strona internetowa PTB (pbsociety.org.pl) stanowi najważniejsze i powszechnie dostęp-
ne źródło informacji na temat aktywności Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Storna in-
ternetowa posiada łącza do platformy czasopism PTB w wersji cyfrowej. Są one ogólnodo-
stępne. Swoje strony prowadzą również niektóre Oddziały i Sekcje PTB. Wykaz tychże stron 
zamieszczono poniżej. Również niektórzy członkowie PTB zajmują się działalnością upo-
wszechniającą wiedzę botaniczną za pomocą Internetu: 
 

▪ Oddział Bydgoski  
1. Strona internetowa bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botaniczne-

go, (aktualizacja, nadzór) T. Stosik 
https://sites.google.com/site/ptboddzialwbydgoszczy/ 

▪ Oddział Lubelski  
1. Zakładka Oddziału w serwisie internetowym UMCS Dr Robert Zubel, Dr hab. 

Małgorzata Wójcik ;  
2. fanpage Oddziału na Facebooku Dr Robert Zubel 

https://www.facebook.com/OLPTB/https://www.umcs.pl/pl/polskie-
towarzystwo-botaniczne-oddzial-lubelski,12165.htm 

▪ Oddział Łódzki  
1. Strona OŁ PTB na Facebooku Dr Grzegorz J. Wolski 

https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Botaniczne-Oddzia%C5%82-
%C5%81%C3%B3dzki-219951331754583/?ref=bookmarks 

▪ Oddział Poznański http://bioarch.amu.edu.pl/PTB/index.html 
▪ Oddział Olsztyński 

1. Grzybobranie w Nadleśnictwie Elbląg dr Dariusz Kubiak 
http://mikologia.blogspot.com/2018/10/grzybobranie-w-nadlesnictwie-
elblag.html 

2. ŚMIECIOBRANIE zamiast GRZYBOBRANIA czyli przyjemne z pożytecz-
nym dr Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak 

http://bioarch.amu.edu.pl/PTB/index.html
http://mikologia.blogspot.com/2018/10/grzybobranie-w-nadlesnictwie-elblag.html
http://mikologia.blogspot.com/2018/10/grzybobranie-w-nadlesnictwie-elblag.html
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http://mikologia.blogspot.com/2018/10/smieciobranie-zamiast-
grzybobrania.html 

▪ Oddział Warszawski http://www.ptb.waw.pl 
▪ Sekcja Briologiczna http://pbsociety.org.pl/ind/bryology (Strona www Sekcji Briolo-

gicznej PTB -uruchomiona w 2010 r., zawiera dane o historii i działalności sekcji, co-
rocznych spotkaniach (sesjach terenowych), zarządzie, członkach i ich dorobku nau-
kowym oraz aktualności i sprawozdania z działalności sekcji pochodzące z Wiad. Bot. 

▪ Sekcja Historii Botaniki http://pbsociety.org.pl/ind/hb 
▪ Sekcja Lichenologiczna http://www.porosty.varts.pl 
▪ Sekcja Paleobotaniczna http://dorotanalepka.pl/pptb.html 

Ekologii Instytutu Botaniki PAN (http://info.botany.pl/ekologia/event.html).  
 

11.3.1. Witryna i Newsletter PTB  
W okresie sprawozdawczym w witrynie PTB (w Blogu PTB2) opublikowano 149 ogło-

szeń.  W tym czasie witrynę odwiedziło 30615 użytkowników (łącznie w witrynie PTB zano-
towano 158 669 odsłon stron).  

 
Jednym z najważniejszych osiągnięć w zakresie wykorzystania Internetu w dzia-

łalności PTB jest uruchomienie Newslettera PTB – wewnętrznego biuletynu elektronicz-
nego, stanowiącego rozszerzenie witryny PTB. Newsletrer PTB ma na celu integrację śro-
dowiska polskich botaników i jest rozsyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej wszyst-
kim członkom stowarzyszenia, których adresy e-mailowe znajdują się w bazie PTB. Pierwszy 
numer ukazał się w kwietniu 2016, a do końca 2018 roku rozesłano 11 numerów tego biulety-
nu.  

 
1.3.2. Repozytorium PTB 

Kolejnym ważnym etapem rozwoju serwisów internetowych Towarzystwa było 
uruchomienie w 2018 roku Repozytorium PTB3. Gromadzone są w nim dokumenty archi-
walne i bieżące materiały dotyczące działalności Towarzystwa oraz oficjalne publikacje PTB. 
Zasoby Repozytorium są udostępniane w trybie open access. Interfejs Repozytorium funkcjo-
nuje w języku polskim i angielskim, a opublikowane w nim materiały są opisane za pomocą 
zestawu metadanych w obu wersjach językowych. Na uruchomienie Repozytorium PTB To-
warzystwo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przezna-
czone na działalność upowszechniającą naukę. Nasze Repozytorium zostało już uwzględnione 
w międzynarodowym katalogu otwartych repozytoriów OpenDOAR4. Obecnie oczekujemy 
na ewaluację Repozytorium w innym międzynarodowym katalogu – Registry of Open Access 
Repositories. 

  

1.3.3. Zastosowanie serwisów internetowych PTB w działalności organizacyjnej 
                                                 
1 Część Sprawozdania merytorycznego dotycząca wykorzystanie serwisów internetowych w działalności Pol-
skiego Towarzystwa Botanicznego w latach 2016–2018 została przygotowane przez dr hab Halinę Galerę, peł-
niącą funkcję Redaktora witryny i Newslettera PTB oraz mgr Piotra Otrębę – Administratora serwisów interne-
towych PTB 
2 https://pbsociety.org.pl/default/blog-ptb/ 
3 https://pbsociety.org.pl/repository/ 
4 http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4174/ 

http://pbsociety.org.pl/ind/bryology
http://dorotanalepka.pl/pptb.html
https://pbsociety.org.pl/default/blog-ptb/
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W celu dalszego usprawniania funkcjonowania Towarzystwa, witryna PTB jest sukce-
sywnie rozbudowywana i aktualizowana. W zakładce Członkostwo (w dziale O PTB) uru-
chomiono elektroniczną wersję formularza Deklaracji wstąpienia do PTB (formularz dla kan-
dydatów ubiegających się o członkostwo PTB) oraz Strefę dla członków PTB (strona umożli-
wiająca członkom Towarzystwa na aktualizowanie ich danych osobowych oraz sprawdzanie 
punktualności opłacania składek członkowskich). Obie wymienione wyżej funkcjonalności 
stanowią rozszerzenie elektronicznego wykazu członków PTB. 

W ramach kolejnego etapu reorganizowania sprawozdawczości w naszym Towarzy-
stwie uruchomiono elektroniczną wersję formularza sprawozdania merytorycznego, składa-
nego przez zarządy oddziałów i sekcji PTB.  

Za pośrednictwem witryny PTB zorganizowano 2 konferencje naukowe: 
–  XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Biotechnologicz-

ne wykorzystanie zmienności w warunkach kultur in vitro”, Rogów, 17–20 września 2018 
r., 

–  Biological diversity – from cell to ecosystem – interdisciplinary study of genetic, pharma-
cological, and biological diversity, Białystok, 17–19 lipca 2017 r. 

Newsletter PTB umożliwia szybkie przekazywanie szczególnie istotnych wiadomości z 
życia naszego Towarzystwa. Przykładem może być numer z lipca 2017, dzięki któremu nie-
mal wszyscy członkowie PTB mogli zapoznać się z ostateczną wersją nowego Statutu 
i Regulaminu wyborów PTB. W ostatnim Newsletterze z 2018 roku poinformowaliśmy o uru-
chomieniu strony internetowej 58. Zjazdu PTB. 

 
1.3.4. Wykorzystanie witryny i Newslettera PTB w opiniotwórczej działalności 
Towarzystwa  

Dzięki witrynie PTB i Newsletterowi PTB, członkowie naszego Towarzystwa mogą 
bezpośrednio uczestniczyć w wydawaniu opinii w sprawach szczególnie ważnych dla pol-
skich botaników i środowiska przyrodniczego w Polsce. Newsletter z lipca 2016 zawierał 
prośbę o zaopiniowanie przez członków PTB rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie przyrody, z odnośnikiem do odpowiedniego ogłoszenia w witrynie PTB (Zaprasza-
my do nadsyłania uwag do proponowanych przez Ministra Środowiska zmian w ustawie o 
ochronie przyrody i w ustawach pokrewnych5), natomiast tematem Newslettera z sierpnia 
2017 była petycja PTB w sprawie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym6. W nowej 
zakładce witryny PTB Działalność opiniotwórcza7 znajduje się pełna dokumentacja dotycząca 
poszczególnych akcji, w których zbieraliśmy Państwa głosy oraz korespondencja PTB 
z odpowiednimi organami administracji państwowej.   

 
1.3.5. Zastosowanie serwisów internetowych PTB w działalności wydawniczej 

Witryna PTB służy także realizacji zadań z zakresu działalności wydawniczej. W okre-
sie sprawozdawczym uregulowano zasady wydawania (i współwydawania) przez Towarzy-
stwo naukowych i popularnonaukowych publikacji zwartych (np. książek, abstraktów, publi-
kacji popularnonaukowych oraz monografii ukazujących się poza serią Monographiae Bota-

                                                 
5 https://pbsociety.org.pl/default/zapraszamy-do-nadsylania-uwag-do-proponowanych-przez-ministra-
srodowiska-zmian-w-ustawie-o-ochronie-przyrody-i-w-ustawach-pokrewnych/ 
6 https://pbsociety.org.pl/default/petycja-w-sprawie-zmiany-w-ustawie-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/ 
7 https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-opiniotworcza/ 
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nicae). Odpowiedni regulamin (Zasady przygotowywania publikacji zwartych wydawanych 
przez Polskie Towarzystwo Botaniczne8) i formularz umożliwiający składanie do Towarzy-
stwa propozycji prac do oceny (Wydawnictwa zwarte – wniosek o wydanie zgody na publika-
cję9) zostały opublikowane w witrynie PTB. 

Do końca 2018 r. w Repozytorium PTB udostępniono ok. 200 pozycji dokumentujących 
bieżącą i historyczną działalność stowarzyszenia. Zdeponowano w nim m.in. historyczne 
sprawozdania z działalności Towarzystwa10 i protokoły ze posiedzeń Organów PTB11, a także 
publikacje zwarte dotyczące konferencji organizowanych przez PTB w okresie sprawozdaw-
czym12.  

W kolejnym serwisie internetowym PTB – Platformie wydawniczej PTB13 ukazały się 
następujące zeszyty wydawnictw ciągłych PTB: 

1. Acta Societatis Botanicorum Poloniae  ̶  tomy 85–87, w tym dwa zeszyty tematyczne: 
–  Vol 85, No 4 (2016): Phyllotaxis and related topics; 
–  Vol 87, No 4 (2018): Polar terrestrial ecosystems: ecology, diversity, and biogeogra-

phy. 
2. Acta Agrobotanica  ̶  tomy 69–71, w tym dwa zeszyty tematyczne: 

–  Vol 69, No 2 (2016): Climate change impact on plant, plant communities, and crop 
production; 

–  Vol 70, No 1 (2017): Plant – animal interactions. 
3. Acta Mycologica  ̶  tomy 51–53. 
4. Monographiae Botanicae  ̶  tomy 106 i 107. 

W witrynie PTB udostępniono tomy 60–62 Wiadomości Botanicznych. 
Czasopismo Acta Mycologica i seria wydawnicza Monographiae Botanicae zostały 

włączone do bazy Scopus. Natomiast periodyk Wiadomości Botaniczne od roku 2017 jest 
wydawany w cyklu rocznym. W witrynie PTB opublikowano formularz, za pomocą którego 
manuskrypty mogą być składane bezpośrednio do Redakcji WB. W czasopiśmie zostały 
wprowadzone zmiany mające na celu dostosowanie go do aktualnie obowiązujących standar-
dów wydawniczych14. 

W okresie sprawozdawczym udostępniono on-line wszystkie archiwalne zeszyty czaso-
pism Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Acta Agrobotanica, Acta Mycologica, Wiadomo-
ści Botaniczne oraz Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, jak również serii 
Monographiae Botanicae. 

W celu zwiększenia zainteresowania wydawnictwami PTB, uruchomiono profile w me-
diach społecznościowych czasopismom Acta Societatis Botanicorum Poloniae (Twitter15) i 
Acta Mycologica (Facebook16).  
 

                                                 
8 https://pbsociety.org.pl/default/prawo-w-ptb/zasady-przygotowywania-publikacji-zwartych-wydawanych-
przez-polskie-towarzystwo-botaniczne/ 
9 https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wydawnictwa-zwarte-wniosek-o-wydanie-zgody-na-
publikacje/ 
10 https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/21 
11 https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/20 
12 https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/16 
13 https://pbsociety.org.pl/journals/ 
14 https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/polityka-wydawnicza/ 
15 https://twitter.com/actasocbotpol/ 
16 https://www.facebook.com/actamycologica/ 
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1.3.6. Podsumowanie 
Serwisy internetowe w PTB są stale rozwijane, dzięki czemu udostępniają nowe funkcje 

ułatwiające organizację pracy w Towarzystwie i zwiększające wydajność komunikacji Władz 
stowarzyszenia z wszystkimi jego członkami. Stanowią one również coraz bogatszą bazę, 
dokumentującą naukową, popularnonaukową oraz organizacyjną działalność PTB. 

W zakresie wykorzystania Internetu do realizacji celów statutowych PTB, do najważ-
niejszych osiągnięć można zaliczyć: 
– zainicjowanie wysyłki Newslettera PTB, 
– uruchomienie Strefy dla członków PTB i formularza Deklaracji wstąpienia do PTB (po-

wiązanych funkcjonalnie z wykazem członków Towarzystwa) w obrębie witryny PTB, 
– udostępnienie w witrynie PTB funkcji umożliwiających organizowanie konferencji nau-

kowych (możliwość tworzenia formularzy zgłoszeniowych i zaplecza dla organizatorów), 
– uruchomienie Repozytorium PTB.  

Wśród zadań na przyszłość mających na celu zwiększenie wydajności wykorzystania 
Internetu w działalności PTB, wymienić należy:  
– zwiększenie poziomu aktualności danych kontaktowych członków PTB (obecnie duża 

liczba adresów email w wykazie członków PTB jest nieaktualna – odpowiednie poprawki 
mogą wprowadzać członkowie PTB za pośrednictwem Strefy dla członków PTB),  

– dalsze unowocześnianie technik wydawania publikacji PTB (m.in. wykorzystanie XML 
JATS jako podstawowego formatu dla wydawnictw PTB oraz usprawnienie systemu do 
zarządzania procesem redakcyjnym), 

– przeniesienie całej zgromadzonej w witrynie PTB dokumentacji współczesnej działalności 
Towarzystwa do Repozytorium PTB oraz dalsze sukcesywne digitalizowanie i udostępnia-
nie dokumentacji historycznej, 

– lepsze wykorzystanie infrastruktury informatycznej PTB do organizowania konferencji 
naukowych, 

– wzrost zainteresowania mediami społecznościowymi jako narzędziami umożliwiającymi 
propagowanie działalności PTB. 

 
 

1.4. Działalność Biblioteki PTB 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka PTB nie prowadziła krajowej i międzynarodowej 
wymiany międzybibliotecznej, natomiast prowadzone było katalogowanie i przygotowanie 
zbiorów oraz ich przeniesienie do nowych pomieszczeń. W nowej siedzibie biblioteki na tere-
nie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego powierzchnia została ograniczona do 
około 700 metrów bieżących regałów. Nowe pomieszczenie ma powierzchnię 300m2 nato-
miast do prawidłowego funkcjonowania biblioteki powinno być ok. 1500m2.. Konieczna była 
redukcja zasobów biblioteki, co sukcesywnie się odbywało głównie poprzez usuwanie zdupli-
kowanych egzemplarzy. Część zbiorów, która nie znalazła miejsca w nowym budynku została 
rozdysponowana. Starodruki i archiwum zostały zachowane i zabezpieczone. Szereg książek 
o tematyce innej niż botaniczna oraz przeszło 10.000 nadbitek, które nie były katalogowane 
przejęła PWSZ w Krośnie. Niestety nowe pomieszczenia mieszczą się w piwnicach i nie ma 
pewności czy będą tam odpowiednie warunki do przetrzymywania zbiorów, szczególnie sta-
rodruków. Wartość księgozbioru jest duża. Zawiera on wiele cennych pozycji z XVII, XVIII i 
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XIX wieku. Wydawnictwa najstarsze mogą zostać przekazane do Biblioteki Narodowej jeśli 
nie będzie możliwości odpowiedniego zabezpieczenia przez konserwatorów.  Zbiory aktual-
nie liczą ok. 6.500 książek i 22.700 woluminów czasopism. 
 
1.5. Ubieganie się o środki na finansowanie działalności Towarzystwa 

Działalność Towarzystwa jest finansowana głównie dzięki dotacjom Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe wynio-
sły: 344 452 zł na wydanie czasopism, 151 250 zł na organizację konferencji naukowych, 
39 000 zł na cyfryzację archiwalnych czasopism PTB oraz 37 945 zł na utworzenie cyfrowe-
go repozytorium PTB (Załącznik 2, Tabela 1). Organizacja krajowych i międzynarodowych 
konferencji została dodatkowo wsparta kwotą 28 170,39 zł stanowiącą dotacje WFOŚiGW 
oraz kwotą 73 742,83 zł od darczyńców i sponsorów. Pozyskane środki wraz ze składkami (w 
kwocie 79 706 zł) Towarzystwo wydatkowało na wydanie czasopism, cyfryzację archiwal-
nych zeszytów wydawnictw PTB, utworzenie cyfrowego repozytorium oraz działalność statu-
tową Oddziałów, Sekcji i Zarządu Głównego (Załącznik 2, Tabela 2). Znaczącą kwotę, bo 
prawie 24 000 zł wydano na przeniesienie zbiorów bibliotecznych do nowych pomieszczeń 
udostępnionych przez Dyrekcję Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
2. Działalność naukowa 
2.1. Organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz warsztatów nau-

kowych 

W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Botaniczne zorganizowało 33 
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz warsztatów naukowych. 

 Największą zorganizowaną w latach 2016-2018 konferencją był był 57 Zjazd PTB  
pt. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, który odbył się w Lublinie w dniach od 27 
czerwca do 3 lipca 2016 roku17. Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Bo-
taniczne, Oddział Lubelski PTB, zaś współorganizatorami: Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  
Zjazd PTB miał zasięg ogólnokrajowy, z udziałem przedstawicieli najważniejszych ośrodków 
naukowo-badawczych w Polsce oraz gości zagranicznych będących specjalistami w zakresie 
nauk botanicznych. Skierowany był do pracowników uczelni wyższych, jednostek nauko-
wych, organizacji pozarządowych i innych instytucji powiązanych z szeroko pojętą botaniką 
i  ochroną środowiska. Tematyka konferencji objęła pełne spektrum nauk botanicznych, 
a przedmiotem zainteresowań uczestników Zjazdu były nie tylko rośliny, ale także inne grupy 
organizmów bezpośrednio z nimi związane (glony, grzyby, porosty). 57. Zjazd PTB charakte-
ryzował się wysokim poziomem naukowym i organizacyjnym. Udział w konferencji wzięło 
ponad 500 naukowców i studentów, w tym 5 specjalistów z zagranicy (Czechy, Belgia, Islan-
dia, Wielka Brytania, Ukraina). W trakcie konferencji wygłoszono 7 wykładów plenarnych, 
a komunikaty oraz postery prezentowano w ramach sesji tematycznych (referatowych i plaka-
towych) w ramach 15 następujących Sekcji PTB: Aerobiologicznej, Briologicznej, Dendrolo-
gicznej, Fizjologii i Biochemii Roślin, Fykologicznej, Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślin-

                                                 
17 Na podstawie tekstu zamieszczonego na https://pbsociety.org.pl/default/konferencje/57-zjazd-polskiego-
towarzystwa-botanicznego/ 
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nej, Historii Botaniki, Kultur Tkankowych Roślin, Lichenologicznej, Mikologicznej, Ogro-
dów Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicznej, Pteridologicznej, Struktury i Rozwoju Ro-
ślin oraz Taksonomii Roślin Naczyniowych.  

Po uroczystym otwarciu Zjazdu przedstawiono nowe władze PTB. Kolejnym elemen-
tem ceremonii otwarcia Zjazdu było nadanie godności honorowego członkostwa PTB. Laure-
atami 2016 roku zostali: prof. dr hab. Zofia Warakomska, prof. dr hab. Elżbieta Kuta, prof. dr 
hab. Elżbieta Romanowska, a także prof. Milan Chytry (Czechy) oraz prof. Ian C. Trueman 
(Wielka Brytania) jako honorowi członkowie zagraniczni. Tradycyjnie wręczono także meda-
le zasłużonym botanikom. Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki Medal im. 
Profesora Władysława Szafera otrzymali prof. dr hab. Adam Woźny, prof. dr hab. Jan J. Ryb-
czyński oraz zespół składzie: dr hab. Arkadiusz Nowak, dr hab. Sylwia Nowak, dr hab. Mar-
cin Nobis. Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego otrzymali: dr Ewa Krasicka-
Korczyńska – w uznaniu działalności na rzecz upowszechniania wiedzy botanicznej w szcze-
gólności w zakresie ochrony wartości polskiej przyrody; prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtu-
łowicz – w uznaniu znaczącego wkładu w upowszechnianiu wiedzy z zakresu fenologii kwit-
nienia roślin alergogennych oraz zagrożeń wynikających z  obecności ziaren pyłku tych roślin 
w powietrzu; dr hab. Jan T. Siciński, prof. UŁ – w uznaniu za wyróżniającą się aktywność w 
zakresie upowszechniania wiedzy botanicznej oraz działalność naukową w czasie 50-letniej 
przynależności do PTB; dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW – w uznaniu za au-
torstwo i współautorstwo podręczników, słowników, encyklopedii, multimediów oraz książek 
popularno-naukowych dotyczących szaty roślinnej Polski, a także Ogród Botaniczny Uniwer-
sytetu Warszawskiego – w uznaniu za wieloletnią i bogatą działalność w zakresie prowadze-
nia prac naukowych i edukacji botanicznej w społeczeństwie. Medalem im. Profesora Zyg-
munta Czubińskiego, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regional-
nych monografii geobotanicznych, decyzją Kapituły wyróżniono dwie prace: 1) Barć A., 
Brzeg A., Uziębło A. K., Wika S. 2015. The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum 
albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland oraz 2)- 
Zając A., Zając M. (red.). 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich 
przedpolu. 
Na 57 Zjeździe PTB przyznano także  po raz drugi w historii Towarzystwa nagrodę dla wy-
bitnych młodych naukowców zwaną nagrodą „Dla młodych badaczy”: 1 miejsce dr Weronika 
Czarnocka (SGGW, Warszawa), 2 miejsce mgr Kinga Lewtak (UMCS, Lublin), 3 miejsce 
mgr Katarzyna Sękiewicz (ID PAN, Kórnik). 
 
W czasie Zjazdu odbywała się prezentacja wyników badań naukowych, promocja osiągnięć 
oraz poszukiwanie płaszczyzn do ich wdrażania do praktyki gospodarczej. W ramach Zjazdu 
odbyło się 8 sesji terenowych: 

 Lublin – miasto zieleni 
 Lubelszczyzna dawniej – architektura i rośliny ogrodowe Lubelszczyzny – skansen w 

Lublinie 
 Ogród Botaniczny UMCS – królestwo roślin z różnych regionów świata 
 Szlakiem lessowych wąwozów – Płaskowyż Nałęczowski – Nałęczów, Kazimierz, Pu-

ławy – terenami o wyjątkowych walorach przyrodniczych – 1-dniowa sesja terenowa 
 Roztocze Zachodnie i Środkowe: śladami Ordynacji Zamojskiej – 1-dniowa sesja te-

renowa 
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 Walory przyrodnicze i kulturowe Poleskiej Doliny Bugu – 1–2 lipca 2016 r. 2-dniowa 
sesja terenowa 

 Krajobrazy roślinne Roztocza Środkowego – 1–2 lipca 2016 r. 2-dniowa sesja tereno-
wa 

 Roztocze  – ochrona przyrody na obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy, 3-
dniowa sesja terenowa. 

Sesje terenowe stanowią integralną i tradycyjną część Zjazdów Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego. Ich trasy zaplanowano w sposób umożliwiający pokazanie najbardziej intere-
sujących obszarów i obiektów przyrodniczych regionu Lubelszczyzny, będących unikalnymi 
zbiorowiskami zasobów roślinnych dla tej części naszego kraju. Sesje terenowe były jedno-
cześnie okazją do zaprezentowania terenów badań realizowanych przez lubelskich naukow-
ców. W trakcie sesji przedstawiono również zabytki historii i kultury Lubelszczyzny oraz 
Roztocza Południowego na terenie Ukrainy.  

 
Patronat honorowy nad 57 Zjazdem PTB objęli: 

 Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego 
 prof. dr hab. Stanisław Michałowski – JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 
 prof. dr hab. Marian Wesołowski – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-

nie 
 prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lubli-

nie 
 ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II 
 prof. dr hab. Artur Korobowicz – Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 

Patronat medialny – Radio Lublin i Dziennik Wschodni. 
Wykłady na uroczystą sesję poświęconą pamięci profesora Władysława Szafera przygotowa-
li prof. Alicja Zemanek (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Władysław Szar-
ski. Referaty plenarne na konferencję przygotowali: 

 prof. Elżbieta Romanowska (Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, Uniwersytet 
Warszawski) 

 prof. Zofia Szweykowska-Kulińska (Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) 

 prof. Milan Chytry (Masaryk University, Brno, Czechy) 
 prof. Ian C. Trueman (Universty of Wolverhampton, Wielka Brytania) 
 prof. Jaco Vangronsveld (Hasselt University, Belgia).  

Ponadto w trakcie trwania Zjazdu przeprowadzono konkurs na najlepsze prezentacje wyni-
ków badań przedstawionych w trakcie obrad w poszczególnych sesjach. Zgodnie z warunka-
mi konkursu wyłoniono laureatów i przyznano wyróżnienia za wystąpienia ustne i prezentacje 
posterowe w ramach poszczególnych sekcji oraz w ramach konkursów, które odbyły się w 
trakcie prowadzenia sesji terenowych. 



 

11 
 

Streszczenia wykładów plenarnych, komunikatów i posterów (w języku polskim i angielskim) 
opublikowano w wersji drukowanej oraz elektronicznej jako „Streszczenia referatów i plaka-
tów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Lublin 27 czerwca – 3 lipca 2016”. 
Program zjazdu ukazał się w wersji drukowanej, a wersja elektroniczna została zamieszczona 
na stronie internetowej PTB. Wyselekcjonowane i recenzowane oryginalne artykuły o tema-
tyce dotyczącej sesji terenowych opublikowano w postaci monografii zatytułowanej Na mię-
dzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej 
Polski i zachodniej Ukrainy. 

Organizatorzy konferencji uzyskali finansową lub rzeczową pomoc od: 

 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszech-
niającą naukę (umowa nr 820/P-DUN/2015) 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS 
 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
 Polskiego Towarzystwo Botanicznego 
 Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie 
 PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sobibór 
 OSM Krasnystaw 
 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie 
 Roztoczańskiego Parku Narodowego 
 Stryjno-Sad Zrzeszenia Producentów Owoców 
 Perły – Browary Lubelskie 
 A&A Biotechnology, 
 Delta Optical, 
 PH Krautex 
 Remzap Sp. z o.o. 
 Energezap Sp. z o.o. 

 

Spośród innych, wyróżniających się liczbą uczestników (powyżej 100 osób), PTB było nasze 
Towarzystwo było współorganizatorem następujących Konferencji: 

V International Conference: Plant - the source of research material. 21-24.06.2017 r. 
Lublin. Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych; Ogród 
Botaniczny UMCS; Polska Akademia Nauk o/Lublin; Polskie Towarzystwo Botaniczne; Ka-
tedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Katedra i Zakład 
Farmakologii i Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Katedra Chemii, 
Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Zakład Fizjologii Roślin, 
Instytutu Biologii i Biochemii Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej; Zakład Archi-
tektury i Planowania Miejskiego, Inżynierii Społecznej Wydziału Architektury Politechniki 
Lubelskiej; Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej; 

https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/inne-publikacje/
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Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 
Komitet Nauk Medycznych PAS Oddział w Lublinie. Celem konferencji była wymiana do-
świadczeń i poszerzenie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, dla których 
rośliny stanowią obiekt zainteresowań badawczych.  

Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro. 16-17.05.2017 r. Rogów. Organizato-
rzy: Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin PTB.  Spotkanie było dedykowane pamięci Pana Pro-
fesora Zygmunta Hejnowicza. W czasie sesji naukowych poruszane były szeroko rozumiane 
zagadnienia z zakresu struktury i rozwoju roślin ze szczególnym uwzględnieniem biofizyki 
i biomechaniki roślin.  
 
Konferencja pt. „Aktualne Problemy Ochrony Środowiska” 19.05.2017 r. Wydział Bio-
logii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski, Katowice. Organizatorzy: Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska UŚ oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN 
o/Katowice. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Ko-
walczyk, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prof. dr hab. Zofia Piotrow-
ska-Seget oraz Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB. Celem konferencji było 
poznanie funkcjonowania środowiska, ocena stopnia jego zanieczyszczenia, sposoby uniesz-
kodliwiania zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczonego środowiska na żywe organizmy 
i zdrowie człowieka, wykorzystanie metod z innych dziedzin/dyscyplin nauki na potrzeby 
ochrony środowiska i jego kształtowania, nowym materiałom, technologiom, a także rozwią-
zaniom w organizacji produkcji.  
 
Seminarium naukowe pt. „Pleszczotka górska Biscutella laevigata w Polsce. Przegląd 
aktualnych badań (taksonomia-fitogeografia-ekotoksykologia-ochrona), Katowice-
Chorzów 17-18 maja 2018.  
Organizacja - Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Katowicach wraz z 
Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Komitet naukowy sta-
nowili: Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. prof. 
PAN Grażyna Szarek Łukaszewska z Instytutu Botaniki PAN im. W Szafera w Krakowie i dr 
hab. Adam Rostański z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. W programie seminarium autorzy z różnych ośrodków naukowych (Katowice, 
Kraków, Warszawa, Sosnowiec) wygłosili 10 referatów. Udostępniono do wglądu kolekcję 
rodzaju Biscutella L. w zielniku Naukowym U.Śl. (KTU). W dniu 18 maja odbyła się sesja 
terenowa „Niżowe stanowiska Biscutella laevigata w Polsce. 

 
XV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin1, 7-20.09.2019  
Rogów. Instytucjami współorganizującymi to przedsięwzięcie były: Polskie Towarzystwo 
Botaniczne, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz Sekcja Polska International Association for Plant Biotechno-
logy. Organizacji tegorocznej, XV konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęli się 
pracownicy PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie pod kierunkiem Pani prof. dr 
hab. Anny Mikuły oraz Pana prof. dr hab. Jana J. Rybczyńskiego. W skład Komitetu Organi-
zacyjnego weszli: mgr Małgorzata Grzyb (sekretarz), dr Karolina Tomiczak, dr Aneta Ba-
czewska-Dąbrowska, dr inż. Marcin Olszak, mgr Wojciech Tomaszewicz, mgr Jan Marcin-
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kiewicz oraz dr inż. Ewa Muszyńska (Katedra Botaniki SGGW). Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz JM Rektor 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski. 
Konferencja była dedykowana pamięci prof. dr hab. Macieja Zenktelera, pioniera polskich 
kultur in vitro, nauczyciela i inspiratora wielu pokoleń polskich specjalistów z tego zakresu. 
Sylwetka prof. Macieja Zenktelera i Jego wkład w rozwój tej gałęzi nauki w Polsce i na świe-
cie został ukazany w obszernym wykładzie przygotowanym przez dr hab. Rafała Móla (prof. 
UAM) oraz w załączonym do materiałów konferencyjnych artykule autorstwa prof. Elżbiety 
Kuty.  
XV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin była okazją do spotka-
nia się nie tylko doświadczonych pracowników naukowych (często liderów wiodących grup 
badawczych), ale również dużej grupy młodszych pracowników, doktorantów i studentów. 
Zgromadzeni uczestnicy mieli szansę wymienić doświadczenia i nawiązać nowe kontakty, 
które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi. Osobom 
stawiającym pierwsze kroki w naukowym świecie, konferencja umożliwiła publiczne zapre-
zentowanie i przedyskutowanie wyników swoich badań przed szerokim audytorium. Ukłonem 
organizatorów w stronę tej grupy osób był konkurs dedykowany młodym naukowcom z cen-
nymi nagrodami. Z okazji Konferencji wydano także „Kalendarz 2019” ilustrowany unikato-
wą niepublikowaną naukową dokumentacją fotograficzną dotyczącą zachowania się roślin lub 
ich fragmentów w warunkach in vitro, zaprojektowany przez dr Karolinę Tomiczak.  

Hasłem przewodnim konferencji było "Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności 
w warunkach kultur in vitro". Działalność naukowa Konferencji została oparta o realiza-
cję programu według następujących sesji naukowych:  
1) Różne twarze postępu we współczesnej biotechnologii (prowadzący: prof. E. Zenkte-
ler, UAM), (wykłady: 5, postery: 9);  
2) Nowe narzędzia współczesnej biotechnologii (prowadzący: prof. A. Joachimiak, UJ), 
(wykłady: 5, prez. ustne: 3, postery:7);  
3) Haploidy i analiza chromosomów (prowadzący: prof. A. Mikuła, PAN OB-CZRB), 
(wykłady: 5, prez. ustne: 3, postery: 6);  
4) Biotechnologia w zachowaniu flory, (prowadzący: prof. J. Zimny, IHAR), (wykłady: 
1, prez. ustne: 4, postery: 5);  
5) Regulatory wzrostu roślin i komórka roślinna w warunkach stresu (prowadzący: prof. 
J. Szopa- Skórkowski, UP Wrocław), (wykłady: 2, prez. ustne: 7, postery: 18);  
6) Wykorzystanie biotechnologii w farmakologii (prowadzący: prof. E. Kępczyńska, 
USz), (wykłady: 1, prez. ustne: 3, postery: 9)  
7) Zastosowanie biotechnologii podnosi poziom wiedzy biologicznej (prowadzący: prof. 
M.D. Gaj, UŚ), (wykłady 4, prez. ustne: 2)  
Podsumowując, w konferencji wzięło udział 130 uczestników, a wyniki swoich badań 
(również jako współautorzy) zaprezentowało w sumie 299 naukowców. Wygłoszono 
łącznie 23 wykłady i 22 prezentacje ustne oraz przedstawiono 54 doniesienia plakatowe. 
Streszczenia referatów oraz przedstawionych plakatów zostały wydane w języku angiel-
skim w czasopiśmie BioTechnologia vol. 99 (3): 215-324.  
XV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin odbyła się dzięki 
dofinansowaniu w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Dużego 
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wsparcia udzielili także sponsorzy: OLYMPUS, Biogenet. A.G.A. Analytical, Lasy Pań-
stwowe, ideas4biology.com, MBS szkolenia. Patronatu medialnego udzieliły serwisy: e-
biotechnologia.pl, sekwencjonowanie.com oraz Nexbio.   
Wszystkie fotorelacje i materiały filmowe z konferencji są dostępne na stronie Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego https://pbsociety.org.pl/ oraz jego repozytorium. 

 
11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PLANT FUNCTIONING UNDER ENVI-
RONMENTAL STRESS”. 12-15.09.2018,  Kraków,  Głównym organizatorem Konferencji 
było Polskie Towarzystwo Botaniczne. Współorganizatorami byli: Komitet Nauk Agrono-
micznych PAN oraz Instytut Fizjologii Roślin im F. Górskiego w Krakowie. Konferencję 
zorganizowano przy współpracy Uniwersytetu Alberta w Edmonton, Kanada, Uniwersytetu 
Rolniczego w Nitrze, Słowacja, Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, Węgry, Uniwer-
sytetu Pedagogicznego W Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

Patronat nad Konferencją objął: Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Zadanie, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konferencji wykonano zgodnie 
z planem określonym w umowie oraz decyzji 1017/P-DUN/2018 z dnia 20.07.2018 r. Uzy-
skane środki wydatkowano na opłacenie teczki uczestnika oraz opracowanie i druk poste-
rów promujących konferencję.  
Konferencja skupiła pracowników, doktorantów i studentów uczelni wyższych, jednostek 
naukowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, prowadzących badania nad fi-
zjologicznymi, biochemicznymi i molekularnymi aspektami reakcji organizmów roślin-
nych na działanie abiotycznych i biotycznych stresów środowiskowych badanych na po-
ziomie komórki, całych roślin i roślinnego łanu. Szeroka tematyka obejmująca zarówno 
efekty badań eksperymentalnych jak i możliwości ich praktycznego wykorzystania 
w hodowli roślin sprawiła, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzięki 
komitetowi naukowemu oraz wysokiej klasy specjalistom zaproszonym jako wykładowcy, 
poziom naukowy Konferencji był bardzo wysoki.  
Patronat Honorowy nad konferencją objął:  
Dr Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Organizacja konferencji została powierzona Komitetowi Organizacyjnemu 
w składzie: dr hab. Maciej T. Grzesiak, prof. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN – 
przewodniczący  
dr Grzegorz Rut – Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – sekretarz  
dr hab. Tomasz Hura, prof. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
dr hab. Franciszek Janowiak - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
prof. dr hab. Janusz J. Zwiazek –Uniwersytet Alberta, Edmonton, Kanada 
prof. dr hab. Balazs Barna- Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry. 
prof. dr hab. Angelika Filova - Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja 
prof. dr hab. Marcin Rapacz - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
dr hab. Renata Bączek-Kwinta - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka – Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie 
dr Krystyna Oracz – Katedra Fizjologii Roślin SGGW, Warszawa 
dr Agnieszka Ostrowska - Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie 

https://pbsociety.org.pl/
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Nad merytoryczną wartością konferencji czuwał Komitet Naukowy składający się 
z naukowców reprezentujących ośrodki naukowe z zagranicy i z Polski, w których reali-
zowana jest tematyka konferencji: 
dr hab. Maciej T. Grzesiak, prof. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
dr hab. Franciszek Janowiak - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
prof. dr hab. Janusz J. Zwiazek –Uniwersytet Alberta, Edmonton, Kanada 
prof. dr hab. Hanna Bandurska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
prof. dr hab. Balazs Barna- Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry 
dr hab. Renata Bączek-Kwinta - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
prof. dr hab. Władysław Filek - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
prof. dr hab. Stanisław Grzesiak - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
dr Krystyna Oracz – Katedra Fizjologii Roślin SGGW, Warszawa 
Przy organizacji konferencji uzyskano merytoryczne wsparcie od czołowych polskich i za-
granicznych uczonych m.in. Aliny Kacperskiej, Zofii Starck, Michela Jacksona, Karla Do-
erffinga, Janusza Zwiazka, Mirosława Zimy, Balasa Barny, Heleny Gawrońskiej, Hanny 
Bandurskiej, Edwarda Gwoździa. Działalność naukowa Konferencji została oparta o reali-
zację programu według 7 sesji naukowych i 3 sesji posterowych, których prowadzenie 
Komitet Naukowy powierzył wybitnym specjalistom polskim i zagranicznym.  
Sesje tematyczne obejmowały zagadnienia z zakresu: Edward A. Gwóźdź –nestor of re-
search plant stress biology of Poznań; significance of root system structure in relation to 
stress sensitivity in crop plants; molecular biology: application to studies of plant tissues 
culture, gene expression and stress proteins; whole plant responses to combination of abi-
otic and biotic stresses in natural and agricultural systems” -abiotic stresses combination -
fields and pots experiments and abiotic stress; prospects for improvement of crop produc-
tion in adverse environments.  
Główny trzon programu konferencji stanowiły wykłady plenarne wygłoszone przez 9 spe-
cjalistów zagranicznych i 5 polskich.  
Autorami wykładów plenarnych byli: 
- profesor Hanna Bandurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
- profesor Balazs Barna, Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie 
- doktor Wojciech Bąba, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
- profesor Joanna Deckert, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
- profesor Edward. A Gwóźdź, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
- profesor Peter Hedden,  Rothamsted Research w Harpenden, Anglia 
- profesor Fulai Liu, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania  
- profesor Ulrich Luttge, Techniczny Uniwersytet w Darmstadt, Niemcy 
- profesor Maria Muller, Uniwersytet w Grazu, Austria 
- doktor Shino Goto-Yamada, RIKEN, Wako, Japonia  
- profesor Paweł Sowiński, Uniwersytet Warszawski 
- profesor Janusz  J. Zwiazek z Uniwersytetu Alberta, Edmonton, Kanada 
- doktor Kenji Yamada, Narodowe Centrum, Okazaki, Japonia 
- profesor Xiangnan Li, Chińska Akademia Nauk  
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Celem naukowym konferencji było zapoznanie uczestników z aktualnym stanem badań z 
zakresu fizjologii stresu. Realizacji tego celu podporządkowany był wybór tematów wy-
kładów plenarnych obejmujących zagadnienia o charakterze przeglądowym dotyczących 
reakcji roślin na stresy oraz aspekty metodyczne z zakresu najnowszych osiągnięć biologii 
molekularnej i biotechnologii. Program konferencji sprzyjał stworzeniu możliwości wy-
miany poglądów, dyskusji dotyczącej wyników badań oraz nawiązaniu kontaktów umoż-
liwiających podejmowanie wspólnych projektów badawczych. Podczas konferencji zostały 
przedstawione najnowsze wyniki prac badawczych dotyczące reakcji roślin na stresy abio-
tyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na fizjologiczne, biochemiczne i molekularne 
aspekty funkcjonowania organizmów roślinnych w warunkach stresu środowiskowego.  
Program konferencji sprzyjał stworzeniu możliwości wymiany poglądów, dyskusji doty-
czącej wyników badań oraz nawiązaniu kontaktów umożliwiających podejmowanie 
wspólnych projektów badawczych. Podczas konferencji zostały przedstawione najnowsze 
wyniki prac badawczych dotyczące reakcji roślin na stresy abiotyczne ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na fizjologiczne, biochemiczne i molekularne aspekty funkcjonowania 
organizmów roślinnych w warunkach stresu środowiskowego. W czasie konferencji anali-
zowano możliwości i perspektywy badań interdyscyplinarnych oraz możliwości praktycz-
nego wykorzystania. Dyskusje umożliwiły wymianę doświadczeń i sprzyjały w nawiązaniu 
współpracy pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków naukowych. W związku z 80 
rocznicą urodzin profesora Uniwersytetu Poznańskiego Edwarda A. Gwoździa pierwsza 
sesja plenarna była poświęcona omówieniu jego dorobku naukowego i organizacyjnego. 
Dzięki temu uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z historycznymi aspektami rozwoju 
w Polsce badań nad fizjologią stresu. Zorganizowany w trakcie konferencji konkurs dla 
młodych pracowników naukowych za najlepszą prezentację wyników badań  

2.2. Organizowanie posiedzeń naukowych Oddziałów i Sekcji  

W latach 2016-2018 członkowie Zarządów Oddziałów PTB zorganizowali łącznie 256 posie-
dzeń, w których wygłoszono 283 referatów18. Uczestniczyło w nich w przybliżeniu około 
5000 osób. Szczególną aktywnością pod tym względem wyróżnia się Oddział Krakowski - w 
okresie sprawozdawczym w Krakowie odbyły się łącznie 58 zebrań, w których uczestniczyło 
około 1013 osób. Stanowi to 17 % wszystkich posiedzeń oddziałów PTB, w których uczestni-
czyło 20 % wszystkich słuchaczy. Na spotkania Oddziału Krakowskiego PTB zapraszano 
prelegentów z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Drugie miejsce przypadł 
Zarządowi Oddziału Lubelskiego (samodzielna organizacja 39 posiedzeń). Trzecia miejsce 
przysługuje ex aequo oddziałom Poznańskiemu i Skierniewickiemu, które zorganizowały po 
21 spotkań. Należy podkreśli, że oddział Skierniewicki pomimo niewielkiej liczebności i 
trudności personalnych, konsekwentnie organizuje spotkania naukowe dla swoich członków. 
Na uznanie zasługuje cykliczna konferencja Oddziału Białostockiego PTB (niestety w 2018 
roku odbyła się prawdopodobnie ostatnia jej edycja) oraz wspólnie- Bydgoskiego i Toruń-
skiego.  

W okresie sprawozdawczym Zarządy niektórych Sekcji PTB także organizowały ogól-
nopolskie konferencje i warsztaty, a także bardziej kameralne posiedzenia naukowe. Pod 
względem liczby zorganizowanych zebrań wyróżnia się Biochemii i Fizjologii Roślin, Sekcja 
                                                 
18 Szczegółowe wykazy referatów zamieszczono w rocznych sprawozdaniach z działalności Towarzystwa w 
latach 2016, 2017 i 2018 (patrz zakładka „Sprawozdania” na stronie internetowej PTB). 
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Mikologiczna, Sekcja Briologiczna. Dużą aktywność wykazywały również Sekcje: Sekcja 
Lichenologiczna, Arboretów i Ogrodów Botanicznych, Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślin-
nej oraz Paleobotaniczna, organizując w latach 2016-2018 cykliczne warsztaty terenowe i 
seminaria.  

 
3. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi  

Od 2011 roku Polskie Towarzystwo Botaniczne jest członkiem Federacji Polskich To-
warzystw 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, Oddziały i członkowie 
PTB uczestniczą w akcji „Fascination of Plants Day”.  

 
4. Upowszechnianie wiedzy przyrodniczej 

W ramach propagowania wiedzy z zakresu botaniki, mikologii i lichenologii, członko-
wie Polskiego Towarzystwa Botanicznego prowadzili różnorodne działania skierowane do 
szerokiego kręgu odbiorców spoza grona naukowców, w szczególności do nauczycieli oraz 
młodzieży szkolnej i akademickiej, w tym zajmowali się prowadzeniem poradnictwa meto-
dycznego (m.in. szkolenia dla nauczycieli), a także prelekcji, warsztatów oraz wycieczek dy-
daktycznych i wystaw przyrodniczych. Przykładami szczególnie udanych działań popularyza-
torskich były: „Festiwal Nauki”, „Noc Biologów”, „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Uniwer-
sytet Dzieci” organizowane w wielu ośrodkach.  

Realizacji zadań statutowych związanych z upowszechnianiem wiedzy z zakresu szero-
ko rozumianej botaniki służy także witryna internetowa Polskiego Towarzystwa Botaniczne-
go oraz strony Oddziałów i Sekcji PTB. 
 
5. Działalność wydawnicza 
5.1. Czasopisma wydawane przez PTB 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło znaczące usprawnienie pracy przy wydawaniu 
periodyków PTB (wszystkie wydawnictwa ukazują się tylko on line). Uruchomiona w po-
przedniej kadencji władz PTB elektroniczna Platforma Czasopism PTB umożliwia m.in. skła-
danie prac do redakcji, przekazywanie recenzji, śledzenie statusu zgłoszonego artykułu oraz 
jego opublikowanie. Obecnie wszystkie prace związane z redagowaniem wszystkich wydaw-
nictw Towarzystwa są prowadzone za pośrednictwem platformy cyfrowej. Reforma działal-
ności wydawniczej PTB była także związana z przyjęciem Towarzystwa do Open Access 
Scholarly Publishers Association (OASPA), organizacji skupiającej wydawców publikują-
cych w trybie open access. Jesteśmy pierwszym polskim wydawcą na liście członków OA-
SPA. Wymierną oceną przeprowadzonej reformy jest stabilny impact Factor (IF) IF czasopi-
sma Acta Societatis Botanicorum Poloniae (IF 2017- 0.876; 5-year IF - 1.321). Od 2015 roku 
czasopismo Acta Agrobotanica jest indeksowane przez bazę Scopus.  
 
Polskie Towarzystwo Botaniczne prowadzi działalność wydawniczą, korzystając z pomocy 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z funduszy przyznanych w latach 2016-2018 
ukazały się następujące tomy czasopism i wydawnictw Towarzystwa:  

http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
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2016 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol 85, No 1,2,3,4  
Acta Agrobotanica Vol. 69, No 1,2,3,4  
Acta Mycologica Vol. 51 No 1,2  
Monographiae Botanicae Vol. 106  
Wiadomości Botaniczne Vol. 60 No ½, Vol. 60 No ¾ 
2017 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol 86, No 1,2,3,4  
Acta Agrobotanica Vol. 70, No 1,2,3,4  
Acta Mycologica Vol. 52 No 1,2  
Wiadomości Botaniczne Vol. 61 No 1 
2018 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol 87, No 1,2,3,4  
Acta Agrobotanica Vol. 71, No 1,2,3,4  
Acta Mycologica Vol. 53 No 1,2  
Wiadomości Botaniczne Vol. 61 No 1 
Monographiae Botanicae Vol. 107 
 
5.2. Publikacje związane z działalnością PTB 

W okresie sprawozdawczym ukazało się 10 opracowań książkowych o charakterze mo-
nograficznym i jubileuszowym. Opublikowano kilkanaście artykułów, stanowiących spra-
wozdania z konferencji naukowych, wspomnienia i komunikaty. W 2016 roku ukazały się 2 
tomy materiałów konferencyjnych19 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przy-
gotowane przez członków Oddziału Lubelskiego PTB. 

 
6. Wyróżnienia przyznane przez PTB 

W czasie 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie, 6 zasłużonym 
członom Towarzystwa nadano godność członka honorowego.  
Są to: 

1. Prof. dr hab. Elżbieta Kuta,  
2. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, 
3. Prof. dr hab. Zofia Warakomska,  
4. Prof. Milan Chytry, 
5. Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, 
6. Prof. Ian Treuman. 

 
Medal im. Profesora Władysława Szafera za osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki 
otrzymali:  

1. Prof. dr hab. Adama Woźny,  

                                                 
19 Czarnecka B. (red.), 2016. Na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej Polski i 

zachodniej Ukrainy. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 
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2. Prof. dr hab. Jan J. Rybczyński, 
3. Dr hab. Arkadiusz Nowak, dr hab. Sylwia Nowak, dr hab. Marcin Nobis (nagroda ze-

społowa). 
 

Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego za zasługi w upowszechnianiu wiedzy bota-
nicznej i ochrony przyrody otrzymali:  

1. Dr Ewa Krasicka-Korczyńska,  
2. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz, 
3. Prof. dr hab. Jan T. Siciński, 
4. Prof. dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska,  
5. Ogród Botaniczny UW. 

 
Medalem im. Profesora Zygmunta Czubińskiego, przyznawanym za wybitne prace naukowe 
mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, decyzją Kapituły wyróżniono 
Członkowie Kapituły Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego po przeprowadzeniu stosow-
nych procedur nagrodzili Medalem dwie prace: 
  

1. Barć Alicja, Brzeg Andrzej, Uziębło Aldona K., Wika Stanisław. 2015. The upland 
mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part 
of the Cracow-Częstochowa Upland.  

 
2. Zając A., Zając M. (red.). 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na 

ich przedpolu  
 
Wręczono również Nagrody PTB dla młodych pracowników nauki. Laureatami 2016 roku 
zostali: 
1 miejsce dr Weronika Czarnocka (SGGW, Warszawa), 
2 miejsce mgr Kinga Lewtak (UMCS, Lublin), 
3 miejsce mgr Katarzyna Sękiewicz (ID PAN, Kórnik). 
 
 
7. Podsumowanie 

Członkowie naszego Towarzystwa bardzo aktywnie działają zarówno naukowo, jak 
i organizacyjnie, popularyzując wiedzę botaniczną. Porównanie aktywności Zarządów Od-
działów PTB jest trudne, ze względu zarówno na znaczne zróżnicowanie liczebne poszcze-
gólnych Oddziałów jak i różnorodne sfery ich aktywności. Można natomiast wskazać Od-
działy szczególnie wyróżniające się pod względem określonego typu działalności: 

- największe konferencje naukowe zostały zorganizowane przez Oddział Lubelski (57 Zjazd 
PTB w 2016 roku) oraz Sekcję Kultur Tkankowych i Biotechnologii Roślin (XV Ogólno-
polska Naukowa Konferencja Kultur Tkankowych i Biotechnologii Roślin w 2018 roku), 

- duża liczba lokalnych posiedzeń naukowych i ich wysoka frekwencja wyróżniała Oddziały: 
Krakowski, Lubelski i Warszawski; Poznański, Kielecki, Skierniewicki, 

- pod względem liczby zorganizowanych imprez popularyzujących wiedzę botaniczną wyróż-
niają się Oddziały: Kielecki,  Olsztyński, Sekcja Arboretów i Ogrodów Botanicznych oraz 
Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin, 
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- pod względem aktywności w organizowaniu seminariów czy konferencji wyróżniają się 
Oddział Białostocki, Toruński i Bydgoski, a także Sekcja Briologiczna oraz Geobotaniki i 
Ochrony Szaty Roślinnej. 

 
Do najważniejszych osiągnięć w skali całego Towarzystwa można zaliczyć: 
- zwiększenie wykorzystania Internetu w działalności PTB poprzez uruchomienie Newslettera 
PTB – wewnętrznego biuletynu elektronicznego, stanowiącego rozszerzenie witryny PTB, 
- uruchomienie w 2018 roku Repozytorium PTB, 
- reformę finansów i stworzenie profesjonalnej strategii rachunkowości Towarzystwa oraz 

utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, 
- przejście na elektroniczną formę wydawania wszystkich czasopism PTB oraz umieszczanie 
na platformie cyfrowej archiwalnych zeszytów wszystkich wydawnictw od początku ich wy-
dawania, 
- zwiększenie wpływów finansowych związanych z wydawaniem i dystrybucją czasopism 

PTB, 
- zorganizowanie 57 Zjazdu PTB (w dniach 27.06-03.07.2016 r.) oraz 34 innych ogólnopol-

skich i międzynarodowych konferencji, sympozjów i warsztatów, 
- Uchwalenie  nowego Statutu PTB i Regulaminu wyborów PTB podczas 57. Zjazdu Polskie-

go Towarzystwa Botanicznego w Lublinie, 
- ciągłe podnoszenie poziomu czasopism PTB, czego efektem jest stabilny impact Factor (IF) 

czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae (IF 2017- 0.876; 5-year IF - 1.321).  
 

Problemami naszego Towarzystwa pozostają: 
- poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, które w wyniku wstrzymania finansowania 

czasopism naukowych w Polsce przez MNiSW jest niezbędne w celu utrzymania pozycji 
wydawniczej PTB i utrzymania poziomu wydawanych tytułów czasopism oraz pozwoliłyby 
na jeszcze aktywniejsze propagowanie wiedzy botanicznej w Polsce;  

- konieczność sprostania nowym wymaganiom w zakresie podnoszenia poziomu naukowego 
czasopism poprzez 1) wprowadzenie niektórych z nich do najważniejszych baz tj. Scopus 
czy Web of Science; 2) uzyskanie IF dla czasopism go nieposiadających; oraz - 3) zwięk-
szanie współczynnika IF Acta Socieatis Botanicorum Poloniae oraz cytowalności pozosta-
łych wydawnictw; 

- potrzeba zwiększenia aktywności członków niektórych Oddziałów i Sekcji PTB oraz reak-
tywacji Sekcji Fykologicznej; 

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

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

 
     Wojciech J. Szypuła       Adam Rostański 
  Sekretarz Generalny PTB              Prezes PTB 
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Załącznik 1. Wykaz Członków PTB, którzy zmarli w latach 2016- 2018  
 

W latach 2016-2018  odeszli od nas następujący Naukowcy zrzeszeni w Polskim Towa-
rzystwie Botanicznym: 
2016 
Śp. dr hab. Bożena Kiziewicz 
Tytuł magistra inżyniera biologicznej ochrony wód uzyskała na Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsztynie (1981 r.). Od 1983 roku pracowała w Zakładzie Biologii Ogólnej 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie uzyskała sto-pień doktora nauk medycz-
nych w zakresie biologii medycznej (1991 r.) i stopień doktora habilitowanego nauk biolo-
gicznych (2008 r.). Od 2002 roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Biologii Ogólnej UMB. 
Działalność naukowa dr hab. Bożeny Kiziewicz była interdyscyplinarna, ale motywem prze-
wodnim Jej badań była woda i żyjące w niej mikroorganizmy, zwłaszcza grzyby i organi-zmy 
grzybopodobne. Z tematyką tą związany jest Jej dorobek naukowy obejmujący między inny-
mi ponad 80 oryginalnych publikacji naukowych, dwie monografie oraz liczne komuni-katy i 
doniesienia zjazdowe (ponad 100), których dr hab. Bożena Kiziewicz była autorem i współau-
torem. Była członkiem kilku towarzystw naukowych polskich (oprócz Botanicznego, 28 także 
Epidemiologicznego, Hydrobiologicznego, Mykologicznego, Parazytologicznego i Zoo-
logicznego) oraz międzynarodowych (m.in. European Mycological Association). Doc. dr hab. 
Bożena Kiziewicz była lubianym i cenionym nauczycielem akademickim, wypromowała 
trzech doktorów, była wychowawczynią wielu pokoleń studentów, kochała swoją pracę, wy-
konywała ją z ogromną pasją i zaangażowaniem.  
 
Śp. prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz  
Zmarł w wieku 87, 1 maja 2016 roku, po długiej walce z chorobą.  Urodził się 19 marca 1929 
roku w Kościanie. Edukację rozpoczął przed II Wojną Światową, a w trakcie wojny naukę 
kontynuował na tajnych kompletach. Zaraz po wojnie ukończył szkołę średnią i rozpoczął 
studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1951 uzyskał sto-
pień magistra inżyniera rolnictwa w specjalności ogrodnictwo. Jeszcze w trakcie studiów zo-
stał zatrudniony w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin przez prof. Henryka Teleżyńskiego. 
W roku 1959 Zygmunt Hejnowicz uzyskał stopień doktora, a dwa lata później doktora habili-
towanego. Następnie objął kierownictwo macierzystej katedry. Zygmunt Hejnowicz ukończył 
również studia fizyczne na Wydziale Matematyki i Fizyki we Wrocławiu. W 1972 roku uzy-
skał tytuł profesora. W roku 1975 przeniósł się do Katowic, gdzie przez 30 lat kierował Kate-
drą Biofizyki i Biologii Komórki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W latach 1984-
1987 był zatrudniony równocześnie na Uniwersytecie Rolniczym w Lublinie jako kierownik 
Katedry Botaniki. W swojej pracy badawczej często współpracował z ośrodkami zagranicz-
nymi i takimi naukowcami jak Hans Burström, Ralph O. Erickson, Karl E. Wohlfarth-
Botterman, Andreas Sievers i Lewis J. Feldman. Profesor Hejnowicz był autorem ponad 100 
publikacji, w tym rozdziałów w monografiach oraz autorem wspaniałych podręczników. Za-
interesowania naukowe Profesora Hejnowicza zawsze dotyczyły anatomii rozwojowej roślin i 
wpływu różnych czynników, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych na morfogenezę roślin.   

Śp. prof. dr hab. Janusz Hereźniak  
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni kierownik Katedry Geobotaniki i 
Ekologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, wielce 
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zasłużony badacz i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista z zakresu taksonomii i różno-
rodności roślin oraz dendrologii, wnikliwy badacz przyrody Ziemi Częstochowskiej i Łódz-
kiej i niestrudzony orędownik idei Jurajskiego Parku Narodowego. Profesor Hereźniak ak-
tywnie działał w Polskim Towarzystwie Botanicznym, w latach 1995-2001 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PTB, a od 2013 był członkiem honorowym PTB. Był 
także członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN i członkiem rzeczywistym Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Za pracę uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi  
 
Śp. prof. dr hab. Janusz Ostrowski  
Emerytowany, pracownik naukowy Instytutu Przemysłu Organicznego, o dużym dorobku 
naukowo-badawczym w dziedzinie stosowania herbicydów, wieloletni członek Oddziału 
Warszawskiego PTB.  
 
Śp. dr Jan Koniarek 
Długoletni sekretarz redakcji wydawanego przez Polskie Towarzystwo Botaniczne czasopi-
sma Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Wielu botaników polskich, autorów artykułów 
publikowanych w tym czasopiśmie pamięta, że był on nie-zwykle skromnym i pracowitym, 
pełnym życzliwości człowiekiem, cichym i dobrym, wypełniającym swe obowiązki z nieby-
wałą wprost solidnością i rzetelnością. Niewielu natomiast wie, że przed objęciem swej funk-
cji w redakcji Acta, był długoletnim pracownikiem Zakładu Antropologii Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu, a więc nie zajmował się zawodowo biologią roślin. Tym bardziej należy 
podziwiać jego oddanie pracy redakcyjnej, jaką wyko-nywał na naszą rzecz. Zaciągnęliśmy u 
Pana Jana wielki dług wdzięczności. 
2017 
 
Śp. mgr Elżbieta Grochocka  
Doktorantka w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiały się wokół storczykowatych.  
 
Śp. dr Alicja Buczek  
Pracownik Zakładu Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prowadziła 
badania naukowe w zakresie ekologii roślin torfowiskowych oraz ochrony fitocenoz łąko-
wych, torfowiskowych i awifauny. Jest autorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych. Po-
nadto była ekspertem krajowym w monitoringu siedlisk Natura 2000 w zakresie torfowisk 
nakredowych, członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTB oraz członkiem Wojewódzkie-
go Zespołu Specjalistycznego powołanego w 2008 r. przez Wojewodę Lubelskiego na zlece-
nie Ministerstwa Środowiska w celu wytyczenia nowych obszarów Natura 2000 w wojewódz- 
twie lubelskim. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadziła zajęcia m.in. z ekologii 
ogólnej, ochrony przyrody, botaniki, podstaw faunistyki, kształtowania i ochrony krajobrazu, 
ekorozwoju, ekologii torfowisk oraz ekologii miast. Była promotorem kilkudziesięciu prac 
dyplomowych oraz opiekunem praktyk studenckich.  
 
Śp. prof. dr hab. Zofia Warakomska  
Emerytowany pracownik Katedry Botaniki na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie. Była wybitnym, a przez ponad 30 lat jedynym w Polsce, specjalistą 
mikroskopowej analizy pyłkowej produktów pszczelich. Jako ekspert w botanice stosowanej 
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(pszczelarskiej) i melisopalinologii, opracowała eterowo-wagową metody: badania obfitości 
pylenia kwiatów, oceny wydajności pyłkowej roślin, identyfikacji pyłku roślin trujących w 
produktach pszczelich oraz analizy obecności zarodków w nasionach warzyw baldaszko-
wych. Jest autorką lub współautorką artykułów naukowych (49), popularno-naukowych (43), 
francusko-polskiego, słownika rolniczego oraz dziesięciu podręczników, skryptów, rozdzia-
łów w podręcznikach. Była członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
(2016), przez wiele lat była aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTB, wy-
głosiła 18 prelekcji na posiedzeniach naukowych OL PTB. Była również członkiem Pszczel-
niczego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Zapyla-
nia i Pożytków międzynarodowej organizacji APIMONDIA oraz sekcji Pszczelarskiej Komi-
tetu Nauk Ogrodniczych PAN. Była promotorem czterech rozpraw doktorskich i opiekunem 
naukowym rozprawy habilitacyjnej. Wypromowała 27 magistrantów. Otrzymała 2 nagrody 
zespołowe Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Medal 40-lecia PRL, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 14 nagród JM 
Rektora Wyższej Szkoły Rolniczej/Akademii Rolniczej, Złotą Odznakę Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego i Złoty Krzyż Zasługi  
 
Śp. prof. dr hab. Karol Latowski  
Wybitny botanik, ceniony specjalista z zakresu taksonomii roślin, karpologii i herbologii. 
Członek Konwentu Godności Honorowych UAM, odznaczony i wyróżniany licznymi nagro-
dami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, m.in. Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i JM Rektora UAM, Meda-
lem im. Prof. Władysława Szafera Polskiego Towarzystwa Botanicznego.  
 
Śp. prof. dr hab. Maciej Zenkteler  
Wybitny specjalista w embriologii i hodowli in vitro roślin, wieloletni kierownik Zakładu Bo-
taniki Ogólnej UAM. Profesor wychował liczne rzesze studentów, których przyciągał swoją 
serdecznością i którym potrafił przekazać pasję naukową. Odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej.  
 
Śp. prof. dr hab. Stanisław Balcerkiewicz  
Wybitny polski botanik i specjalista w zakresie ekologii roślin, profesor i nauczyciel akade-
micki Wydziału Biologii UAM. Wieloletni kierownik Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony 
Środowiska, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  
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Śp. dr Joanna Ważyńska  
Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.  
 
Śp. prof. dr hab. Jan Roman Starck  
Wieloletni członek Oddziału Warszawskiego. Nauczyciel akademicki Wydziału Ogrodnictwa 
SGGW. Prodziekan Wydziału Ogrodniczego 1967-1969, Kierownik Katedry Uprawy Roli i 
Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1982-1994. Wybitny naukowiec, współtwórca nowocze-
snego żywienia mineralnego roślin w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Od-
znaką NOT, oraz Honorową odznaką "Za Zasługi dla SGGW"  
 
Śp. prof. dr hab. Marianna Kalinowska-Zdun  
Wieloletni członek Oddziału Warszawskiego PTB Emerytowany nauczyciel akademicki Ka-
tedry Agronomii Wydziału Rolniczego SGGW. Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1993-
1996. Wybitna specjalistka w zakresie produkcji roślinnej o bogatym dorobku badawczym 
obejmującym problematykę czynników genetycznych, ekofizjologicznych i agrotechnicznych 
w ekspresji plonowania i cech jakościowych gatunków roślin uprawy polowej. Autorka licz-
nych publikacji naukowych. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Wyróżniona Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” oraz Odznaką 
Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.  
 
Śp. dr Leszek Bernacki  
Urodzony i wychowany w Dąbrowie Górniczej botanik, orchidolog, wieloletni pracownik Ka-
tedry Botaniki Systematycznej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Pan Doktor był wielkim pasjonatem storczyków, za którymi prze-
mierzał Polskę wzdłuż i wszerz przez całe swoje życie. Odszedł człowiek niezwykle życzli-
wy, aktywnie współpracujący z wieloma uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami 
społecznymi oraz naukowcami, działającymi w kraju. 
 
Śp. Zdzisława Wójcik  
Znana botaniczka wywodząca się z poznańskiej szkoły geobotanicznej, specjalistka w dzie-
dzinie ekologii roślin i geobotaniki. Pracująca w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zago-
spodarowania PAN w Warszawie, w swojej pracy naukowej koncentrująca się zwłaszcza nad 
strukturą i funkcjonowaniem zbiorowisk segetalnych. W 1993 r. odznaczona Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej za pracę z dziećmi i młodzieżą polską (tzw. Tułacze Dzieci) wysła-
nymi do polskich osiedli uchodźczych w Afryce, gdzie uczyła przedmiotów przyrodniczych 
w szkołach średnich. Wieloletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zmarła w 
wieku 103 lat.  
 
Śp. Maria Zając  
Wieloletni Dyrektor Instytutu Botaniki oraz Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin, Fitogeo-
grafii i Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodnicząca Sekcji Botaniki Komite-
tu Biologii Organizmalnej PAN, a także Członkini Prezydium Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego. Pani Profesor była wybitnym specjalistą z zakresu geografii ro-
ślin, synantropizacji szaty roślinnej i inwazji roślinnych oraz ochrony przyrody.  
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Polskie Towarzystwo Botaniczne w roku 2004 uhonorowało Panią Prof. Marię Zając Meda-
lem im. Władysława Szafera za redakcję znanego Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce. W 2016 roku, jako redaktor dzieła pt. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach pol-
skich i na ich przedpolu, została laureatką Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego. Od roku 
2016 Pani Profesor piastowała funkcję Członka Prezydium Zarządu Głównego PTB odpo-
wiedzialnego za upowszechnianie wiedzy botanicznej. Panią Profesor Marię Zając wspomi-
nać będziemy jako wspaniałego Człowieka, z ogromną pasją angażującego się w życie zawo-
dowe i pracę społeczną. Podczas licznych wypraw przyrodniczych organizowanych przez 
PTB z wielkim oddaniem gromadziła bogate materiały zielnikowe, traktując to zadanie jako 
swoją misję naukową i obowiązek patriotyczny.  
 
Śp. Jadwiga Siemińska-Słupska  
Polska botaniczka specjalizująca się w fykologii. Od przeszło 70 lat taterniczka,. Wspinać 
zaczęła się w 1941 roku w Dolinkach Podkrakowskich. W następnych latach przeszła wszyst-
kie istniejące drogi na Sokolicy. Wspięła się nową drogą na słynnej Maczudze Herkulesa. Od 
1949 roku wspinała się w Tatrach, Alpach Julijskich, górach Iranu. Była Członkiem Honoro-
wym Polskiego Związku Alpinizmu oraz inicjatorką i uczestniczką spotkań seniorów taternic-
twa w dolinkach i w Morskim Oku.  
Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, zwłaszcza z zakresu fykolo-
gii (dział botaniki zajmujący się glonami) wód śródlądowych. Profesor zwyczajny Instytutu 
Botaniki PAN oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Hydrologicznego. Znana ba-
daczka flory tatrzańskich stawów i potoków.  
 
Śp. Mieczysław Kuraś  
Zasłużony naukowiec i pedagog, od 54 lat związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Założyciel i Kierownik Zakładu Morfogenezy Roślin Instytutu Botaniki. 
Specjalista w zakresie strukturalnych aspektów morfogenezy roślin i technik mikroskopii 
elektronowej, ostatnio zajmujący się poszukiwaniem nowych naturalnych leków. Wycho-
wawca wielu pokoleń pracowników, doktorantów i studentów. Bardzo oddany zarówno pracy 
naukowej jak i pracy ze studentami. Zawsze skromny, uśmiechnięty i życzliwy ludziom.  
 
Śp. Jadwiga Miszkiel  
Botanik, wieloletni pracownik Katedry Botaniki SGGW  
 
Śp. Kazimierz Tobolski  
Wieloletni pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Kierownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii. Twórca poznańskiej szkoły 
badań paleoekologicznych, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Członek rad nau-
kowych wielu parków narodowych i krajobrazowych, Członek Rady Naukowej Instytutu Bo-
taniki PAN w Krakowie, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.  
 
Śp. dr hab. Krzysztof Oklejewicz  
Wybitny botanik, autor wielu ważnych prac z zakresu fitogeografii. Szczególnie zaintereso-
wany problemami chorologii, taksonomii i ekologii taksonów krytycznych, m.in. z rodzajów 
Rubus, Crataegus i Taraxacum. Związany od wielu lat z Uniwersytetem Rzeszowskim (od 
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2013 r. Kierownik Katedry Botaniki). Osoba ceniona w środowisku naukowym. Człowiek o 
wyjątkowej osobowości i sile ducha, życzliwy, ciepły. Wspaniały Nauczyciel i Przyjaciel.  
 
Śp. dr Krystyna Pender  
Długoletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, botanik. 
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Załącznik 2 
 
Tabela 1. Wysokość dotacji (w PLN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzy-
skanych przez PTB w latach 2016–2018 
 

Rok Wydanie 
czasopism 

Organizacja 
konferencji 

Cyfryzacja 
czasopism 

Cyfrowe 
repozytorium Suma: 

2016 91 500 60 000 19 500 - 171 000 
2017 118 220 15 900 19 500 - 153 620 
2018 134 732 75 350 - 37 945 248 027 
Suma: 344 452 151 250 39 000 37 945 572 647 
 
Tabela. 2. Przychody i koszty PTB w latach 2016-2018 

Przychody 2016 2017 2018 Suma 

MNiSW, WFOŚiGW - dotacje 186 146,07 163 644,32 251 027,00 600 817,39 

Z tytułu wydawania czasopism 48 694,09 44 276,66 38 634,54 131 605,29 

Składki 23 731,00 27 560,00 28 415,00 79 706,00 

Darowizny, sponsoring 13 400,00 46 592,83 13 750,00 73 742,83 

Konferencje 5 900,00 22 699,50 21 461,54 50 061,04 

Pozostałe (np. reprografia, odsetki bank.) 9 831,44 2 901,19 1 163,74 13 896,37 

Koszty 
    

Wydawanie czasopism 138 899,32 153 322,86 179 819,79 472 041,97 

Cyfryzacja czasopism 24 594,81 34 615,02  0 59 209,83 

Cyfrowe repozytorium PTB  0  0 40 603,79 40 603,79 

Biblioteka 270,39 1 654,24 21 909,99 23 834,62 

Organizacja konferencji 87 809,82 97 709,49 113 161,77 298 681,08 

Działalność statutowa (Oddziałów i ZG) 28 677,08 27 014,58 17 151,72 72 843,38 

Pozostałe koszty  253,68 2 223,35 3 314,96 5 791,99 

Koszty bankowe 1 742,92 1 398,20 821,00 3 962,12 

                            SUMA PRZYCHODY: 287 702,60 307 674,50 354 451,82 949 828,92 

                                    SUMA KOSZTY: 282 248,02 317 937,74 376 783,02 976 968,78 

WYNIK FINANSOWY +5 454,58 -10 263,24 - 22 331,20 - 27 139,86 
 


