
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW UL. WYŻYNNA 20 56 20-560 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie powołanezostalo naczas nieokreslony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2018 do 31-12-2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie wdającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowanych również dla potrzeb podatkowych.
Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. W jego skład wchodzą miesięczne okresy sprawozdawcze. Na koniec każdego
miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald ksiegi głownej- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy o rachunkowości. 

Zdarzenia na kontach księgi głownej grupuje się, a konta księgi głównej podbudowuje się ewidencją szczegołową. Stowarzyszenie jako
jednostka realizująca cele pozytku publicznego sporządza uproszczone sprawozdanie finasowe wg. załacznika 6 ustawy o rachunkowości. 

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. 

Ewidencje o rozliczenie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4, a następnie przenosi się na konta zespołu 5, z
podziałem na koszty związane z celami statutowymi i administracyjnymi. Rachunek zysków i strat sporządza się w postaci przewidzianej w
załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości. Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów, do aktywów i pasywów danego miesiąca
zaliczane są przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów. Aktywowanie rozliczeń międzyokresowych następuje zgodnie z art. 39 ust. 1
i ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

Zasady ewidencjonowania środków trwałych:

- przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10000 zł odpisuje się w miesiącu ich
zakupu w koszty działaności, której mają służyć jako zużycie materiałów;

- przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10000 zł, zalicza się do środków trwałych
i amortyzuje metoda liniową według stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prywatnych, 

- wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10000 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i
amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przekazania do używania.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawek podatkowych. 

Zakup materiałów odpisuje się w koszty pod datą ich zakupu. 

W przypadku uzasadnionego braku mozliwości zewnetrznych obcych dowodów źródłowych wystawia się każdorazowo tzw. dowód
zastępczy, w postaci podpisanego przez kierownika właściwego potwierdzającego dokonanie dostawy lub wykonania obcej usługi na rzecz
Stowarzyszenia. 

W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finasowy składają się wyniki:

- z działaności statutowej (podstawowej);

- wyniki z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
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- wyniki operacji finasowych;

- obowiązkowe obciążenia wyniku finasowego z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim związanych. 

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-29

Monika Kotowicz Mateusz Gortat, Ewelina Buczek, Małgorzata Sęczkowska, Dariusz
Wolski, Agata Kobyłka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-28

Monika Kotowicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Gortat, Ewelina Buczek, Małgorzata Sęczkowska, 
Dariusz Wolski, Agata Kobyłka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW
20-560 LUBLIN
UL. WYŻYNNA 20 56
0000304247

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 76 642,26 60 100,62

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 76 642,26 60 100,62

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 79 245,31 139 781,44

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 2 345,24 2 624,04

III. Inwestycje krótkoterminowe 76 329,07 136 151,78

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 571,00 1 005,62

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 155 887,57 199 882,06

PASYWA

A. Fundusz własny 136 757,26 188 343,19

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 173 132,49 136 757,26

IV. Zysk (strata) netto -36 375,23 51 585,93

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 130,31 11 538,87

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 310,11 9 463,87

IV. Rozliczenia międzyokresowe 10 820,20 2 075,00

PASYWA razem 155 887,57 199 882,06

Data zatwierdzenia: 2019-05-29
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-28

Monika Kotowicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Gortat, Ewelina Buczek, Małgorzata Sęczkowska, 
Dariusz Wolski, Agata Kobyłka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW
20-560 LUBLIN
UL. WYŻYNNA 20 56
0000304247

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 230 955,05 236 855,46

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 181 597,25 168 361,26

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 49 357,80 68 494,20

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 263 672,45 177 068,33

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 205 712,57 101 298,17

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 57 959,88 75 770,16

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -32 717,40 59 787,13

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 9 051,52

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -32 717,40 50 735,61

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,11 420,02

J. Pozostałe koszty operacyjne 3 717,37 0,04

K. Przychody finansowe 59,71 433,03

L. Koszty finansowe 0,28 2,69

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -36 375,23 51 585,93

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -36 375,23 51 585,93

Data zatwierdzenia: 2019-05-29
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie ma zaciągniętych zobowiązań finasowych. 

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie ma udzielonych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących. 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan środków trwałych brutto na pierwszy dzień roku obrotowego: 153 825,80 zł w tym: urządzenia techniczne i maszyny 98 708,80 zł, środki
transportu 5 500,00 zł, inne środki trwałe 49 617 zł. 

Przychody środków trwałych w roku obrotowym: 0,00 zł

Rozchody środków trwałych w roku obrotowym: 0,00 zł

Stan środków trwałych brutto na ostani dzień roku obrotowego: 153 825,80 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 98 708,80 zł, środki
transportu 5 500,00 zł, inne środki trwałe 49 617,00 zł

Stan umorzenia na pierewszy dzień roku obrotowego: 77 183,54 zł, w tym:  urządzenia techniczne i maszyny 23 716,40 zł, środki transportu 3
850,14 zł, inne środki trwałe 49 617,00 zł.

Amortyzacja za rok obrotowy: 16 541,64 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 15 441,60 zł, środki transportu 1 100,04 zł, inne środki
trwałe 0,00 zł.

Zmniejszenie umorzenia w roku obrotowym nie wystąpiło. 

Stan umorzenia na ostatni dzień roku obrotowego: 93 725,18 zł, w tym urządzenia techniczne i maszyny 39 158,00 zł, środki transportu 4
950,18 zł, inne środki trwałe 49 617,00 zł.

Wartość środków trwałych na początek okresu: 76 642,26 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 74 992,40 zł, środki transportu 1
649,89 zł. 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu: 60 100,62 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 59 550,80 zł, środki transportu
549,82 zł, inne środki trwałe 0,00 zł.

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Składki członkowskie: 314,00 zł

Darowizyny pieniężne: 1 139,66 zł

Przychody ze zbiórek publicznych: 3 107,16 zł

Przychody z 1% podatku od osób fizycznych: 163 800,44 zł

Przychody z odpłatnej działaności statutowej: 68 494,20 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w podziale na cele statutowe:
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Wsparcie bezdomnych zwierząt: 25 449,88 zł

Działaność wolontariatu dla bezdomnych zwierząt: 31 876,18 zł

Działaność wydawnicza: 17 412,33 zł

Wsparcie młodzieży i studentów: 1 913,37 zł

Bezpłatne zajęcia dla maturzystów: 11 292,70 zł

Promocja ekologii, zdrowia i rozowju naukowego: 13 353,71 zł

Odpłatna działaność statutowa (organizacja kursów, szkoleń, konferencji naukowych): 75 770,16 zł 

Koszty w podziale według rodzaju:

Amortyzacja: 16 541,64 zł

Zurzycie materiałów i energii: 16 264,54 zł

Usługi obce: 24 726,37 zł

Podatki i opłaty: 774,20 zł

Wynagrodzenia: 95 872,39 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 15 603,54 zł

Pozostałe koszty rodzajowe: 16 337,17 zł

 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku obrotowym Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 163 800,44 zł. 

W roku obrotowym środki pochodzące z 1% wydatkowano na:

- wsparcie bezdomnych zwierząt: 7 245,39 zł;

- działaność wolontariatu dla bezdomnych zwierząt: 25 095,26 zł;

- działaność wydawniczą: 17 412,33 zł;

- organizację konferencji naukowych: 2 717,24 zł;

- wsparcie młodziezy i studentów: 1 913,37 zł;

- organizację bezpłatnych zajęć dla maturzystów: 11 292,70 zł;

- działania promujące ekologię, ochonę zdorwia i rozwój naukowy: 13 103,71 zł;

- dofinasowanie odpłatnej działaności finasowej (realizacja kursow, szkoleń, konferencji naukowych): 7 051,09 zł;

- koszty ogólne: 7 928,88 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
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Nie wystąpiły. 

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-29

Monika Kotowicz Mateusz Gortat, Ewelina Buczek, Małgorzata Sęczkowska, Dariusz
Wolski, Agata Kobyłka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. WYŻYNNA Nr domu 20 Nr lokalu 56

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-560 Poczta LUBLIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@naukowcy.org.pl Strona www www.naukowcy.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-06-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06078285200000 6. Numer KRS 0000304247

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mateusz Gortat Prezes Zarządu TAK

Małgorzata Sęczkowska Sekretarz Zarządu TAK

Ewelina Buczak Wiceprezes Zarządu TAK

Dariusz Wolski Wiceprezes Zarządu TAK

Agata Kobyłka Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Putowska Przewodnicząca TAK

Michał Schulz Członek TAK

Aleksandra Łoś Członek TAK

STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są działania ukierunkowane na:
1) pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia;  
2) popularyzacje wiedzy z dziedzin przyrodniczych i medyczne;
3) działania na rzecz studentów; 
4) promocja zdrowego stylu życia;
5) upowszechnianie ekologii, ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;
6) wspomaganie młodzieży w nauce;
7) propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży;
8) wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych;
9) zachęcanie młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach 
przyrodniczych;
10) promocję zawodów o profilu przyrodniczym i medycznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) regularne spotkania swoich członków;
2) organizowanie wykładów, dyskusji, konferencji;
3) organizowanie akcji i happeningów;
4) działalność wydawniczą i wystawienniczą;
5) przeprowadzanie spotkań z młodzieżą szkolną;
6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej dla studentów;
7) udzielanie pomocy finansowej studentom i doktorantom;
8) finansowanie badań naukowych, konferencji naukowych oraz innych 
inicjatyw mających na celu upowszechnienie i rozwój nauk przyrodniczych;
9) organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zawodach 
przyrodniczych i medycznych;
10)   wsparcie finansowe i rzeczowe instytucji pomagających bezdomnym 
zwierzętom;
11)   pomoc bezdomnym zwierzętom;
12)  prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 2



Stowarzyszenie Młodych Naukowców w roku 2018 kontynuowało działalność z lat ubiegłych.  
Najważniejszym działaniem Stowarzyszenia podjętym w roku, którego dotyczy sprawozdanie było prowadzenie Wolontariatu dla 
bezdomnych zwierząt. W roku 2018 podpisaliśmy 75 umów dotyczących świadczenia usług wolontarystycznych. Z wieloma 
wolontariuszami współpracujemy już od wielu lat. Umowy z wolontariuszami podpisywane były na okres długoterminowy 
(zazwyczaj obejmujących okres ponad trzy miesiące).  Wolontariusze w ramach świadczenia swoich usług przechodzą u nas 
przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistyczne szkolenie z zakresu pracy w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt. Wybrani wolontariusze uczestniczą, również w szkoleniach dodatkowych, podnoszących ich kwalifikacje 
do pracy w Schronisku. Wolontariat działa głównie na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. 
Metalurgicznej 5 należącego do Gminy Lublin. Na co dzień wolontariusze zajmują się opieką nad zwierzętami, sprzątaniem w 
kojcach, zabiegami higienicznymi i kosmetycznymi, biorą udział w leczeniu zwierząt, karmieniem. Ponadto wolontariusze 
zajmują się socjalizacją i szkoleniem zwierząt. Wolontariusze prowadzą również wizyty poadopcyjne weryfikując warunki w 
jakich przetrzymywane są adoptowane zwierzęta i służąc fachową pomocą przy rozwiązywaniu problemów w domach 
adopcyjnych. 
Kolejnym działaniem realizowanym w 2018 roku była współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, która 
jest kontynuowana od 2008 roku. Podejmowaliśmy projekty mające na celu poprawę bytu przebywających w schronisku 
zwierząt oraz promujących mądrą adopcję. Współorganizując dni otwarte schroniska (organizowane raz w miesiącu), nasi 
wolontariusze podejmowali działania edukacyjne (wykłady, pokazy, szkolenia, wystawy, porady indywidualne, gry i zabawy 
edukacyjne). Wraz ze Schroniskiem nasz Wolontariat bierze udział w licznych imprezach promując swoje działania i szukając 
domu dla zwierząt (najważniejsze z nich to: ZOOmikołajki w Schronisku, ZOOpark, EKOpiknik, Falkon, Dzień dziecka). Jesteśmy 
również zapraszani na imprezy osiedlowe, gdzie promujemy mądrą adopcję psów i kotów. W 2018 roku Stowarzyszenie w 
porozumieniu ze Specjalistyczną Przychodnią dla Zwierząt PILIWET w Lublinie, będącą Prowadzącym Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Lublinie realizowało projekt, których celem była profilaktyka zdrowia bezdomnych zwierząt i poprawa 
ich bytu.  W tych działań zakupiono m.in. specjalistyczne testy medyczne do diagnostyki chorób u zwierząt oraz leki i środki 
higieniczne dla psów i kotów. W tym roku Stowarzyszenie w porozumieniu ze Schroniskiem postanowiło dokonać zakupu sprzętu 
do zabudowy posiadanego przez nas a pozostającego na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie aparatu RTG 
(wartość zabudowy: 4 920,00 zł) . Na zakup bud dla psów, materiałów do naprawy boksów oraz węży do czyszczenia boksów w 
2018 roku wydaliśmy 5 226,22 zł. Zakupiliśmy również oświetlenie do namiotu wystawowego (458,55 zł), sprzęt fotograficzny, 
który wykorzystujemy do robienia zdjęć na portale społecznościowe, które prowadzimy (608,02 zł). W tym roku zakupiliśmy do 
naszego stoiska wystawowego monitor (2974,11 zł). Wydatkowaliśmy również pieniądze na zakup odzieży ochronnej dla 
wolontariuszy. Sfinansowaliśmy zabieg chirurgiczny dla psa przebywającego w Schronisku w Lubelskiej Poliklinice 
Weterynaryjnej w kwocie 2 100,00 zł. 
Działalność wydawnicza to kolejny cel realizowany w 2018 roku. Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe pt. Nauki 
Przyrodnicze. Czasopismo od kilku lat widnieje na liście B czasopism punktowanych publikowanej przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z notą 2 punkty. Ponadto czasopismo znajduje się w bazach naukowych:  ICI World of Journals, bazie 
AGRO oraz Polskiej Bibliografii Naukowej. Czasopismo dostępne jest w systemie open science (bezpłatnie, dostęp otwarty). 
Celem czasopisma jest umożliwienie publikacji badań oraz artykułów przeglądowych młodym naukowcom oraz popularyzacja 
nauki. Ponadto w 2018 roku Stowarzyszenie wydało książkę abstraktów FMP 2018- wydawnictwo pokonferencyjne. 

Forum Młodych Przyrodników, to konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim. Celem konferencji jest integracja społeczności 
naukowej oraz popularyzacja badań naukowych. 
Wsparcie młodzieży i studentów.  W 2018 roku Stowarzyszenie wspierało rozwój młodzieży po przez organizację bezpłatnych 
zajęć dla maturzystów pt. Trening przed maturą z biologii i chemii. W roku 2018 odbyły się dwie edycje zajęć przygotowujących 
do matury w 2018 roku ( w okresie styczeń – kwiecień) oraz do matury w 2019 roku ( w okresie październik – grudzień). 
Ponadto realizowaliśmy spotkania dla uczniów szkół średnich, na których przedstawiano charakterystykę kierunków studiów na 
uczelniach wyższych oraz perspektywy zatrudnienia. 
Promocja ekologii, zdrowia i rozwoju naukowego społeczeństwa. Stowarzyszenie podejmuje się organizacji akcji informacyjnych 
na portalach społecznościowych oraz w internecie popularyzujących naukę, ekologie i ochronę zdrowia. Ponadto w 
Stowarzyszeniu organizowane są spotkania naukowe i debaty. Stowarzyszenie też współpracując z naukowcami prowadzi 
badania i uczestniczy w wydarzeniach naukowych. 

Stowarzyszenie w 2018 roku organizowało następujące kursy: Sanitariusz szpitalny, Psychodietetyk, Towaroznawstwo zielarskie. 
Łącznie w 2017 z naszych usług szkoleniowych skorzystało 89 osób. 
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia najmuje lokal w Lublinie, w którym znajduje się sala szkoleniowo-wykładowa, 
mała sala do spotkań zarządu, pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia te wykorzystywane są również do spotkań Wolontariatu.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Zwierzęta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

500

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Wsparcie bezdomnych zwierząt bytujących w 
Schronisku oraz organizacja i administracja 
Wolontariatu. W ramach realizacji tego działania 
kontynuowaliśmy dzielność Wolontariatu dla 
bezdomnych zwierząt, którego członkowie 
regularnie wspierają swoją pracą zwierzęta w 
Schronisku. Do obowiązków wolontariuszy 
zalicza się: dbanie o higienę zwierząt; 
wyprowadzanie psów na spacery; zabawa ze 
zwierzętami; prace porządkowe w boksach; 
wykonywanie zdjęć i opisów zwierząt do galerii 
internetowej, organizacja imprez i happeningów 
 promujących adopcję zwierząt; pomoc w 
gabinecie weterynaryjnym; szkolenie zwierząt w 
zakresie podstawowych komend i oduczania 
nieprawidłowych zachowań. Stowarzyszenie 
wspiera w funkcjonowanie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt poprzez zakup a 
następnie udostępnienie lub użyczenie karmy, 
leków, sprzętów kosmetycznych i medycznych, 
materiałów remontowych, pokrywamy koszty 
leczenia specjalistycznego zwierząt w przypadku 
konieczności skorzystania z opieki weterynarza 
specjalisty. Wolontariat dokłada szczególnych 
starań w promocji mądrej adopcji (organizujemy 
lub współorganizujemy kampanie, pikniki i 
spotkania na których uczymy jak obchodzić się 
ze zwierzętami, jak dbać o ich prawa, pomagamy 
dobrać odpowiednie zwierzę do możliwości i 
oczekiwań potencjalnego właściciela). 
Prowadzimy również kampanie promujące 
adopcję poszczególnych zwierząt (ulotki, 
banery).

94.99.Z 32 340,65 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Popularyzacja wiedzy z dziedzin przyrodniczych i 
medycznych 
W ramach realizacji tego działania 
Stowarzyszenie wydaje w trybie open access 
(bezpłatny dostęp) czasopismo naukowe Nauki 
Przyrodnicze. Widnieje ono w wykazie 
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (lista B, 2 pkt.) oraz jest 
indeksowane w bazie Index Copernicus. W 
czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu 
nauk przyrodniczych i medycznych. Celem 
wydawania czasopisma było umożliwienie 
młodych adeptom nauki, publikację prac 
naukowych w polskim i bezpłatnym czasopiśmie 
a jednocześnie popularyzowanie badań młodych 
naukowców. Z uwagi na brak opłat za korzystanie 
z czasopisma może ono dotrzeć do większej 
rzeszy czytelników. Czasopismo dodatkowo jest 
dostępne w wolnym dostępie na popularnych 
serwisach e-pracy. Czasopismo wydawane jest w 
formie kwartalnika. Artykułu ze względu na 
streszczenia w języku angielskim mają zasięg 
międzynarodowy.

58.14.Z 17 412,33 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Wspomaganie młodzieży i studentów w nauce
W ramach tego działania realizowaliśmy kursy 
przedmaturalne dla uczniów szkół średnich z 
województwa lubelskiego. Udział w zajęciach był 
bezpłatny. Uczniowie mieli do wyboru dwa 
kursy: z biologii i/lub z chemii. Zajęcia 
obejmowały materiał wymagany na egzaminie 
dojrzałości z poszczególnych przedmiotów. 
Zajęcia odbywały się w Sali szkoleniowej 
Stowarzyszenia w Lublinie. W warsztatach udział 
wzięła młodzież z Lublina oraz innych 
miejscowości. Zajęcia prowadzone były w formie 
wykładu wzbogaconego o materiały 
audiowizualne (filmy, grafiki, nagrania). 
Maturzyści od wielu lat doceniają nasze kursy 
przygotowujące do matury. Ponadto 
Stowarzyszenie wynajmuje lokal, w którym 
odbywają się wykłady i spotkania młodzieży i 
studentów.

82.30.Z 13 206,07 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Popularyzacja wiedzy z dziedzin 
przyrodniczych i medycznych. 
Organizowanie szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje w zawodach 
przyrodniczych i medycznych. 
Stowarzyszenie organizuje odpłatnie kursy 
kwalifikacyjne: Sanitariusz Szpitalny, 
Towaroznawstwo Zielarskie, 
Psychiodietetyka, Rejestratorka Medyczna, 
Opiekun osób starszych i przewlekle 
chorych. Pierwszy z kursów umożliwia 
podjęcie pracy w placówkach opieki 
zdrowotnej (szpitale) na stanowisku 
sanitariusza szpitalnego. Drugi uprawnia do 
wydawania produktów w sklepach 
zielarskich. Pozostałe trzy stanowią 
umożliwiają rozwój umiejętności z zakresu 
nauk o zdrowiu. Dzięki kursom Słuchacze 
mogą uzyskać kwalifikacje do pracy na 
stanowiskach o szczególnym społecznym 
znaczeniu. Starzejące się społeczeństwo 
wymaga wykwalifikowanej opieki, którą 
oprócz lekarzy i pielęgniarek uzupełnia 
niższy personel medyczny – sanitariusze 
szpitalni, opiekuni osób starszych. Celem 
Stowarzyszenia jest promocja zdrowego 
stylu życia. Kurs Towaroznawstwo zielarskie 
oraz psychodietetyka jest odpowiedzią na 
zmieniające się trendy, powrót do 
naturalnych metod leczenia oraz rozwój 
wiedzy psychologicznej. Zdobycie 
uprawnień z zakresu towaroznawstwa 
zielarskiego umożliwia podjęcie pracy w 
sklepie zielarskim i wydawanie produktów 
leczniczych.

85.59.B 3 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 237 708,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 168 361,26 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 68 494,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 433,03 zł

e) pozostałe przychody 420,02 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Popularyzacja wiedzy z dziedzin 
przyrodniczych i medycznych. W 2018 roku 
Stowarzyszenie zorganizowało konferencję 
naukową o zasięgu ogólnopolskim Forum 
Młodych Przyrodników Rolnictwo Żywność 
Zdrowie. Podczas Konferencji studenci, 
doktoranci i młodzi naukowcy przedstawili 
30 referatów (w tym 4 w języku angielskim) 
oraz zaprezentowali 29 posterów (w tym 7 
w języku angielskim). Prezentowane przez 
uczestników badania dotyczyły trzech 
głównych działów tematycznych: rolnictwo, 
żywność, zdrowie. Pojawiły się również 
prace interdyscyplinarne, które łączyły w 
sobie kilka dziedzin. Książka abstraktów 
została udostępniona w wersji 
elektronicznej na stronie www. W 
wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 7 
ośrodków naukowych z Polski. Opłata za 
udział w konferencji wynosiła 50-150 zł. 
Łączny przychód opłaty konferencyjnej 
wyniósł 4410,00 zł.

82.30.Z 3 000,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 163 800,44 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 560,82 zł

2.4. Z innych źródeł 69 347,25 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 230 955,05 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 93 759,97 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 186 122,58 zł 93 759,97 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Wsparcie bezdomnych zwierząt 7 245,39 zł

2 Organizacja wolontariatu dla bezdomnych zwierząt 25 095,26 zł

3 Działalność wydawnicza 17 412,33 zł

4 Organizacja konferencji naukowych (dofinansowanie cześć dot. nieodpłatnej działalności 
statutowej)

2 717,24 zł

1 Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt i bezdomnych zwierząt 32 340,65 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

314,00 zł

1 139,66 zł

0,00 zł

3 107,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67 063,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -7 275,96 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

101 298,17 zł 78 780,00 zł

75 770,16 zł 7 051,09 zł

0,00 zł

2,69 zł

9 051,52 zł

0,04 zł 7 928,88 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

25 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 93 221,39 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

93 221,39 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 365,16 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

96,16 zł

86 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2 osób

84 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

28 800,00 zł

28 800,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 64 421,39 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 52 044,20 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 41 177,19 zł

Druk: NIW-CRSO 12



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11 837,45 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Na wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się pensja 
podstawowa z tytułu umowy o pracę na kwotę 2400,00 zł 
brutto/miesięcznie oraz z tytułu umów cywilnopranych z 
tytułu prowadzenia i/lub organizacji zajęć w ramach 
odpłatnej działalności statutowej. Wynagrodzenie to w 
części jest finansowane z odpłatnej działalności 
szkoleniowej polegającej na prowadzeniu kursów 
odpłatnych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 840,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Organizowany przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców WOLONTARIAT W SCHRONISKU dla Bezdomnych 
Zwierząt w Lublinie, został nominowany do nagrody Order Psiego Szczęścia organizowana przez branżowy 
miesięcznik Cztery Łapy. 28 maja 2018 roku w Teatrze Capitol w Warszawie podczas ogłoszenia wyników konkursu 
otrzymaliśmy PIERWSZE MIEJSCE w kategorii EDUKACJA. Tym samym od 2018 roku przedstawiciel 
Stowarzyszenia stał się członkiem Kapituły Orderu Psiego Szczęścia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agata Kobyłka, Mateusz Gortat, 
Dariusz Wolski, Małgorzata 

Sęczkowska, Ewelina Korzeniowska
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-11
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