
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-04

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

2008-05-13

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 TAK

Agata Kobyłka Wiceprezes TAK

Małgorzata Wasilewska 
(Sęczkowska)

Sekretarz TAK

Aleksander Herman Wiceprezes 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 Putwowska Przewodnicząca TAK

Aleksandra Łoś Członek TAK

Anna Pawłowska 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
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Stowarzyszenie Młodych Naukowców w roku 2019 kontynuowało działalność z lat ubiegłych.  
Najważniejszym działaniem Stowarzyszenia podjętym w roku, którego dotyczy sprawozdanie było prowadzenie Wolontariatu dla 
bezdomnych zwierząt. W roku 2019  podpisaliśmy 119 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). Średnio w 2019 roku w ramach wolontariatu jednocześnie pracowało ok 
80 wolontariuszy. 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. 
Do zadań wolontariuszy należy: dbanie o higienę zwierząt (mycie, strzyżenie i szczotkowanie psów i kotów); wyprowadzanie 
psów na spacery oraz zabawa ze zwierzętami; prace porządkowe w boksach i na pozostałym terenie Schroniska; pomoc przy 
wykonaniu lub samodzielne wykonywanie zdjęć i opisów zwierząt do galerii internetowej Schroniska z uwzględnieniem, iż 
zdjęcia wykonywane są na terenie Schroniska i w ramach świadczeń wolontarystycznych pracy na rzecz Korzystającego nie 
mogą być wykorzystywane bez zgody Korzystającego i w celach sprzecznych z realizacją niniejszej umowy; pomoc w 
przygotowaniu imprez i happeningów organizowanych przez Schronisko lub Korzystającego; pomoc w gabinecie 
weterynaryjnym za zgodą oraz pod bezpośrednim nadzorem i opieką Lekarza Weterynarii (pracownika Schroniska); udział w 
szkoleniach zwierząt w zakresie podstawowych komend i oduczania nieprawidłowych zachowań; pomoc w administrowaniu 
wolontariatem w Schronisku; przeprowadzanie za zgodą Schroniska i Korzystającego wizyt poadopcyjnych; innych działań 
mających na celu poprawę bytu bezdomnych zwierząt.
Kolejnym działaniem realizowanym w 2019 roku była współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, która 
jest kontynuowana od 2008 roku. Realizowaliśmy działania poprawiające byt 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. 
Stowarzyszenie przekazało darowiznę Gminie Lublin – właścicielowi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie w kwocie 
17400,00 zł na zakup gablot ekspozycyjnych, które są konieczne do prezentacji opisów zwierząt przebywających w Schronisku, 
ułatwiają one rozeznanie się adoptującym jak i pracownikom oraz wolontariuszom. Zakup gablot został zrealizowany przez 
Gminę Lublin w 2019 r. 
Działalność wydawnicza to kolejny cel realizowany w 2019 roku. Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe pt. Nauki 
Przyrodnicze od 2019 roku zmieniło ono nazwę na Journal of Life and Medical Sciences. Czasopismo indeksowane jest w bazach 
naukowych. 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 2019 
roku Stowarzyszenie wydało książkę abstraktów FMP 2019- wydawnictwo pokonferencyjne. 

Forum Młodych Przyrodników, to konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim. Celem konferencji jest integracja społeczności 
naukowej oraz popularyzacja badań naukowych. W Forum wzięło udział 64 uczestników aktywnych, liczba biernych odbiorców 
szacowana jest na ponad 250 osób.
Wsparcie młodzieży i studentów.  W 2019 roku Stowarzyszenie wspierało rozwój młodzieży po przez organizację bezpłatnych 
zajęć dla maturzystów pt. Trening przed maturą z biologii i chemii. W zajęciach z biologii uczestniczyło 13 osób a z chemii 8 
osób. 
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. W kwocie 1000,00 zł dofinansowaliśmy organizację 13 Ogólnopolskiej 
Konferencji Psychoonkologicznej Gdańsk 17-18 maja 2019.

Stowarzyszenie w 2019 roku organizowało następujące kursy: Sanitariusz szpitalny, Psychodietetyk, Towaroznawstwo zielarskie, 
Rejestratorka Medyczna. Łącznie w 2019 kursy ukończyło 60 osób zyskując nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 
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 w 
Schronisku.
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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)

Bezdomne zwierzęta będące w opiece Gminy Lublin i Schroniska 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

2

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

Do głównych działań Stowarzyszenia należy 
działalność na rzecz bezdomnych zwierząt i ich 
ochrony. Prowadzimy Wolontariat w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie oraz 
wspieramy Schronisko Lubelskie. Środki z 1% 
były wydawane na organizację wolontariatu, 
usługi weterynaryjne, karmę, środki do opieki 
nad zwierzętami i poprawiające byt bezdomnych 
zwierząt takich jak: naprawa boksów, remont 
bud, zakup kojców do schroniska i domów 
tymczasowych, zakup terrariów dla Egzotarium 
w Schronisku, zakup ubrań pracowniczych. W 
tym roku wydawaliśmy również środki na 
promocję mądrej adopcji w tym wykupienie 
banneru reklamowego (2115,60 zł) i reklama w 
prasie (430,50 zł). Wolontariusze Stowarzyszenia 
prowadzą również domy tymczasowe i 
interwencyjne dla zwierząt. Wydatkowaliśmy 
środki na organizacje akcji promujących adopcję 
zwierząt ze schroniska. Wolontariat to także 
ludzie, stawiamy na ich wykształcenie oraz 
odpowiednią atmosferę w wolontariacie co 
procentuje lepszą pracą i efektami w postaci 
adopcji zwierząt i pozyskiwaniu pomocy dla 
Schroniska, dlatego też od pewnego czasu 
regularnie organizujemy spotkania integracyjno-
szkoleniowe, gdzie wolontariusze uczą się jak 
pracować ze zwierzętami, jak promować mądra 
adopcję oraz jak organizować swój i 
wolontariacki czas pracy. Od 2019 roku wzrosła 
liczba naszych wolontariuszy średnio z 50 do 80, 
którzy pracują na rzecz bezdomnych zwierząt.

94.00.Z 48 584,52 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W ramach tego działania promowaliśmy 
edukację i rozwój nauki
1. Działalność wydawnicza w 2019 roku 
kontynuowaliśmy wydawanie czasopisma 
naukowego Nauki Przyrodnicze, które przeszło 
zmiany organizacyjne w tym zmianę nazwy na 
Journal of Lief and Medical Sciences. Zmiany te 
mają zwiększyć zasięg odbioru czasopisma na 
trudnym rynku czasopism naukowych. 
Czasopismo jest dedykowane młodym adeptom 
nauki. Czasopismo posiada stronę w wersji ang i 
pol. Czasopismo co roku przechodzi ocenę 
prowadzoną przez niezależną jednostkę 
oceniającą (ICI) i rokrocznie zwiększa liczbę 
punktów w ocenie.

58.14.Z 12 163,90 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

W ramach tej działalności Stowarzyszenie 
prowadziło działania mające na celu 
upowszechnienie nauki oraz ułatwienie rozwoju 
naukowego. W tym celu prowadziliśmy 
działalność promująca osiągnięcia naukowe w 
mediach społecznościowych i internecie. 
Prowadziliśmy również bezpłatne zajęcia dla 
maturzystów z biologii i chemii oraz konsultacje 
dla maturzystów. 
Aby realizować tą działalność wynajmujemy 
lokal z salą szkoleniową. Lokal służył również 
jako miejsce do organizacji spotkań i debat dla 
członków Stowarzyszenia i osób 
sympatyzujących, jako strefa do wymiany 
doświadczeń i rozwoju kreatywności. 
Do tego działania zaliczamy: bezpłatne zajęcia 
dla maturzystów oraz ogólne działania 
podejmowane na rzecz ekologii, zdrowia i 
rozwoju naukowego (39588,63 zł).

82.30.Z 47 802,09 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

Stowarzyszenie w 2015 roku powołało 
wewnętrzną agendę pod nazwą Instytut 
Edukacji i Doskonalenia Praktycznego. Rolą 
tej agendy jest organizacja szkoleń i kursów, 
które pozwalają na podniesienie kwalifikacji 
zawodowych oraz uzyskanie uprawnień 
zawodowych. Stowarzyszenie prowadzi 
szkolenia z zakresu: 1) towaroznawstwa 
zielarskiego - kurs kwalifikacyjny, który daje 
uprawnienia zawodowe określone w 
rozporządzeniu ministra zdrowia do 
wydawania produktów w obrocie 
pozaaptecznym; 2) sanitariusz szpitalny - 
kurs obejmujący zajęcia teoretyczne oraz 
praktykę w placówkach służby zdrowia, 
celem tego kursu jest zwiększenie ilości 
dobrze przeszkolonego personelu oraz 
zmiana nastawienia społecznego do 
pracowników niższego szczebla w 
szpitalach; 3) rejestratorka medyczna - kurs 
ogólnokształcący; 4) psychodietetyk -kurs 
ogólnokształcący jako uzupełnienie już 
posiadanej wiedzy. Finansowanie: 
Stowarzyszenie dofinansowało tą 
działalność w kwocie 579,00 zł, należy 
jednak uwzględnić, że zajęcia odbywają się 
w lokalu Stowarzyszenia co stanowi ok. 20- 
30% wydatków jednak wydatki te nie 
stanowią bezpośredniego dofinansowania 
do kursu i są ciężkie do wyróżnienia.

85.59.B 579,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie jest organizatorem 
konferencji naukowych. W 2019 roku 
organizowaliśmy Forum Młodych 
Przyrodników Rolnictwo Żywność Zdrowie 
Edycja 6. Konferencja dedykowana jest 
młodym adeptom nauki, studentom oraz 
doktorantom. Udział w konferencji jest 
odpłatny, jednak opłata konferencyjna jest 
niewygórowana w porównaniu z innymi 
tego typu wydarzeniami. W trakcie 
konferencji zaprezentowano 64 prace 
naukowe, które zostały ocenione przez 
komitet naukowy konferencji. Najlepsze 
prace otrzymały nagrody. Po konferencji 
wydano publikację "książkę abstraktów", 
która jest opublikowana na naszej stronie 
(dostęp bezpłatny). Przychód z opłat 
konferencyjnych wyniósł 6120,00 zł z czego 
sfinansowano organizację konferencji. 
Działanie to jest realizowane w ramach 
odpłatnej i nieodpłatnej działalności 
Stowarzyszenia.

82.30.Z 1 512,18 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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) 288 329,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 231 206,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 54 032,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 91,08 zł

e) pozostałe przychody 3 000,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 043,04 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

5.1. 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 222 163,58 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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
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2.4. Z innych źródeł

54 123,09 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 114 956,17 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 139 409,55 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: 220 776,22 zł 139 409,55 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

120 610,75 zł 110 793,92 zł

54 721,34 zł 579,00 zł

0,00 zł

1 wsparcie bezdomnych zwierząt 12 800,34 zł

2 funkcjonowanie wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt 35 784,18 zł

3 działalność wydawnicza 12 163,90 zł

4 promocja ekologii, zdrowia i rozwoju naukowego 39 588,63 zł

1 wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie i prowadzenie wolontariatu w 
Schronisku, wsparcie bezdomnych zwierząt

48 584,52 zł

2 akcja e-life (środki zbierane za pośrednictwem programu do rozliczania PIT). Użytkownik 
przekazuje 1% podatku na cele wskazane w programie, czyli na wszystkie cele statutowe 
organizacji zgodnie z opisem organizacji w programie. Środki w ramach akcji e-life przekazywane 
są również na wolontariat i schronisko ale dla celów sprawozdania te wydatki zostały wykazane 
oddzielnie. W tym punkcie podajemy wydatki w ramach ogólnej działalności Stowarzyszenia dot. 
rozwoju nauki i ekologii

39 588,63 zł

w 
tym:

15,00 zł

3 200,40 zł

0,00 zł

5 827,64 zł

0,00 zł

3 000,00 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 110 595,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -689,34 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5,50 zł

28 036,63 zł

17 402,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

28 036,63 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 456,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

124,00 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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1.1. 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

9 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

16 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 92 355,33 zł

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

92 355,33 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)

1 117,26 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)  

537,88 zł

59 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)

60 osób

w 
tym:

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

60 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

58 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

35 800,00 zł

28 800,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 7 000,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 56 555,33 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 48 618,83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43 736,50 zł
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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

9 400,00 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)

Zarząd Stowarzyszenia podjął Uchwałę o dofinasowaniu 
dokształecnia Członka Zarządu/pracownika celem rozwoju 
działaności szkoleniowej z zakresu nauk medycznych oraz 
rozowju czasopisma w obszarze nauk medycznych. 
Uchwała została asygnowana przez Pełnomocnika 
Walnego Zgromadzenia. Kwota dofinasowania 7 tys. zł.

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

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

7 250,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mateusz Gortat, Agata Kobyłka, 
Aleksander Herman, Małgorzata 
Wasilewska (Sęczkowska)

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-04
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