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Streszczenie
Działania Miłość Nie Wyklucza w 2016 r. skupiały się na przygotowaniu i rozpoczęciu
procesu wdrażania „Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce w latach
2016-2025” oraz równoległej rozbudowie zasobów Stowarzyszenia.
W ramach rozwoju wewnętrznego udało się wzmocnić kanały komunikacyjne i zasoby
kadrowe, sprofesjonalizować organizację i metody pracy, rozpocząć proces
operacjonalizacji Strategii oraz zwiększyć potencjał pozyskiwania funduszy.
Działania zewnętrzne prowadzono na pięciu wzajemnie powiązanych obszarach badań
społecznych, działań prawnych, edukacji, lobbingu politycznego oraz budowania
społeczności LGBT+ w Polsce. W każdym z obszarów zespół Stowarzyszenia testował
narzędzia, metody oraz sposoby pracy, formułując jednocześnie plany operacyjne,
odpowiadające kierunkom wyznaczonym w Strategii.
W sprawozdaniu prezentujemy wybór najważniejszych działań MNW w 2016 roku.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w roku 2016

1

Obszary działań
W oparciu o założenia Strategii i dostępne zasoby, zespół Stowarzyszenia wyznaczył pięć
powiązanych ze sobą obszarów działań zewnętrznych. W każdym z nich wyznaczono grupy
robocze, zajmujące się operacjonalizacją celów strategicznych poprzez planowanie, realizację
i ewaluację działań. Równolegle zespół pracował nad profesjonalizacją oraz rozwojem
zasobów Stowarzyszenia.
Spośród pięciu obszarów funkcję kluczową pełni budowanie społeczności LGBT+.
Podnoszenie świadomości oraz wzmacnianie poczucia tożsamości, przynależności i wspólnoty
interesów wśród osób nieheteronormatywnych i transpłciowych w Polsce zwiększa
skuteczność działań w pozostałych obszarach, ułatwiając jednocześnie rozwój
Stowarzyszenia, zapewniając wsparcie sojuszników i sojuszniczek.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w roku 2016

2

Rozwój
Jednym z założonych efektów projektu „Równość małżeńska dla wszystkich” (realizowanego
w ramach programu Obywatele dla Demokracji dzięki finansowaniu z Funduszy EOG),
którego realizacja zakończyła się w pierwszym kwartale 2016 r., było wyznaczenie celów
strategicznych Stowarzyszenia, zarówno w działalności zewnętrznej, jak i rozwoju
wewnętrznym. Cele te zostały ujęte w dokumencie Strategia wprowadzenia równości
małżeńskiej w Polsce w latach 2016-2025, w którym zespół Miłość Nie Wyklucza wyznaczył
kierunki działań Stowarzyszenia oraz zarekomendował przykładowe narzędzia i metody.
Przyjmując Strategię Stowarzyszenie zobowiązało się jednocześnie do wzmocnienia swoich
struktur oraz rozbudowy zasobów w sposób, który umożliwi efektywną realizację celów
strategicznych. Działania w obszarze rozwoju infrastrukturalnego obejmowały:
→ rozbudowę kanałów komunikacji,
→ rozpoczęcie wdrażania Strategii w obszarach kluczowych,
→ pozyskanie środków na profesjonalizację kadrową i organizacyjną,
→ zwiększenie potencjału do pozyskiwania funduszy.

Rozwój i utrzymanie zróżnicowanych kanałów komunikacyjnych
cały rok
Facebook → zobacz
Dzięki konsekwentnej i regularnej pracy całego zespołu, udało się utrzymać wysoką
widoczność Miłość Nie Wyklucza w polskich mediach społecznościowych:
→ liczba obserwujących osób zwiększyła się z 24 857 na początku roku do 35 835 na jego
końcu, dając przyrost w wysokości prawie 11 tys. osób,
→ zasięg najpopularniejszych grafik i tekstów przekroczył 500 tys. osób.
Za pośrednictwem Facebooka Stowarzyszenie prowadziło wiele akcji społecznościowych
takich jak „Wasze historie”, „Weselni sojusznicy i sojuszniczki”, „Sojusznicy i sojuszniczki
równości małżeńskiej” oraz informowało o wydarzeniach istotnych dla społeczności LGBT+,
takich jak zmiany legislacyjne w obszarze praw osób LGBT+ na całym świecie, wyniki badań
społecznych, stanowiska instytucji i znanych postaci życia publicznego. MNW prowadziło
również monitoring działań polityków i polityczek.
Twitter → zobacz
Z uwagi na swój charakter i grupę użytkowników i użytkowniczek, Twitter pozostaje jednym z
najskuteczniejszych narzędzi do bezpośredniej, otwartej komunikacji z osobami ze świata
polityki i mediów.
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Snapchat
Dzięki wsparciu wolontariusza rozszerzyliśmy listę kanałów komunikacji o Snapchat,
pozwalający na dotarcie do młodszych odbiorców i odbiorczyń.
Instagram → zobacz
Poza regularnymi publikacjami o treści edukacyjnej, promocyjnej i akcyjnej, zespół w
większym stopniu zaczął korzystać z tego medium, jako platformy kontaktu ze społecznością
oraz gromadzenia sojuszników i sojuszniczek.
Strona internetowa → zobacz
W październiku utworzona w ramach MNW grupa robocza rozpoczęła intensywne prace nad
nową stroną internetową MNW. Przeprowadzono serię warsztatów wydobywczych i
projektowych ze specjalistką UX, która następnie opracowała makiety funkcjonalne.
→ zobacz
Równolegle aktualizowano obecną stronę internetową, uzupełniając ją o nowe materiały
edukacyjne i informacje o prowadzonych akcjach i organizowanych wydarzeniach.

Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce w latach 2016-2025
→ zobacz

luty
Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce do 2025 r. to dokument skierowany
do wszystkich osób, organizacji i instytucji, wspierających ideę zrównania osób LGBT+
(nieheteroseksualnych i transpłciowych) w prawie do zawarcia małżeństwa oraz pragnących
prowadzić skuteczne działania na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce.
Dokument został opracowany w ramach projektu “Równość małżeńska dla wszystkich”
zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z
Funduszy EOG.
Zespół Stowarzyszenia sfinalizował prace nad tym kluczowym dokumentem w pierwszym
kwartale 2016 roku:
→ przeprowadzono serię warsztatów facylitowanych przez zewnętrzną specjalistkę,
podczas których określono ostateczny kształt Strategii i opracowano wskaźniki,
→ wkład merytoryczny zebrany podczas spotkań z ekspertami i ekspertkami z różnych
dziedzin oraz aktywistami i aktywistkami z innych organizacji LGBT+ z całej Polski,
został scalony z wytycznymi wypracowanymi przez zespół Miłość Nie Wyklucza.
Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej została zatwierdzona, jako dokument
strategiczny Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu osób członkowskich w czerwcu 2016
roku.
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Zamknięcie i rozliczenie projektu “Równość małżeńska dla wszystkich”
luty
W lutym zakończyliśmy realizację projektu „Równość małżeńska dla wszystkich”,
prowadzonego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z
Funduszy EOG. Był on odpowiedzią na brak skonsolidowanych działań rzeczniczych,
lobbystycznych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do
instytucji małżeństwa. W wyniku projektu m.in.:
● opracowaliśmy wieloletnią Strategię wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce do
roku 2025 i rozpoczęliśmy budowę sieci osób i instytucji odpowiedzialnych za jej
realizację,
● przeprowadziliśmy reprezentatywne badania postaw Polaków i Polek wobec
zagadnienia równości małżeńskiej oraz jakościowe i internetowe badania potrzeb
społeczności LGBTQIA,
● wydaliśmy pierwszą w Polsce publikację o równości małżeńskiej “Równość małżeńska.
Przewodnik dla początkujących”.
● Grupa Prawna opracowała ścieżki możliwych rozwiązań wprowadzenia równości
małżeńskiej w Polsce oraz projekt ustawy małżeńskiej, otwierającej instytucję
małżeństwa dla par jednopłciowych,
● wspólnie z organizacjami zajmującymi się tematyką LGBT+ i prawami człowieka oraz
kancelariami prawniczymi zawiązaliśmy Koalicję na rzecz związków partnerskich i
równości małżeńskiej. Prowadzi ona proces litygacji strategicznej polskich par
jednopłciowych, którego celem jest uzyskanie rozstrzygnięcia tej kwestii przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka,
● zorganizowaliśmy dwa spotkania ogólnopolskiego Forum Organizacji LGBTQIA,
wspieraliśmy Marsze i Parady Równości.
Rozliczenie projektu zostało zaakceptowane w sierpniu 2016 roku.

Pozyskanie środków z Fundacji im. Stefana Batorego
październik
Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na rozwój instytucjonalny z Fundacji im. Stefana
Batorego, które przeznaczono na wzmocnienie organizacji w zakresie fundraisingu i
wolontariatu, profesjonalizację jej działań poprzez zatrudnienie dwóch osób członkowskich i
wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych oraz operacjonalizację Strategii
poprzez stworzenie krótko- i średnioterminowych planów operacyjnych, zbudowanie nowej
strony internetowej odpowiadającej na potrzeby Stowarzyszenia.
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Tworzenie podstaw kultury i metod organizacji pracy
od października
W ramach wykorzystania funduszy na rozwój instytucjonalny pozyskanych z Fundacji
Batorego, Stowarzyszenie zorganizowało serię warsztatów z zewnętrzną ekspertką
poświęconych:
→ wyborowi modelu organizacji pracy i relacji w zespole,
→ organizacji pracy i podziału zadań w zarządzie,
→ usprawnieniu kanałów komunikacji wewnętrznej,
→ zdefiniowaniu grup roboczych i przygotowaniu podstaw planów operacyjnych.

Otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego → zobacz
listopad
W ramach rozwoju potencjału fundraisingowego Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie
wystąpiło o przyznanie mu statusu organizacji pożytku publicznego. Po rejestracji jako OPP
(25 listopada), zespół rozpoczął prace nad kampanią zbiórki 1%.

Podnoszenie kompetencji zespołu → zobacz
grudzień
Przedstawicielka MNW zakwalifikowała się a następnie wzięła udział w pierwszym zjeździe
Programu BINGO, zorganizowanego przez Fundację Panoptykon i Stowarzyszenie Amnesty
International. Program kursu obejmował:
→ Bezpieczeństwo informacji – w różnych wymiarach:
→ Aspekty techniczne – praktyki i rozwiązania, które pomagają zwiększyć
bezpieczeństwo korzystania ze sprzętu elektronicznego i usług internetowych
(np. zasady logowania się do usług, aplikacje chroniące prywatność).
→ Aspekty prawno-organizacyjne – kluczowe prawne zagadnienia dotyczące
przetwarzania danych osobowych (np. osób korzystających z oferty organizacji)
oraz dobre praktyki dbania o nie w codziennej pracy.
→ Aspekty komunikacyjne – praktyki radzenia sobie z wyzwaniami dla
prywatności zespołu i odbiorców działań organizacji związanymi z bieżącą
obecnością w Internecie.
→ Bezpieczeństwo fizyczne - dbanie o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w
działalność organizacji w biurze i poza nim.
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Badania
W 2015 roku Stowarzyszenie opublikowało dwa raporty z badań społecznych: raport z
ogólnopolskiego badania "Postawy wobec równości małżeńskiej” → zobacz , “Społeczność
LGBTQIA w Polsce” → zobacz . W 2016 roku opublikowany został kolejny raport „Polska
społeczność nieheteronormatywna”. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w ramach
projektu “Równość małżeńska dla wszystkich” (zrealizowanego w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG). Zebrane w nich dane stały
się podstawą działań w obszarach edukacji i lobbingu politycznego w 2017 roku, stanowiąc
zarazem punkt wyjścia dla założonych w Strategii wskaźników pomiaru poziomu poparcia
społecznego dla równości małżeńskiej w Polsce.
Grupa badawcza prowadziła również prace skupione na gromadzeniu wiedzy oraz
wyszukiwaniu metodologii, umożliwiających regularną aktualizację oraz poszerzanie zakresu
badań prowadzonych w przyszłości.

Publikacja raportu „Polska społeczność nieheteronormatywna” → zobacz
luty
Celem badania było znalezienie platformy komunikacyjnej właściwej dla członków i członkiń
społeczności LGBT+, która umożliwi sformułowanie adekwatnego komunikatu,
zachęcającego do otwartego wyrażania przynależności do społeczności oraz do angażowania
się w działania związanych z nią organizacji.
Badanie miało więc za zadanie odkrycie wspólnych wartości i innych czynników spajających
badaną grupę osób. Poszukiwano elementów, do których będzie się można odwołać i które
mają pozytywny wydźwięk. Dodatkowym celem było wyszukanie w codziennym
doświadczeniu szczególnie budujących wydarzeń, doświadczeń, odczuć i potrzeb
charakterystycznych dla badanej społeczności.
Analizowano również przykładowe kampanie organizacji LGBT+ pod kątem ich adekwatności,
czyli dopasowania do potrzeb członków społeczności
Badanie miało charakter jakościowy i zostało przeprowadzone za pomocą metody
zogniskowanych dyskusji grupowych (FGD) oraz wywiadów indywidualnych (IDI) w trzech
miastach w Polsce.

Badania MNW na Ogólnopolskiej Konferencji Mniejszości Seksualnych,
Kraków → zobacz
kwiecień
Wyniki badań społecznych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie zostały zaprezentowane
na Ogólnopolskiej Konferencji Mniejszości Seksualnych, zorganizowanej przez Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w roku 2016

7

Działania prawne
W ramach projektu „Równość małżeńska dla wszystkich” (program Obywatele dla
Demokracji finansowany z funduszy EOG) grupa prawna opracowała projekt ustawy o
równości małżeńskiej, zmieniającej m. in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, umożliwiającej
zawieranie małżeństw cywilnych przez pary jednopłciowe.. Projekt zawiera docelowe
rozwiązanie kwestii formalizacji związków jednopłciowych w Polsce.
Działania prawne Stowarzyszenia skupiły się także na kontynuacji koordynacji prac Koalicji na
rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, realizującej proces litygacji
strategicznej.

Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej → zobacz
cały rok
Koalicja powstała z inicjatywy Grupy Prawnej stworzonej w ramach projektu “Równość
małżeńska dla wszystkich” (program Obywatele dla Demokracji finansowany z funduszy EOG)
i rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2015 r. Jej celem jest doprowadzenie do
historycznego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zobowiązującego Polskę do
przyjęcia przepisów umożliwiających parom jednopłciowym zawieranie związków
partnerskich lub małżeństw. → zobacz
W 2016 r. pięć par, które przystąpiły do litygacji strategicznej, kontynuowało zainicjowane w
2015 r. postępowania sądowe związane z odmową przyjęcia przez kierowników urzędów
stanu cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. W sprawach czterech par
zakończyło się postępowanie przed sądami II instancji oddaleniem apelacji skarżących i
utrzymaniem w mocy decyzji sądów I instancji, że odmowa przyjęcia oświadczeń przez
kierowników urzędów stanu cywilnego była uzasadniona. Prawnicy zaangażowani w
działalność Koalicji podjęli decyzję o wniesieniu skarg do Trybunału Konstytucyjnego i
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2017 r.
W dniu 9 sierpnia 2016 r. odbyła się druga konferencja prasowa Koalicji, podczas której
przedstawione zostały wyniki dotychczasowych działań sądowych przybliżających Koalicję do
realizacji założonego celu. Tego samego dnia rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na działalność
Koalicji na platformie crowdfoundingowej pomagam.pl.
Relacje z konferencji ukazały się w czołowych polskich mediach mi.n. Gazecie Wyborczej czy
Newsweek Polska.
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Edukacja prawna
W ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie opublikowało także tłumaczenia dwóch
dokumentów, dotyczących orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych,
wprowadzającego równość małżeńską w tym kraju. Tłumaczenia powstały w ramach projektu
“Równość małżeńska dla wszystkich” zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG.
Publikacja tłumaczenia wyroku i opinii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w
sprawie Obergefell v. Hodges → zobacz

Sierpień
Publikacja tłumaczenia wyboru opinii amici curiae Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych w sprawie Obergefell v. Hodges → zobacz

sierpień

Edukacja
Publikacja „Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących” → zobacz
luty
W pierwszym kwartale roku zespół Stowarzyszenia opracował pierwszą w Polsce publikację
w całości poświęconą tematowi równości małżeńskiej. Przewodnik, który stał się flagowym
produktem Miłość Nie Wyklucza, jest kompendium wiedzy na temat sytuacji par
jednopłciowych w Polsce – również w odniesieniu do sytuacji w innych krajach. Dostarcza
także podstawowe informacje i praktyczne argumenty, przemawiających za wprowadzeniem
małżeństw dla wszystkich.
Publikacja:
→ powstała w trakcie serii spotkań booksprintowych → zobacz
→ była promowana m.in. na Facebooku → zobacz, → zobacz, a także w mediach
tradycyjnych (m.in Radio TOK FM),
→ została rozesłana do osób prenumerujących magazyn „Replika” → zobacz
Łącznie ponad tysiąc egzemplarzy trafiło do organizacji LGBT+, innych organizacji
społecznych i instytucji oraz osób indywidualnych w całej Polsce.
Publikacja powstała w ramach projektu “Równość małżeńska dla wszystkich” zrealizowanego
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG.
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Inne materiały edukacyjne
Akcja i plakat „Kiedy widzisz, że ktoś znieważa inną osobę” → zobacz

lipiec
W związku z nasilającymi się w Polsce przestępstwami z nienawiści: atakami na tle
homofobicznym, ksenofobicznym czy rasistowskim, opublikowaliśmy na FB obrazek „Kiedy
widzisz, że ktoś znieważa inną osobę” pokazujący, w jaki sposób można reagować na przemoc
słowną. Udostępniliśmy również go w postaci plakatu do samodzielnego wydrukowania
→ zobacz
Pakiet informacji o Paulu Cameronie na stronie dla mediów i szerokiej opinii publicznej
→ zobacz

lipiec
W związku z wizytą w Polsce Paula Camerona, opracowaliśmy zestawienie informacji na
temat wątpliwej jakości prowadzonych przez niego badań, krytycznych opinii towarzystw
naukowych z całego świata, odmów wystąpień na polskich uczelniach wyższych oraz
przypadków naruszenia etyki w publikacjach i wystąpieniach. Zostały także rozesłane do
mediów i stały się podstawą artykułów prasowych na temat tej wizyty. → zobacz
Plakat edukacyjny z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS → zobacz

grudzień
W związku ze Światowym Dniem Walki z AIDS opracowaliśmy graficzną instrukcję „Walcz z
wirusem HIV w trzech krokach”. Plakat został udostępniony na FB oraz w postaci pdf do
samodzielnego wydrukowania. → zobacz

Lobbing
Rozpoczęcie procesu konsultacji z Nowoczesną → zobacz
styczeń
Nasze Stowarzyszenie było jedną z organizacji LGBT+ zaproszonych do udziału w
konsultacjach społecznych z partią .Nowoczesna, dotyczących przyszłych rozwiązań
legislacyjnych, regulujących sytuację par tej samej płci w Polsce. Wkład merytoryczny
Stowarzyszenia w proces konsultacji obejmował dostarczenie raportów z badań społecznych,
argumentacji i metod komunikacji oraz przykładowych rozwiązań prawnych.
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Udział w spotkaniu organizacji antydyskryminacyjnych z Pełnomocnikiem
Rządu ds. równego traktowania Wojciechem Kaczmarczykiem → zobacz
maj
Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu Pełnomocnika z organizacjami
równościowymi i antydyskryminacyjnymi.

Stworzenie i przewodniczenie w pracach grupy warszawskich organizacji
LGBT+ w celu wypracowania stanowiska dotyczącego współpracy na rzecz
społeczności LGBT+ z Prezydent m.st. Warszawy → zobacz
czerwiec-październik
Stowarzyszenie zorganizowało serię spotkań z przedstawicielami i przedstawicielkami
warszawskich organizacji LGBT+ oraz skoordynowało proces przygotowywania wspólnej
diagnozy potrzeb, ewaluacji dotychczasowej współpracy oraz propozycji jej poszerzenia dla
warszawskiego ratusza. Osoby z Miłość Nie Wyklucza zaprezentowały również stanowisko
stołecznych organizacji na spotkaniu z Prezydent miasta, Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Udział w konferencji „Zatrzymać spiralę agresji. Jak powstrzymać mowę
pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń” w Sejmie RP → zobacz
lipiec
Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu organizacji antydyskryminacyjnych
z klubem .Nowoczesnej, dotyczącym zapobieganiu mowie nienawiści i przestępstwom
motywowanym uprzedzeniami.

Udział w spotkaniu z organizacjami zrzeszonymi w EGAM w Sejmie RP
zorganizowanym przez polityków klubu Nowoczesna → zobacz
listopad
Celem spotkania było nawiązanie kontaktów i przedstawienie sytuacji w Polsce delegacji
EGAM - European Grassroots Antiracist Movement - federacji europejskich organizacji,
prowadzących działania antydyskryminacyjne.

Monitoring obywatelski i lobbing przez edukację
Nagłośnienie stanowiska polskiej delegacji w ONZ podczas debaty o zapobieganiu pandemii
HIV/AIDS → zobacz

czerwiec
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Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego → zobacz

listopad
Nagłośnienie wydanych wobec Polski zaleceń Komitetu Praw Człowieka nt. konieczności
przeanalizowania sytuacji prawnej rodziców tej samej płci w celu zapewnienia realizacji ich
prawa do niedyskryminacji prawnej i faktycznej. → zobacz

listopad
Protest w sprawie wizyty Paula Camerona w Polsce → zobacz → zobacz

październik
Pod listem protestacyjnym zainicjowanym przez nasze Stowarzyszenie podpisało się ponad
trzydzieści podmiotów - organizacji społecznych i partii politycznych.
Interwencje w sprawie rezolucji konkluzji Rady Unii Europejskiej o równym traktowaniu
osób LGBTI

październik
● Komentarz w sprawie sprzeciwu pełnomocnika ds. równego traktowania wobec
dyrektywy Unii Europejskiej o równym traktowaniu → zobacz
● Monitoring polityków i polityczek – reakcja w odpowiedzi na homofobiczne tyrady na
posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej → zobacz
● Lista posłanek i posłów nieobecnych na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. UE, na której
doszło do serii homofobicznych tyrad i negatywnego zaopiniowania konkluzji Rady UE
o równym traktowaniu osób LGBTI → zobacz

Budowanie społeczności
Akcje
Organizowane przez nas akcje mają na celu angażowanie osób LGBT+ i sojuszników w
różnego rodzaju działania oraz budowanie tożsamości i identyfikacji ze społecznością LGBT+.
Tęcza dla demokracji → zobacz

cały rok
Udział reprezentacji Stowarzyszenia w demonstracjach prodemokratycznych i na rzecz praw
człowieka podnosi widoczność osób nieheteronormatywnych i pomaga budować koalicje, w
myśl zasady intersekcjonalności. Na wszystkich demonstracjach, protestach i marszach osoby
ze Stowarzyszenia przychodzą z tęczową flagą, aby podkreślić, że wśród demonstrantów i
demonstrantek są także osoby LGBT+. Przed demonstracjami w mediach społecznościowych
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zachęcamy wszystkie osoby, aby także brały ze sobą tęczowe barwy. Akcję promujemy
hasłem Tęcza dla demokracji (#TęczaDlaDemokracji).
Wybór demonstracji:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Czytanie Konstytucji RP przed Sejmem (12 marca) → zobacz
Manify w Poznaniu i Warszawie (5-6 marca) → zobacz
„Nie dla torturowania kobiet” (3 kwietnia) → zobacz
„Odzyskać wybór” (10 kwietnia) → zobacz
Marsz KOD “Jesteśmy i będziemy w Europie” (7 maja) → zobacz
Marsz “Marsz godności - Protest Kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet” → zobacz
Czarny Protest pod Sejmem (22 września) → zobacz
Ogólnopolski Strajk Kobiet (30 września) → zobacz
„Żarty się skończyły” przed Sejmem RP (1 października) → zobacz
“Za wolność naszą i waszą” (11 listopada) → zobacz
“Wspólnie wspieramy opozycję parlamentarną” (17 grudnia) → zobacz

Wasze historie → zobacz

cały rok
W ramach akcji “Wasze historie” zbieramy opowieści z życia osób LGBT+ nadysłane z całej
Polski. Celem akcji jest dzielenie się doświadczeniami polskiej społeczności LGBT+
(podnoszącymi na duchu, rozczarowującymi, inspirującymi, czy poruszającymi) - na przykład
reakcjami bliskich lub nieznajomych na coming out. Zależy nam na pokazywaniu różnych
wymiarów i aspektów przynależenia do społeczności osób LGBT+ w Polsce.
List od Eweliny → zobacz
Weselni sojusznicy i sojuszniczki → zobacz

cały rok
Wysłaliśmy setki przypinek do par biorących ślub (różnopłciowych w Polsce i jednopłciowych
na Zachodzie). Pary fotografowały się z naszymi przypinkami podczas ślubu, by okazać
solidarność z tymi, którzy nie mogą zawrzeć związku w kraju. Przypinki były też rozdawane
gościom weselnym.

Akcja społecznościowa „Zostań moim RPO” → zobacz

luty
Celem akcji było zwrócenie uwagi osobom należącym do społeczności LGBT+, że Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich działa również na ich rzecz. W ramach akcji zachęcaliśmy do
wysłania życzeń walentynkowych i podziękowań dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama
Bodnara, a także zgłaszania przypadków łamania praw obywatelskich. Akcję
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przeprowadziliśmy we współpracy z Grupą Stonewall (Poznań), Stowarzyszeniem Queerowy
Maj (Kraków). Do Biura RPO trafiły 123 walentynki.
Organizacja wydarzenia „Solidarnie z ofiarami nienawiści” → zobacz

czerwiec
Wspólnie z dwunastoma organizacjami i grupami nieformalnymi (Stowarzyszenie bez!miar,
Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Akceptacja, Codziennik
Feministyczny, Partia Zieloni, Hejtstop, Fundacja Feminoteka, Replika, Otwarta
Rzeczpospolita, Inicjatywa Polska i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
zorganizowaliśmy czuwanie pod ambasadą USA po tragedii w klubie Pulse w Orlando
(Floryda). W masowej strzelaninie zginęło tam 50 osób, głównie nieheteronormatywnych.
Wspólnie oddaliśmy hołd osobom, które stały się ofiarami nienawiści.

Akcja „Tęczowe zaduszki” → zobacz

listopad
Stworzyliśmy mapę miejsc pochówku osób nieheteronormatywnych i sojuszników
społeczności. Osoby LGBT+ nierzadko są chowane w miejscu i obrządku niezgodnym z ich
wolą, ponieważ - zgodnie z prawem - wykonawcami woli nie mogą być najbliższe im osoby.
Tworząc mapę chcieliśmy ocalić od zapomnienia osoby nieheteronormatywne, ich wkład w
społeczność i umożliwić innym oddanie im szacunku. Miejsca pochówku można odnaleźć na
mapie. → zobacz

Marsze i parada równości
Braliśmy udział w marszach równości w całej Polsce, żeby wesprzeć organizacje, które je
organizowały, zacieśnić współpracę i wzmocnić widoczność postulatu wprowadzenia
małżeństw dla wszystkich (przemówienia i baner z równościowym hasłem).
Marsz Równości w Krakowie (15 maja) → zobacz
Marsz Równości w Gdańsku (21 maja) → zobacz
Parada Równości (11 czerwca) → zobacz
Marsz Równości w Poznaniu (24 września) → zobacz
Marsz Równości we Wrocławiu (8 października) → zobacz
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Crowdfunding
Sukces akcji crowdfundingowej dla Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości
Małżeńskiej → zobacz

sierpień
Celem zbiórki było sfinansowanie działań Koalicji (druk dokumentacji procesowej, przejazdy
do Strasburga, przygotowanie materiałów informacyjnych).
Założona minimalna kwota docelowa: 9000 zł
Zebrana kwota: 15923 zł
Cel zrealizowany w 176 %
Liczba osób wspierających: 308
Czas trwania zbiórki: 52 godziny
→ zobacz
MNW Pomaga „Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja” → zobacz

grudzień
W związku ze świętami Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy świąteczną akcję pomocy dla
31 dzieci będących pod opieką Domu Dla Bezdomnych, prowadzonego w Warszawie przez
Stowarzyszenie Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej. Dom dla Bezdomnych to miejsce, w
którym osoby doświadczające bezdomności otrzymują kompleksową pomoc, aby mogły
stanąć na własnych nogach. Akcja polegała na organizacji zbiórki na prezenty świąteczne dla
dzieci oraz wsparciu zespołu Domu w organizacji spotkania gwiazdkowego.
Zakładany cel zbiórki to 3100 złotych, a suma wszystkich wpłat, które otrzymaliśmy to 4356
złotych.
Dzieci napisały listy do Mikołaja z wymarzonymi prezentami (→ zobacz ). Prezenty zostały
wręczone przez Mikołaja podczas wizyty na spotkaniu gwiazdkowym. → zobacz

Współpraca i sieciowanie
Przez cały rok nawiązywaliśmy i zacieśnialiśmy kontakty z organizacjami i inicjatywami
LGBT+ z całego kraju. Wybór najważniejszych wydarzeń:
Spotkanie śniadaniowe w Poznaniu → zobacz

styczeń
Uczestniczyliśmy w nieformalnym spotkaniu śniadaniowym dla organizacji i inicjatyw LGBT+ z
całej Polski zorganizowanym przez Grupę Stonewall w Poznaniu.
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Warsztat ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado (Gdańsk) → zobacz

luty
Razem z osobami działającymi w trójmiejskim rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać i jak
działać na rzecz równości małżeńskiej. Warsztat odbył się ramach projektu "Równość
małżeńska dla wszystkich", zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
dzięki finansowaniu z Funduszy EOG.
Spotkanie ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj (Kraków) → zobacz

luty
Na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj rozmawialiśmy o możliwych wspólnych
działaniach. Wzięliśmy także udział w promocji książki “Rodzice wyjdźcie z szafy”
zorganizowanym w Krakowie przez Stowarzyszenie Akceptacja.
8. Forum Organizacji LGBTQIA (Gdańsk) → zobacz

marzec
Reprezentacja Stowarzyszenia wzięła udział w kolejnym ogólnopolskim Forum Organizacji
LGBTQIA, na którym przedstawiła propozycję utworzenia koalicji organizacji, której formułę
opracowaliśmy wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami Forum.
„Wykłady w Lambdzie” → zobacz

czerwiec
Osoby ze Stowarzyszenia przygotowały i poprowadziły trzy prezentacje połączone z
dyskusją, poświęcone tematom: finansowania organizacji LGBT+, wynikom badań
społecznych o postawach wobec równości małżeńskiej oraz reprezentacji osób
nieheteronormatywnych w grach komputerowych.
Spotkanie dla sympatyków i sympatyczek Miłość Nie Wyklucza przed Paradą Równości

czerwiec → zobacz
Przed Paradą Równości zorganizowaliśmy spotkanie dla osób zainteresowanych działaniami
MNW i chętnych do zaangażowania się w nasze działania. W efekcie powiększyło się grono
osób związanych z MNW, które pomogły nam otworzyć kanał MNW na Snapczacie oraz
zorganizować “Cryptoparty LGBT+”.
„Obywatele_ki LGBT+ w mieście. Co możemy?” → zobacz

lipiec
Na zaproszenie Lambdy Warszawa zorganizowaliśmy prezentację i rozmowę o sposobach
działania na rzecz lokalnych społeczności LGBT+ przy wykorzystaniu narzędzi partycypacji
obywatelskiej na poziomie miejskim.
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Cryptoparty LGBT+

sierpień
Wspólnie z Pawłem Chojeckim i Ewą Infeld zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowe dla
organizacji LGBT+ z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci, zabezpieczania danych,
używania bezpieczniejszych kanałów komunikacji.
Udział w debacie o sytuacji par jednopłciowych podczas pikniku w ramach Poznań Pride
Week → zobacz

wrzesień
Reprezentant Stowarzyszenia wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym sytuacji par
tej samej płci, w którym zasiadły również Agnieszka Holland - reżyserka , Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dorota Pudzianowska - prawniczka z
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
II Forum Różnorodności: Sojusznicy i lokalność → zobacz

listopad
Reprezentacja Stowarzyszenia wzięła udział w II Forum Różnorodności, organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Razem z innymi osobami i
organizacjami i grupami nieformalnymi, zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji i
wykluczeniu, braliśmy udział w dwudniowych warsztatach, dyskusjach na temat tego, gdzie
szukać wsparcia, nowych rozwiązań oraz jak wzmacniać i zasilać szeregi osób, dla których
prawa człowieka i równe traktowanie są ważne.
MNW: Rozmowy „Hejt. Czy i jak reagować?” → zobacz

grudzień
“Hejt. Czy i jak reagować” to pierwsze spotkanie z cyklu Miłość Nie Wyklucza Rozmowy. Było
poświęcone mowie nienawiści w życiu codziennym i publicznym. Do księgarnio-kawiarni MiTo
przyszło kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematem, w tym przedstawiciele i
przedstawicielki organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka. Po
krótkim wprowadzeniu w temat i zaprezentowaniu opinii ekspertów i ekspertek, spotkanie
odbyło się w konwencji otwartego mikrofonu - każda chętna osoba mogła zabrać głos lub
zadać pytanie.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w roku 2016

17

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
INFORMACJA DODATKOWA - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA Warszawa, Kolejowa 47A/69, zarejestrowane w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000485267 w 2016 roku nie prowadziło działalności
gospodarczej, prowadziło wyłącznie działalność statutową. Od listopada posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez
co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; Okres działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.
Bliższe informacje dot. kontynuacji działalności przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu.
4. Przyjęte przez stowarzyszenie zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego
oraz sporządzenia sprawozdania finansowego są następujące:
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje
stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niskocenne środki trwale oraz wartości
niematerialne i prawne amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
b) Należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych, długoterminowych rozliczeń
międzyokresowych, zapasów długoterminowych aktywów finansowych jednostka nie posiada.
c) należności i zobowiązania wyrażone w złotych wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty, wyrażonych w walutach obcych stowarzyszenie nie posiada.
d) środki pieniężne wyrażone w złotych wycenia się według ich wartości nominalnej, wyrażonych w
walutach obcych stowarzyszenie nie posiada
e) kapitały (fundusze) wycenia się według ich wartości nominalnej.
f) odpisy aktualizujące należności – jednostka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych
g) rezerwy na należności – jednostka nie tworzyła rezerw na należności.
h) stowarzyszenie nie tworzyło rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych.
i) przychody z działalności statutowej (składki członkowskie i darowizny) ujmowane są w ciągu
roku w miesiącu dokonywanych wpłat; stowarzyszenie otrzymało środki rozliczające dotację
celową z funduszy EOG na realizację projektu „Równość małżeńska dla wszystkich” oraz dotację
z Fundacji im. Stefana Batorego na rozwój instytucjonalny, innych przychodów stowarzyszenie
nie posiada;
j) koszty realizacji zadań statutowych i koszty bieżącej działalności stowarzyszenia ujmuje się w
miesiącu ponoszenia tych kosztów;
k) stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych.
5. Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale
własnym.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
WYJAŚNIENIA DO BILANSU
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych: nie odnotowano.
2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
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4. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.
5. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu wyniku netto za
2016 rok w wys. 3.954,32 PLN i przeznaczenie go na cele statutowe.
6. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw na zobowiązania.
7. Stowarzyszenie nie tworzyło rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych.
8. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań długoterminowych.
9. Stowarzyszenie nie wykazało czynnych rozliczeń międzyokresowych.
10. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
11. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych.
12. Stowarzyszenie nie wystawiało weksli.

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1. Struktura przychodów z działalności statutowej:
- składki członkowskie- 2.111,46
- darowizny – 18.284,00
- dotacja z funduszy EOG – 22.075,14
- dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego – 50.000,00
2. Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Stowarzyszenie nie wykazało przychodów i kosztów działalności zaniechanej lub przewidzianej do
zaniechania.
5. Stowarzyszenie sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
6. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych w budowie.
7. Stowarzyszenie nie odnotowała zysków i strat nadzwyczajnych.

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH
1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
Stowarzyszenie w styczniu i lutym zatrudniało 2 pracowników na umowę o pracę – 1 etat
koordynatorki projektu „Równość małżeńska dla wszystkich” oraz ½ etatu pracowniczki
merytorycznej projektu „Równość małżeńska dla wszystkich”, a w październiku, listopadzie i grudniu
zatrudniała 1 pracownika – 2/5 etatu finansowane z dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego.
2. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących stowarzyszenie za te czynności.
3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym
w skład organów zarządzających.
4. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.
5. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń, który wystąpiły po dniu bilansowym a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok
6. Stowarzyszenie nie dokonywało zmian polityki rachunkowości oraz zmian sporządzania
sprawozdania finansowego, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy.
7. Stowarzyszenie nie prowadziło wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
8. Stowarzyszenie nie dokonywało transakcji z podmiotami powiązanymi.
9. Na dzień bilansowy stowarzyszenie nie posiada udziałów w innych jednostkach.
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10. Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
11. Stowarzyszenie nie łączyło się z innymi jednostkami.
12. Stowarzyszenie nie posiada żadnych innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządziła Aneta Dekowska
Warszawa, dn. 29 marca 2017 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Członków Zarządu
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REGON 147146362
NIP 527-271-27-63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni
2015

Kwota za rok obrotowy
2016

1

2

3

4

A
I
II
B
I
II
C
D
E
F
G
I
II
III
1.
2.
3.
H
I
II
III

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
przychody działalności statutowej (darowizny, składki)
działalność statutowa - odpłatna działalność poż.publ.
inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
1. koszty działalności statutowej - nieodpłatnej
2. koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.
3. inne koszty operacyjne
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J
Przychody finansowe
I
Dywidendy i udziały w zyskach,
II Odsetki
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V
Inne
K Koszty finansowe
I
Odsetki
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
I Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
N Zysk (strata) brutto (L±M)
O Podatek dochodowy
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)
R Zysk (strata) netto (N-O-P)
Aneta Dekowska
Warszawa, 29 marca 2017 r.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 099,04
0,00
202 500,00
13 599,04
13 599,04
0,00
0,00
171 200,50
0,00
0,00
171 200,50
171 200,50
0,00
0,00
44 898,54
0,08
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 898,62
0,00
0,00
0,00
44 898,62
0,00
0,00
44 898,62
Zarząd Jednostki:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 470,62
0,00
72 075,14
20 395,48
20 395,46
0,00
0,02
88 441,22
0,00
0,00
88 441,22
88 441,22
0,00
0,00
4 029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,08
0,00
0,00
0,00
75,08
3 954,32
0,00
0,00
0,00
3 954,32
0,00
0,00
3 954,32

BILANS
REGON 147146362

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
na dzień 31 GRUDNIA 2016 R.
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wiersz

Stan na
początek roku

Wiersz

PASYWA

koniec roku

początek roku

A

Aktywa trwałe

0,00

0,00

A

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I

II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

II

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

III

Fundusze własne
Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz
statutowy)
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

B

Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe

50 700,85

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

V

II

Należności krótkoterminowe

0,00

Stan na
koniec roku

45 805,10

49 759,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

53 668,63

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

0,00

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

906,48

45 805,10

44 898,62

3 954,32

0,00

0,00

4 895,75

3 909,21

948,56

VIII

Zysk (strata) netto

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III

Inwestycje krótkoterminowe

50 700,85

52 720,07

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

1

Środki pieniężne

50 700,85

52 720,07

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

2

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

4 895,75

3 909,21

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

50 700,85

53 668,63

50 700,85

53 668,63

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Suma bilansowa

Aneta Dekowska
Data sporządzenia
Warszawa, 29 marca 2017 r.
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