Regulamin
Krajowej Sieci Informacji o BioróŜnorodności
przyjęty na posiedzeniu Rady Sieci w dniu 03.09.2008
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Krajowej Sieci Informacji o BioróŜnorodności, zwany dalej „Regulaminem”, określa
strukturę Sieci, rodzaj, zakres oraz zasady jej działania.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Sieci – naleŜy przez to rozumieć Krajową Sieć Informacji o BioróŜnorodności.
2. Radzie Sieci – naleŜy przez to rozumieć Radę Koordynacyjną Krajowej Sieci Informacji o
BioróŜnorodności.
3. Członkach Sieci – naleŜy przez to rozumieć uczelnie, samodzielne instytuty naukowe lub
organizacje współtworzące Sieć.
4. Członkach-ZałoŜycielach – naleŜy przez to rozumieć strony podpisane pod „Umową o
Utworzeniu Sieci Naukowej „Krajowa Sieć Informacji o BioróŜnorodności” z dnia 28.08.2008.
5. Uczestnikach Sieci – naleŜy przez to rozumieć Instytucje Członkowskie lub ich jednostki
organizacyjne, o ile w pracach Sieci uczestniczy więcej niŜ jedna jednostka organizacyjna danej
Instytucji Członkowskiej.
6. Bazie Danych – naleŜy przez to rozumieć całość zasobów informatycznych dotyczących
bioróŜnorodności, gromadzonych i udostępnianych poprzez Sieć.

Rozdział 2
Rodzaj i zakres działania Sieci

§3
1. Celem działania Sieci jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat róŜnorodności biologicznej
Polski i świata oraz poszukiwanie moŜliwości jej wykorzystania w celach naukowych i
aplikacyjnych
2. W ramach Sieci prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne w zakresie poznawania i
ochrony róŜnorodności biologicznej.
3. Sieć tworzy, rozwija i doskonali Bazę Danych, a zasady gromadzenia i udostępniania danych
zawartych w Bazie Danych ustala Rada Sieci.
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4. Podstawowym zadaniem Sieci jest gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostępnianie danych
o bioróŜnorodności.
5. Do zadań Sieci naleŜy takŜe digitalizacja i otwieranie dostępu do danych zgromadzonych w
kolekcjach przyrodniczych, publikacjach naukowych i zasobach archiwalnych.
6. Sieć współpracuje ze Światowym Systemem Informacji o BioróŜnorodności (Global Biodiversity
Information Facility – GBIF), tworząc polską część jego struktur.
7. Działania Sieci realizowane są poprzez współpracę Uczestników w prowadzeniu badań
naukowych, tworzeniu baz danych o róŜnorodności biologicznej i upowszechnianiu tych danych
oraz wyników badań poprzez sieć komputerową, publikacje i działalność edukacyjną.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Sieci

§4
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Sieci są Członkowie Sieci, w tym Koordynator
Sieci.
2. Członkowie-ZałoŜyciele powołują Radę Koordynacyjną Sieci.
3. W realizacji zadań Sieci biorą udział wszyscy Uczestnicy.

Rozdział 4
Rada Sieci

§5
1. W skład Rady Sieci wchodzi po jednym przedstawicielu kaŜdego z Członków, a Koordynator
Sieci ma w Radzie dwóch przedstawicieli.
2. KaŜdy z Członków wyznacza swojego przedstawiciela w Radzie i udziela mu pisemnego
upowaŜnienia do jej reprezentowania.
3. Rada Sieci istnieje przez cały okres trwania Sieci określony w umowie o jej utworzeniu.

§6
1. Rada Sieci na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę
oraz Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący co najmniej raz w roku, a w razie
nieobecności Przewodniczącego – Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Sieci mogą być zwołane równieŜ na wniosek 50% +1 składu Rady Sieci.
W posiedzeniach Rady Sieci uczestniczą Koordynatorzy Tematów Wiądących z głosem doradczym.
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§7
1. Do zadań Rady Sieci naleŜy:
a. ustalanie priorytetów badawczych i rozwojowych na kaŜdy rok,
b. zatwierdzanie planów działania Sieci oraz planów finansowych na kaŜdy rok,
c. dokonywanie rozdziału dotacji pomiędzy Strony po otrzymaniu finansowania w kaŜdym roku,
d. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Uczestników,
e. podejmowanie decyzji w sprawie powoływania i odwoływania Członków Sieci.
2. Uchwały Rady Sieci zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Prawo głosu mają w Radzie Sieci tylko przedstawiciele Członków-ZałoŜycieli. Przedstawiciele
Członków przyjętych do Sieci później zasiadają w Radzie z głosem doradczym.

Rozdział 5
Koordynator Sieci

§8
1. Koordynatorem Sieci jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Ekologii)
2. Do zadań Koordynatora Sieci naleŜy:
a. prowadzenie centralnego serwera, indeksu zasobów i strony internetowej Sieci,
b. reprezentowanie Sieci na zewnątrz,
c. składanie wniosków o przyznanie dotacji finansowej na działanie Sieci na kaŜdy kolejny rok
jej działania,
d. ubieganie się o pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania Sieci.

Rozdział 6
Członkowie Sieci

§9
1. Sieć ma charakter otwarty. Przystąpienie do Sieci kolejnych Członków i Uczestników Sieci
następuje na podstawie uchwały Rady Sieci na wniosek jednego z Członków.
2. Strona przystępująca do Sieci wyznacza swojego przedstawiciela w Radzie Sieci i udziela mu
pisemnego upowaŜnienia do jej reprezentowania
3. Strona moŜe wystąpić z Sieci z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli nie
wystąpiła o przyznanie dotacji w roku następnym lub jeśli z niej zrezygnowała.
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Rozdział 7
Uczestnicy Sieci

§ 10
1. Obowiązkiem kaŜdego Uczestnika jest:
a. realizacja celów Sieci,
b. wprowadzanie do Bazy Danych informacji zgromadzonych w ramach realizowanych w Sieci
projektów badawczych i rozwojowych.
2. Uczestnicy mogą wprowadzać do Bazy Danych informacje pochodzące z działań nie
wymienionych w punkcie 1b.

Rozdział 8
Badania naukowe

§ 11
3. W ramach działalności Sieci prowadzone są badania naukowe zgodne ze specyfiką naukową Sieci
oraz jej Członków (badania róŜnorodności biologicznej).
4. Badania przydzielane są do Tematów Wiodących, zatwierdzanych przez Radę Sieci.
5. W ramach Tematów Wiodących realizowane są Zadania Badawcze, w których biorą udział
Uczestnicy.
6. Tematy Wiodące koordynowane są przez Koordynatorów Tematów, wybieranych spośród
Członków i zatwierdzanych przez Radę Sieci.
7. Do obowiązków Koordynatorów Tematów naleŜą:
a. coroczne przygotowanie materiałów do wniosku o dotację,
b. dbanie o realizację i koordynacja wszystkich Zadań Badawczych Tematu Wiodącego,
c. przygotowanie corocznych sprawozdań z realizacji Tematów.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 12
1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Radę Sieci.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane są przez Radę Sieci i uchwalane większością
głosów.
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