
Regulamin Sieci Naukowej „Wykluczenie społeczne – solidarność społeczna” 

 

Rozdział I 

Cele i sposoby realizacji działań Sieci 

 

§ 1. Sieć naukowa „Wykluczenie społeczne – solidarność społeczna” (zwana dalej „Siecią”) 

stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń, a także realizacji inicjatyw naukowych 

związanych z wykluczeniem społecznym, solidarnością społeczną i ekonomią społeczną. 

 

§ 2. Celami działania Sieci są: 

 1) integracja środowiska naukowego i eksperckiego,  

 2) wymiana informacji naukowych i organizacyjnych, 

 3) wzajemna promocja działalności członków, 

 4) pomoc w pozyskiwaniu projektów badawczych. 

 

§ 3. Sieć realizuje swoje działania poprzez: 

 1) organizację spotkań,  

 2) przygotowanie i realizację projektów badawczych, z zastrzeżeniem § 4, 

 3) organizację i udział członków w wydarzeniach naukowych, z zastrzeżeniem § 4, 

 4) wymianę korespondencji. 

 

§ 4. Projekty badawcze i wydarzenia naukowe organizowane i realizowane przez Sieć uznaje 

się za organizowane i realizowane przez poszczególnych członków Sieci wraz z właściwą 

afiliacją tych osób. Nie wyłącza to możliwości posługiwania się przez tych członków nazwą 

lub logiem Sieci w celach promocyjnych.  

 

Rozdział II 

Członkostwo w Sieci 

 

§ 5. 1. Członkami Sieci są naukowcy i inni eksperci działający w zakresie celów Sieci, także 

spoza Polski. 

2. Członkiem sieci może zostać osoba, której kandydatura została zgłoszona przez innego 

członka Sieci. 

3. Status członka Sieci uzyskuje osoba, która: 

a) przedstawi zgłoszenie swojej kandydatury przez innego członka Sieci, 

b) prześle na adres wskazany przez Kierownika Sieci właściwie wypełniony i podpisany 

formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym. 

4. Status członka Sieci traci osoba: 

a) która złoży na ręce Kierownika Sieci rezygnację z członkostwa w Sieci, 

b) po podjęciu uchwały przez członków Sieci stosowanie do § 5 ust. 5, 

c) z chwilą śmierci. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest głosowanie nad członkostwem 

osoby w Sieci a także kandydaturą danej osoby. Głosowanie jest niejawne i odbywa się 

podczas kolejnego cyklicznego spotkania Sieci zwołanego przez Kierownika Sieci. W takiej 

sytuacji rozstrzyga większość głosów przy obecności co najmniej 11 członków Sieci. W 

przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Kierownik Sieci. 

6. Rezygnacja z uczestnictwa w Sieci może nastąpić również w sposób dorozumiany poprzez 

zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności w ramach sieci trwające przez rok, nieuzasadnione 

względami zdrowotnymi lub losowymi. Przed wygaśnięciem członkostwa w sposób 



dorozumiany Kierownik Sieci zwróci się do członka Sieci z prośbą o podjęcie aktywności w 

ramach Sieci.  

7. Skład Sieci w chwili przyjęcia Regulaminu zawiera załącznik nr 1. 

8. Liczba krajowych członków Sieci nie może wynosić więcej niż 25.  

 

 

Rozdział III 

Tryb działania Sieci 

 

§ 6. Podstawowymi formami działalności Sieci są:  

1) cykliczne spotkania odbywające się nie rzadziej niż raz w roku, 

2) wymiana korespondencji pomiędzy uczestnikami Sieci, 

3) wymiana publikacji, 

4) wspólny udział w projektach naukowych.  

 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

 

§ 7. Zmiana Regulaminu wymaga głosowania podczas cyklicznego spotkania Sieci. Paragraf 

5 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. Działalność Sieci ulega zakończeniu na wniosek ¾ składu Sieci zgłoszonego pisemnie 

Kierownikowi Sieci.  

 

  


