Łódź, 21. 07. 2011

Umowa
o utworzeniu konsorcjum naukowego:
Analiza Dyskursu

zawarta w dniu 21. 07. 2011 w Łodzi pomiędzy:
Uniwersytetem Łódzkim
reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela
Uniwersytetem Warszawskim
reprezentowanym przez Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską-Macukow
Uniwersytetem Wrocławskim
reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Marka Bojarskiego
Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Andrzeja Eliasza
Uniwersytetem Jagiellońskim
reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Karola Musioła
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
reprezentowanym przez Rektora prof. zw. dr hab. Bronisława Marciniaka
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
reprezentowanym przez Rektora prof. zw. dr hab. Mariana Gorynię
Uniwersytetem Gdańskim
reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Bernarda Lammka
Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu
reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Roberta Kwaśnicę
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Uniwersytetem Opolskim
reprezentowanym przez Rektor prof. dr hab. inż. Krystynę Czaję
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego
Wydawnictwem Akademickim Sedno sp. z o.o., Warszawa
reprezentowanym przez prezesa zarządu Andrzeja Chrzanowskiego
zwanymi dalej „Członkami Konsorcjum”
§1
Umawiające się strony tworzą Konsorcjum naukowe pod nazwą: Analiza Dyskursu, w celu
zwiększenia integracji i wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego w zakresie wspólnych badań
naukowych, służących wyzwaniom rozwoju społeczno-gospodarczych dziedzin życia w Polsce i na
świecie.
§2
Zadania i cele wynikające z postanowień niniejszej umowy, w imieniu każdego z Członków
Konsorcjum, realizować będą niżej wymienione ich jednostki organizacyjne:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Lingwistyki
Stosowanej)
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Filozofii i Socjologii)
Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca (jednostka podstawowa
Uniwersytetu Warszawskiego)
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych)
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologiczny)
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Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny)
Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk
Społecznych)
Katedra Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(Wydział Ekonomii)
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk
Społecznych)
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych)
Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
we Wrocławiu
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
we Wrocławiu
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
(Wydział Filologiczny)
Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Nauk o Wychowaniu)
Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Historyczno-Pedagogiczny)
Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Nauk
Humanistycznych)

Wydawnictwo Akademickie Sedno sp. z o.o., Warszawa
zwane dalej „Reprezentantami Członków Konsorcjum”.
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§3
Podstawowymi zadaniami utworzonego konsorcjum naukowego, w szczególności są:
1. Promocja oraz koordynacja wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem
doświadczenia Członków Konsorcjum;
2. Występowanie z wnioskami o dotacje na prowadzenie wspólnych projektów;
3. Wzajemna wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania
Konsorcjum;
4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych.
§4
1. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej i zadania określone w par. 3 ust. 1, 3 i 4 umowy
każdy z Członków Konsorcjum realizuje w ramach własnych środków rzeczowych i finansowych.
2. W przypadku uzyskania przez Konsorcjum środków finansowych pochodzących z dotacji lub
innych źródeł zewnętrznych na realizację zleconych projektów lub badań, Członkowie
Konsorcjum zawierać będą odrębne umowy regulujące w szczególności zasady współpracy
poprzez określenie zakresu rzeczowego zadań dla każdego z Członków Konsorcjum oraz
wielkości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
§5
1. Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział EkonomicznoSocjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43.
2. Koordynatorem Konsorcjum jest Uniwersytet Łódzki.
3. Do zadań Koordynatora Konsorcjum należy:
a.

obsługa administracyjna Konsorcjum;

b.

obsługa organów Konsorcjum;

c.

składanie w imieniu Konsorcjum do właściwych instytucji i organów wniosków
o przyznanie środków finansowych na realizację celów określonych w par. 3.

d.

zawieranie umów z organami przyznającymi środki finansowe na podstawie
udzielonych przez Członków konsorcjum pełnomocnictw;

e.

sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umów, o których mowa
w pkt. d, w tym w szczególności wniosków o przekazanie środków, sprawozdań
z realizacji projektów lub wykorzystania przyznanych środków finansowych,
rozliczeń, w terminach określonych w umowach i obowiązujących przepisach prawa.
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§6
Zasady odpowiedzialności za zadania (projekty) realizowane ze środków finansowych pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych określone będą w umowach szczegółowych dotyczących realizacji danych
projektów.

§7
Członkowie Konsorcjum zachowują pełną niezależność w swojej działalności niezwiązanej z celami
Konsorcjum.

§8
Prawo do dóbr intelektualnych wytworzonych przez Członka Konsorcjum w ramach realizacji
umowy, o której mowa w par. 4 ust. 2 przysługuje temu Członkowi Konsorcjum, chyba że umowa
szczegółowa, o której mowa w par. 4 ust. 2 stanowi inaczej.
§9

Konsorcjum realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych oraz
przedsięwzięć publikacyjnych i badawczo-dydaktycznych;
2. Prace merytoryczne Konsorcjum prowadzone w całym Konsorcjum i w ramach Zespołów
Tematycznych;
3. Wspólne przedsięwzięcia Konsorcjum, a w szczególności:
-

przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry badawczej i dydaktycznej;

-

prowadzenie wspólnych prac badawczych;

-

wspólne przedsięwzięcia publikacyjne;

-

wymianę informacji i doświadczeń Członków Konsorcjum w zakresie realizowanych
przez nich prac naukowo-badawczych oraz działalności badawczo-dydaktycznej;

-

cykliczne Warsztaty z Analizy Dyskursu obejmujące wykłady, seminaria
i posiedzenia warsztatowe z zakresu analizy dyskursu;

-

wymianę naukową i osobową, szkolenia i staże;

-

prowadzenie bazy danych o realizowanych pracach i projektach naukowobadawczych oraz działalności badawczo-dydaktycznej w zakresie merytorycznym
Konsorcjum.
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§ 10
Organami Konsorcjum są:
1. Rada Konsorcjum.
2. Zespoły Tematyczne.
§ 11

Rada Konsorcjum
1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdego Członka
Konsorcjum.
2. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel Koordynatora Konsorcjum.
3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego Rady.
4. Decyzje Rady są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Rady, pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym
(pocztą elektroniczną, faksem itp.) W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady.
5. Rada nadzoruje działalność Konsorcjum, a w szczególności:
-

zatwierdza wspólny program badań, przedsięwzięć publikacyjnych oraz prac
badawczo dydaktycznych,

-

zatwierdza przygotowane przez Koordynatora wnioski dotyczące rozdysponowania
środków na potrzeby działalności Konsorcjum

-

zatwierdza coroczne sprawozdania finansowe i plany finansowe na kolejne lata.

6. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
-

reprezentowanie Konsorcjum na zewnątrz, w kontaktach z władzami państwowymi
i administracyjnymi, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami
i przedsiębiorstwami zainteresowanymi współpracą w zakresie działania Konsorcjum,

-

podpisywanie w imieniu Konsorcjum, za wcześniejszą zgodą Rady, porozumień
dotyczących wspólnych przedsięwzięć.
§ 12

Zespoły Tematyczne
1. Zespoły Tematyczne są powoływane przez Radę Konsorcjum.
2. Zespół Tematyczny składa się z co najmniej 2 Członków Konsorcjum.
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3. Jeden Członek Konsorcjum może brać udział w kilku Zespołach Tematycznych.
4. Szczegółowy program działania Zespołów Tematycznych jest ustalany w ramach Zespołów.
5. Prace merytoryczne Zespołu Tematycznego organizuje i koordynuje Koordynator Zespołu
Tematycznego, wybierany przez członków Zespołu zwykła większością głosów.
6. Zespoły Tematyczne są rozwiązywane decyzjami Rady na wniosek koordynatorów Zespołów
Tematycznych.

§ 13
1. Nowi Członkowie Konsorcjum są przyjmowani do Konsorcjum przez Radę Konsorcjum na
wniosek co najmniej jednego Członka Konsorcjum.
2. Ustanie członkostwa w Konsorcjum następuje uchwałą Rady Konsorcjum na wniosek Członka
Konsorcjum lub w przypadku braku aktywności Członka Konsorcjum – na wniosek Rady.
3. Każdy Członek Konsorcjum może wystąpić z Konsorcjum za uprzednim jednorocznym
okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ustalone zostaną zasady kontynuacji lub
rozwiązania umów szczegółowych zawartych na podstawie par. 4 ust. 2 niniejszej umowy,
których okres obowiązywania kończy się po upływie okresu wypowiedzenia.
§ 14
Konsorcjum może podejmować współpracę z innymi podmiotami nie będącymi jednostkami
naukowymi. O podjęciu współpracy decyduje Rada Konsorcjum.
§ 15
Konsorcjum może współpracować z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą.
§ 16
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne pomiędzy Członkami Konsorcjum będą rozstrzygane przez strony w drodze
negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia będą rozpatrywane przez sądy
powszechne na zasadach ogólnych.
4. Umowa obowiązuje z od dnia .............
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5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Umowa została sporządzona w ……… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron (Założycieli Konsorcjum).

Podpisy osób reprezentujących Założycieli Konsorcjum Analiza Dyskursu
Pieczęć jednostki tworzącej Konsorcjum
(Założyciela)

Podpis osoby reprezentującej
Założyciela
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