Uchwała nr 01/03/2016
Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zatwierdzania celów naukowych i obsługi
składek celowych z przez SWRN.

Regulamin Zatwierdzania celów naukowych i obsługi składek celowych przez
SWRN
Określanie celów naukowych
1. Zarząd SWRN zatwierdza wyłonione wspólnie z podmiotami badawczymi ich potrzeby
finansowe i po podpisaniu umowy współpracy w zakresie okresowego przekazywania
darowizny definiuje je w postaci Celów Naukowych.
2. SWRN dołoży starań, aby każdy Cel Naukowy był wyczerpująco opisany na oficjalnej
stronie SWRN i w web-serwisie SWRN w sposób przystępny dla powszechnego
odbiorcy.
Obsługa składek celowych
3. Składka celowa to określona kwota na dany Cel Naukowy, wskazana przez Darczyńcę
w deklaracji celu.
4. Obsługa składek celowych polega na zbieraniu ich od Darczyńców (członków SWRN) i
przekazywaniu zbiorczo, okresowo do podmiotów realizujących cele naukowe, z
którymi SWRN podpisał stosowną umowę współpracy.
5. SWRN przekazuje składki celowe właściwym podmiotom badawczym nie częściej niż
raz w miesiącu kalendarzowym. Częstotliwość tą Zarząd SWRN uzależnia od
efektywności pozyskiwania składek.
Pozyskiwanie składek celowych
6. Każdy Darczyńca może zadeklarować i wpłacić na konto SWRN nieograniczoną liczbę
składek celowych w różnych wysokościach na jeden lub wiele celów.
7. Składka celowa jest darowizną na cele pożytku publicznego i jest bezzwrotna.
8. Składka celowa przekazywana jest do SWRN w dowolnym trybie – jednorazowo lub
okresowo (w trybie miesięcznym) przez członków SWRN razem ze składką
członkowską.
9. W celu pozyskania środków SWRN aktywnie działa na rzecz rozpowszechniania
zdefiniowanych Celów Naukowych głównie poprzez organizowanie programów
partnerskich, konkursów, kampanii informacyjnych i akcji reklamowych.

10. SWRN może honorować Darczyńców rozmaitymi, unikatowymi nagrodami o
charakterze pamiątkowym, mającymi na celu wyróżnienie ich. Darczyńcy mogą
wykorzystywać te nagrody do własnych działań marketingowych.
11. Na życzenie Darczyńców wyrażone w deklaracji celu SWRN zamieści ich dane, takie
jak imię, nazwisko / nazwa firmy, zawód wykonywany / branża, miejscowość,
województwo, na liście podziękowań dla darczyńców, publikowanej w Internecie.
Przekazywanie składek celowych - finansowanie celów naukowych
12. Zadeklarowane składki celowe wpłacone na konkretny cel przez Darczyńcę są na ten
cel przekazane przez SWRN w pełnej wysokości.
13. Jeżeli cel naukowy zostanie zakończony z powodu wycofania się podmiotu
badawczego ze współpracy lub zbyt małego zainteresowania, a co za tym idzie
niedostatecznej wysokości zebranych środków, SWRN przekaże składki na inny
najbardziej zbliżony Cel Naukowy. Tak samo postąpi z nadwyżką w przypadku zbyt
dużego zainteresowania i zebrania zbyt dużej kwoty składek celowych na dany
projekt.
14. Składki członkowskie towarzyszące składkom celowym przeznaczone będą na
pokrycie kosztów ponoszonych przez SWRN w związku z promocją Celów Naukowych,
na administrację, a także na dofinansowanie celów naukowych (patrz 15.).
15. Równolegle do przekazywanych składek celowych SWRN może przekazywać na dany
cel także własne środki pochodzące ze składek członkowskich, aby usprawnić jego
realizację, głównie w pierwszej fazie jako pobudzenie projektu, lub w fazie końcowej,
jako domknięcie projektu. Wpłaty te SWRN może odzyskać w części lub w całości z
przyszłych składek celowych wpływających na dany projekt.
Kontrola procesu przekazywania składek celowych przez Darczyńców
16. Każdy Darczyńca jako członek stowarzyszenia otrzyma indywidualny login i hasło,
dzięki którym będzie miał dostęp przez Internet do swojego konta płatności składek.
Będzie on mógł odnaleźć swoje składki oznaczone jego indywidualnym numerem ID
na liście składek zebranych przez SWRN na dany cel i porównać sumę wpłaconych
składek na dany cel z kwotą przekazaną, widniejącą na zamieszczonej kopii przelewu
bankowego.
17. Okresowo SWRN będzie zamieszczał na swojej oficjalnej stronie internetowej
informacje pochodzące od współpracujących podmiotów naukowych o
wykorzystaniu przekazanych funduszy.
Postanowienia końcowe
18. SWRN zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu.
19. O zmianie regulaminu SWRN powiadomi niezwłocznie swoich członków- Darczyńców
drogą mailową na 14 dni przed pierwszym dniem obowiązywania nowego
regulaminu.

20. Jeżeli Darczyńca korespondencyjnie lub drogą mailową nie odrzuci otrzymanych
zmian regulaminu, uznaje się je za zaakceptowane.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 r.
22. Regulamin zatwierdzony uchwałą zarządu SWRN, dostępny jest w zakładce NAUKA
na stronie www.swrn.org.pl
23. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między SWRN a
Darczyńcą rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w
Warszawie

