Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Miłość Nie Wyklucza”
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza” zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego 8
listopada 2013 r. i od tego dnia datuje się rozpoczęcie działalności stowarzyszenia.
1. Dane rejestrowe
Nazwa: Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza” KRS: 0000485267
REGON: 147146362
NIP: 5272712763
Data rozpoczęcia działalności: 08.11.2013 r.
Adres rejestrowy: ul. Kolejowa 47A/69, 01210 Warszawa
2. Władze stowarzyszenia
W roku 2015 Zarząd stowarzyszenia działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu – Marcin Szczepkowski
Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu – Hubert Sobecki
Członkini Zarządu i Skarbniczka – Maja Korzeniewska, od 17.12.2015 funkcję tę przejęła Aleksandra
Muzińska
Członek Zarządu i Sekretarz Zarządu – Olaf Zmit
Członkini Zarządu i Rzeczniczka – Wiktoria Beczek
W roku 2015 Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:
Wiktor Dynarski
Krzysztof Marczewski
Aleksandra Boczkowska
3. Informacje ogólne
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza” w 2015 roku liczyło 20 członków/osób
członkowskich zwyczajnych. Stowarzyszenie nie posiada własnego biura.
4. Określenie celów statutowych stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
 działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich orientację
psychoseksualną i tożsamość płciową, w szczególności poprzez działalność na rzecz
wprowadzenia do polskiego prawa możliwości prawnej formalizacji związków osób tej samej
płci,
 propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych,
 upowszechnianie oraz ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, w tym w
szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek powodów, a także działania
wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
5. Określenie form realizacji celów statutowych stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udział w procesie legislacyjnym,
 kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych prawem środków do osób
fizycznych, podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych,
 kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
 propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej
akceptacji dla osób nieheteronormatywnych oraz ich rodzin i bliskich, w tym dla rodzin
zakładanych przez te osoby,
 integrację i wspieranie środowisk zajmujących się działalnością zgodną z celami statutowymi
Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań,
 prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym
opracowywanie i wydawanie czasopism i książek,
 prowadzenie działalności edukacyjnoszkoleniowej i kulturalnej, w tym organizowanie i
prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i
koncertów,
 prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz
problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania
zdobytej wiedzy i doświadczeń,
 finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
 organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
6. Działania Stowarzyszenia „Miłość Nie Wyklucza” podjęte w okresie 01.01.2015  31.12.2015 r.
Głównym działaniem Stowarzyszenia „Miłość Nie Wyklucza” w 2015 roku było prowadzenie projektu
„Równość małżeńska dla wszystkich” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
współfinansowanego z funduszy EOG. W 2015 roku w ramach projektu zostały zrealizowane takie
działania jak:
A) Przygotowanie i przeprowadzenie badań:
 „Ogólnopolskie badanie postaw wobec równości małżeńskiej” przeprowadzone przez firmę
OMNI PBS Sp. z o.o. (maj 2015)
 Badania ilościowe wewnątrz społeczności LGBTQIA „Związki jednopłciowe w Polsce”
przeprowadzane na internetowej platformie ankietowej questionpro.com, zakończone
raportem „Społeczność LGBTQIA w Polsce” (badanie rozpoczęło się 27.06.2015 r., a
zakończyło w sierpniu 2015 r.)
 Badanie jakościowe społeczności LGBTQIA „Polska społeczność nieheteronormatywna”
przeprowadzone na 5 grupach focusowych: 2 grupy aktywistów LGBTQIA (Poznań
05.12.2015 i Warszawa 06.12.2015), 2 grupy „tęczowych rodzin” (Warszawa 03.12.2015 i
Poznań 05.12.2015), 1 grupa osób należących do społeczności LGBT (Warszawa 06.12.2015
oraz dwa telefoniczne wywiady pogłębione)
Raporty z wszystkich trzech badań:
 ogólnopolskie badanie „Postawy wobec równości w Polsce” (2015)
 badanie internetowe „Społeczność LGBTQIA w Polsce” (2015)
 badanie jakościowe „Polska społeczność nieheteronormatywna” (2016)
zostały opracowane graficznie i w formacie PDF dostępne są na stronie www Stowarzyszenia.
B) Tworzenie strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce.

W ramach tworzenia strategii podjęto następujące działania:
 powołano Radę Programową, która opracowała założenia strategii, w składzie: prof. Monika
Płatek (prawniczka, UW), prof. Ireneusz Krzemiński (socjolog, Kierownik Katedry Zmiany
Społecznej UW), Monika Czaplicka (specjalistka social media, aktywistka LGBTQIA, szefowa
Wobuzz), Bartek Lachowski (redaktor naczelny magazynu PRIDE, specjalista od strategii
komunikacji), Agata Chaber (prezes Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii), Damian Graczyk
(prezes Fabryki Równości w Łodzi, radiowiec), Marcin Szczepkowski (prezes Stowarzyszenia
Miłość Nie Wyklucza), Marta Abramowicz (Stowarzyszenie Osób na rzecz LGBT Tolerado,
psycholożka – specjalistka od przeciwdziałania dyskryminacji, m.in. współautorka badań
„Rodziny z wyboru”), Krystian Legierski (prawnik, polityk, aktywista LGBT), Katarzyna
Szustow (PR, reklama, komunikacja, działaczka LGBTQIA, właścicielka firmy doradczej
SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA), Ryszard Malarski (humanista, inżynier, anarchista,
konsultant Banku Światowego zajmujący się procesami społecznymi), Anna Grodzka
(Posłanka na Sejm RP, prezeska Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społecznego – „Społeczeństwo FAIR”), Jacek Żakowski ((dziennikarz, publicysta)
 wyznaczono obszary i kierunki działań
 wytyczono możliwe ścieżki działania
 przeprowadzono konsultacje z organizacjami LGBTQIA co do właściwych im obszarów
działań
 przeprowadzono doradztwo strategiczne zrealizowane przez Małgorzatę Lelonkiewicz ze
wsparciem Krzysztofa Reka, w ramach którego w trakcie spotkań warsztatowych i pracy
indywidualnej osób członkowskich stowarzyszenia opracowano treść dokumentu strategii
 w 2016 roku kontynuowano prace nad strategią i opracowano finalną wersję dokumentu
„Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016–2025"
C) Działania prawne:
 powołano Grupę Prawną, w skład której wchodzili: mecenas Marcin Górski (autor lub
współautor większości projektów ustaw dotyczących formalizacji par jednopłciowych w
Polsce, szef biura prawnego magistratu w Łodzi, prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi), dr
Dorota Pudzianowska (prawniczka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Krystian Legierski
(prawnik, autor lub współautor większości projektów ustaw dotyczących formalizacji par
jednopłciowych w Polsce, m.in. Ustawy o związkach partnerskich Grupy Inicjatywnej),
Krzysztof Śmiszek (prawnik, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego, ekspert Rady Europy w zakresie praw osób LGBT, współautor
projektów ustaw dotyczących formalizacji par jednopłciowych w Polsce). Sławomir
Wodzyński (Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, współautor projektów o związkach
partnerskich), dr Sylwia Spurek (prawniczka, współautorka projektów ustaw dotyczących
formalizacji par jednopłciowych w Polsce, m.in. wiele lat przepracowała w Biurze
Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn/Równego Traktowania), która
ze względu na objęcie stanowiska w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zrezygnowała z
udziału w grupie. Pracę Grupy Prawnej współkoordynował Paweł Knut – prawnik, zajmujący
się problematyką LGBTQ w Kampanii Przeciw Homofobii.
 Grupa Prawna przygotowała diagnozę prawną i różne możliwości rozwiązań prawnych na
rzecz formalizacji związków jednopłciowych, przy założeniu, że celem finalnym jest
wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej.
 Grupa przygotowała projekt ustawy otwierającej instytucję małżeństwa wraz z
uzasadnieniem
 Grupa przeprowadziła analizą procesu litygacji strategicznej w kierunku formalizacji
związków jednopłciowych. Wynikiem analizy było rozpoczęcie projektu litygacji strategicznej
 przeprowadzono konsultacje do uzasadnienia ustawy małżeńskiej (ekonomiczną i
socjologiczną)




dokonano tłumaczenia wyroku Sądu Najwyższego USA OBERGEFELL ET AL. v. HODGES,
DIRECTOR, OHIO DEPARTMENT OF HEALTH z 2015 roku i fragmentów opinii „Freedom to
Marry”.
Grupa stworzyła rekomendacje dotyczące edukacji prawników i włączenia środowiska
prawniczego w poparcie tematu równości małżeńskiej


D) Fora Organizacji LGBTQIA
Stowarzyszenie zorganizowało 2 spotkania Forum Organizacji LQBTQIA w Warszawie, kolejno: 23 i
24 maja i 7 i 8 listopada 2015 roku, w których brało udział około 40 osób reprezentujących ponad 20
organizacji z całej Polski. Dodatkowo jako wydarzenia towarzyszące listopadowego forum odbyły się
dwa otwarte panele w Klubokawiarni MiTo w Warszawie 07.11.2015 r.:
 „Debata Artykuł 18 = nierówność małżeńska w Polsce” - panel dyskusyjny organizowany
wspólnie z radiem TOK FM. Uczestnicy panelu: dr Sylwia Spurek (Zastępczyni Rzecznika Praw
Obywatelskich), prof. Ewa Łętowska, Hubert Sobecki (Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza).
Prowadzenie: Agata Kowalska (TOK FM);
 Panel „Rodzice, wyjdźcie z szafy” – promocja książki zawierającej wywiady z rodzicami osób
LGB wydanej przez Stowarzyszenie Akceptacja z Funduszy EOG. Panel z udziałem bohaterek
książki (Aneta Ostrowska, Tamara Uliasz, Elżbieta Szczęsna, Ewa Korona) i prof. Moniki
Płatek był prowadzony przez Huberta Sobeckiego (Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza).

E) Działania w terenie
W ramach działań w terenie podejmowaliśmy następujące działania:
 przeprowadzenie spotkań dyskusyjnych w formie warsztatowej dotyczących formalizacji
związków jednopłciowych i równości małżeńskiej: pilotaż w Warszawie „Jak rozmawiać o
równości małżeńskiej” (21.03.2015), otwarte spotkanie warsztatowe w Łodzi (18.04.2015),
spotkanie warsztatowe w Warszawie z osobami członkowskimi nieformalnej Grupy
YESteśMY (19.04.2015), otwarte spotkanie warsztatowe w Krakowie (16.05.2015), otwarte
spotkanie warsztatowe w Poznaniu (27.09.2015)
 udział w organizacji Marszy Równości poprzez wsparcie logistyczne, finansowe (wykonanie
banerów, ulotki z informacją o źródłach finansowania projektu) oraz udział w marszach i
Paradzie: Łódź 25.04.2015, Kraków 16.05.2015,Trójmiasto 30.05.2015, Warszawa
13.06.2015, Poznań 26.09.2015, Wrocław 04.10.2015
Na każdy z marszy przygotowaliśmy banery z głównym hasłem marszu i hasłem równości
małżeńskiej, rozdawaliśmy ulotki dotyczące równości małżeńskiej i przypinki. Pomagaliśmy
również w logistyce – prowadzenie marszu.
 Spotkania Śniadaniowe
Braliśmy udział w dwóch Spotkaniach Śniadaniowych Forum Organizacjami LGBTQIA w
Krakowie 05.09.2015 r. Na spotkaniu kontynuowaliśmy rozpoczęte na Forum rozmowy o
kształcie porozumienia/koalicji organizacji LGBTQIA.
 Kongres Kobiet
W ramach udziału w Kongresie Kobiet 2015 w Warszawie 11-12.09.2015 r. zorganizowaliśmy
stoisko Stowarzyszenia w Strefie NGO, gdzie w ciągu 2 dni Kongresu przeprowadziliśmy
szereg aktywności promujących ideę równości małżeńskiej: akcja fotograficzna, rozdawanie
materiałów informacyjnych, dokańczanie zdania „Jestem za równością małżeńską,
ponieważ…”, kontynuacja dziergania „tęczowego szalika”. W trakcie Kongresu Kobiet w serii
sesji na głównej sali odbył się panel pod nazwą „Miłość nie wyklucza” dotyczący kwestii
braku formalizacji związków jednopłciowych. Panel zorganizowała prof. Monika Płatek we
współpracy ze Stowarzyszeniami Akceptacja i Miłość Nie Wyklucza. Panelistami_kami były_li
prof. Ewa Łętowska, Elżbieta Szczęsna i Aneta Ostrowska z Akceptacji, dr Maria Pawłowska,
Piotr Pacewicz, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska i Anna Zawadzka. Panel spotkał się z dużym
zainteresowaniem osób uczestniczących w Kongresie. W trakcie panelu były wyświetlane

wyniki przeprowadzonych przez nasze Stowarzyszenie badań ogólnopolskich dotyczących
postaw Polek i Polaków wobec formalizacji związków jednopłciowych. Z panelu powstała
relacja filmowa, która dostępna jest na kanale YouTube Stowarzyszenia
https://youtu.be/zODGfvMKPSU
F) Działania lobbingowe:
 Odbyliśmy w Sejmie RP spotkania z kandydatami/tkami na urząd Prezydenta RP: Anną
Grodzką (11.03.2015), Januszem Palikotem (15.04.2015), partią SLD (24.02.2015) oraz
Wandą Nowicką (13.03.2015), na których poruszaliśmy kwestię równości małżeńskiej z
prawem do adopcji.
 W ramach działań lobbingowych, z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, został w ramach
Forum Organizacji LGBTQIA wystosowany list z prośbą o spotkanie z nowo wybranym
Prezydentem Elektem Andrzejem Dudą.
 Ze strony Partii Zieloni i Partii Razem mamy deklarację poparcie dla prac nad równością
małżeńską
 W trakcie kampanii parlamentarnej w 2015 r. przeprowadziliśmy na naszym fanpage’u na
Facebooku akcję pod tytułem „Osoby LGBTQ i Sojusznicy do Parlamentu!!!”, która trwała od
8 do 23.10.2015 r. Akcja skierowana była do osób kandydujących do Parlamentu RP. Wzięło
w niej udział ponad 40 kandydatek i kandydatów do Parlamentu RP
 Nawiązaliśmy również współpracę ze Stowarzyszeniem 61 w związku z akcją przedwyborczą
prowadzoną na ich serwisie MamPrawoWiedziec.pl. Na podstawie uzyskanych od nich
materiałów dotyczących deklaracji kandydatów do Parlamentu RP w kwestii formalizacji
związków jednopłciowych sporządziliśmy dokument, który został rozesłany do organizacji
LGBTQIA.
 Udział w konferencji „Many voices, One movement - Together, mobilised for a just society”
zorganizowanej 28-31.10.2015 r. w Atenach przez ILGA EUROPE
 współorganizacja spotkania 17.09.2015 r. organizacji i aktywistów LGBTQIA z Sekretarzem
Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec Michaelem Rothem i przedstawicielami
ambasad Niemiec, Niderlandów i Norwegii na temat sytuacji społeczności LGBTQIA w
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii braku formalizacji związków
jednopłciowych.
 Spotkanie organizacji LGBTQIA z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem i
pracowniczkami Biura RPO w Warszawie 18.09.2015 r., na którym omawialiśmy problemy
społeczności LGBTQIA z uwzględnieniem problematyki formalizacji związków
jednopłciowych
 Spotkanie z Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwią Spurek i pracowniczkami
Biura RPO z osobami członkowskimi Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza 23.12.2015 r.
dotyczące kwestii ściślejszej współpracy z Biurem RPO, w tym kwestie pomocy związanej z
Programem Litygacji Strategicznej i problemami par żyjących w związkach jednopłciowych.
 Zainicjowaliśmy współpracę organizacji LGBTQIA z partią .Nowoczesna. Zorganizowaliśmy
10.11.2015 r. pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli organizacji LGBTQIA z Pawłem
Rabiejem z Zarządu partii, odpowiedzialnym za jej program, gdzie omawialiśmy sytuację
społeczności LGBTQIA z naciskiem na kwestię związków partnerskich i małżeństw
jednopłciowych. Kontynuacją tych rozmów było zorganizowanie 13.01.2016 r. w Sejmie RP
konsultacji eksperckich z organizacjami LGBTQIA i aktywistami pod tytułem „Regulacje
dotyczące związków partnerskich. Możliwe rozwiązania”.
G) Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych
W ramach przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjno-edukacyjnych
powstały: logo projektu i jego identyfikacja graficzna, ulotka projektowa (2000 sztuk), przypinki
małe 25 mm i duże o 38mm (małe 500 sztuk, duże 1500 sztuk), roll-up projektowy (1 sztuka),

baner projektowy (1 sztuka), banery na Marsz Równości w Łodzi – 2 sztuki, baner na Marsz
Równości w Krakowie – 1 sztuka, baner na Marsz Równości w Trójmieście – 1 sztuka, banery na
Paradę Równości w Warszawie – 2 sztuki, baner na Marsz Równości w Poznaniu – 1 sztuka,
baner na Marsz Równości we Wrocławiu – 1 sztuka, ulotki na Queerowy Maj w Krakowie –
1000 sztuk, infografiki z badań (na stronę www i na potrzeby działań w Social Media), 360 sztuk
epoksydowych, unikatowych pinsów z symbolem równości małżeńskiej, 3000 ulotek
(pocztówek) promujących publikację projektową i równość małżeńską, 5 sztuk plakatów w
formacie A2 z infografikami z badań, 5 banerów do promocji udziału w badaniach oraz jego
wyników w Social Media, na stronie www Stowarzyszenia i stronach zaprzyjaźnionych
organizacji, mediów LGBTQIA, grafiki na potrzeby działań w Social Media, materiał filmowy
zawierający wyniki badań i wypowiedzi na temat formalizacji związków jednopłciowych
wyświetlany w trakcie panelu „Miłość nie wyklucza” Kongresu Kobiet, publikacja projektowa
„Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących” w wersji elektronicznej i papierowej w
ilości 1500 egzemplarzy. Publikacja uzyskała patronat Radia Tok FM, portalu QUEER.pl i
dwumiesięcznika Replika
H) Działania komunikacyjne:
 prowadzenie strony i fanpage’a na Facebooku i Twitterze
 2 artykuły promocyjne dotyczące projektu na NGO.pl i artykuł sponsorowany na
Queer.pl.
 udział w audycji o równości małżeńskiej, marszach i paradach w Studenckim Radiu Żak,
18.04.2015 http://www.zak.lodz.pl/audycja/Radio-Fabryk
 magazyn Pride zrobił relację z Forum LGBTQIA Karolina Rogaska „Forum organizacji
LGBTQIA czas dyskusji i wniosków” 28.05.2015 http://pridemag.pl/opinie/item/1504forumorganizacjilgbtqia-czas-dyskusji-i-wnioskow
 Hubert Sobecki z SMNW wziął udział w audycji „Post Factum – Agata Kowalska” w
Radiu TokFM na temat równości małżeńskiej, w związku z legalizacją małżeństw
jednopłciowych w całych Stanach Zjednoczonych 26.06.2015
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Sad-Najwyzszyzalegalizowalmalzenstwajednoplciowe-we-wszystkich-stanach-w-USA-O-tym-Hubert-Sobecki/27212
 Informacja o wynikach badań pojawiła się w mediach ogólnopolskich (Newsweek,
wyborcza.pl, natemat.pl, lex.pl)
 osoby reprezentujące Stowarzyszenie prezentowały wyniki badań w audycji Radia dla
Ciebie i trzykrotnie w audycjach Radia TOK FM.
 wyniki badań były również prezentowane i omawiane na obu spotkaniach Forum
Organizacji LGBTQIA (maj i listopad 2015 r.), a także na przeprowadzonych przez nas
warsztatach.
 W trakcie Kongresu Kobiet 2015 w Warszawie wyniki badań były prezentowane na
stoisku Stowarzyszenia w strefie NGO oraz były wyświetlane na ekranie i
przywoływane w trakcie Panelu pod nazwą „Miłość nie wyklucza”.
 hasło równości małżeńskiej i informacje o projekcie były rozpowszechniane, w trakcie
Marszy Równości ulotki, buttony/przypinki i banery.
I)

LITYGACJA STRATEGICZNA
W wyniku prac Grupy Prawnej i wypracowanych możliwych ścieżek prawnych wprowadzenia
równości małżeńskiej w Polsce została podjęta decyzja o rozszerzeniu działań projektowych o
Program Litygacji Strategicznej. Została powołana Grupa Prawników pracujących pro-bono w
Programie Litygacji, w skład grupy weszły_li prawniczki_cy: Paweł Knut – Kampania Przeciw
Homofobii, Krzysztof Śmiszek - Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, dr Dorota
Pudzianowska - Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Krystian Legierski - prawnik i aktywista
LGBTQIA, r. pr. Marcin P. Wojciechowski, dr Marcin Górski r. pr. - Kancelaria Tataj Górski

Adwokaci, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Paweł Osik, adw. Mikołaj Pietrzak i r. pr.
Ewa Ryczko z kancelarii Pietrzak, Sidor & Wspólnicy
Przeprowadziliśmy za pomocą ogłoszenia na fanpage’u SMNW otwartą rekrutację par chętnych
do wzięcia udziału w Programie Litygacji Strategicznej. Spośród ponad 40 zgłoszeń zostało
wybranych 5 par. Liczba par mogących na tym etapie wziąć udział w programie litygacji była
ograniczona liczbą obsługujących program prawników. Pary, które biorą udział w Programie
Litygacji pochodzą z różnych części Polski, są w różnym wieku, różny jest też staż ich związków.
Została powołana Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich (zmiana nazwy w 2016 roku a na
Koalicję na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej), w skład której weszły pary
biorące udział w litygacji, prawnicy zaangażowani w proces litygacji i organizacje pozarządowe
Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parom zapewniono
wsparcie psychologiczne, obsługę medialną wspiera Kampania Przeciw Homofobii, a
konsultacje dotyczącą komunikacji w procesie litygacji zapewnia Katarzyna Szustow. Pomoc w
zakresie wystąpień medialnych zapewnia Dariusz Goliński – redaktor programu UWAGA TVN, a
dokumentację filmową prowadzi Bartosz Staszewski - autor filmu dokumentalnego „Artykuł
Osiemnasty”.
30.11.2015 r. odbyła się Konferencja Prasowa otwierająca Program Litygacji Strategicznej
współorganizowana przez stowarzyszenie. W Konferencji, oprócz czterech prawników z Grupy
na Rzecz Związków Partnerskich prowadzącej litygację, wzięły udział również dwie z pięciu par
będących w procesie litygacji Cecylia Przybyszewska i Barbara Starska z Łodzi i Krzysztof Łoś i
Grzegorz Lepianka z Warszawy. Konferencja była medialnym rozpoczęciem Programu litygacji.
Została na niej zaprezentowana idea procesu litygacji strategicznej, a także pary opowiadały o
motywacjach jakie nimi kierowały, by rozpocząć ten proces.
J)

Rozwój instytucjonalny
 odbyły się 4 warsztaty przeprowadzone przez Magdalenę Arczewską (rzecznictwo i
reprezentacja interesów, zarządzanie organizacją pozarządową, zarządzanie
projektami i plany na przyszłość, fundraising i pozyskiwania środków . Z warsztatów
powstały „Wnioski i rekomendacje po szkoleniu dla osób członkowskich
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza” oraz „Rekomendacje rozwojowe dla
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza”
 Udział w szkoleniach/warsztatach/konferencjach: spotkanie informacyjno-szkoleniowe
organizowane przez Fundację Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
omawiające zasady zarządzania projektem i rozliczania dotacji w III edycji konkursu
Obywatele dla Demokracji 10.03.2015, Po prostu komunikacja – krótki warsztat o tym,
jak promować bez zadęcia 10.06.2015 organizowany w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, Zagadnienia przekrojowe w praktyce – Równe szanse 25.06.2015
warsztat organizowany przez Fundację Batorego
 Zakup sprzętu

K) Udział w międzynarodowych konferencjach: „Many voices, One movement - Together,
mobilised for a just society” zorganizowanej 28-31.10.2015 r. w Atenach przez ILGA EUROPE;
All for Equality. Strategies for Mainstreaming Sexual and Reproductive Rights in Central and
Eastern Europe (IV International Gender Workshop) zorganizowanej w Warszawie 19.20.11.2015 r. przez Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa.
L) Dodatkowe działania prowadzone przez Stowarzyszenie:
 udział w pracach Komitetu organizacyjnego Parady Równości;
 druk i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;
 partnerstwo w projekcie Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności „Monitoring















Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013-16”;
partyworking w trakcie imprez kobiecych organizowanych przez kolektyw Twin Heart;
udział w strefie NGO Kongresu Kobiet 2015
udział dwóch spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Komitet Parady
Równości, Fundację Batorego i Projekt Polska „Dlaczego nie idziemy w Paradzie
Równości”, których celem było zachęcenie do udziału organizacji spoza społeczności
LGBTQIA 07.03.2015 i 07.04.2015
udział w Manifie w Warszawie 08.03.2015
udział w uroczystości rozdania nagrody Okulary Równości Fundacji im. Izabeli JarugiNowackiej 17.03.2015
udział w Konferencji „Media równych szans – rola mediów w kształtowaniu postaw
tolerancji i poszanowania różnorodności” organizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu
ds. Równego Traktowania i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 27.05.2015
udział w spotkaniach Koalicji na Rzecz Równych Szans;
udział w debacie „Nowe wyzwania i kierunki polityki LGBT” w Poznaniu 26.09.2015 r.; i
spotkaniu „Wokół rodzicielstwa LGBT” w Poznaniu 27.09.2015 r.;
udział w spotkaniu sieciującym „Prawa osób LGBT oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i
przemocy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.” Fundacja
Batorego w Warszawie 5-6.10.2015 r.;
udział w Forum Różnorodności zorganizowanym przez PTPA i Fundację St. Batorego w
Warszawie 16-17.11.2015 r.;
konferencji „Many voices, One movement - Together, mobilised for a just socjety
zorganizowanej 28-31.10.2015 r. w Atenach przez ILGA EUROPE;
konferencji “All for Equality. Strategies for Mainstreaming Sexual and Reproductive
Rights in Central and Eastern Europe (IV International Gender Workshop)”,
zorganizowanej w Warszawie 19.-20.11.2015 r. przez Heinrich-Böll-Stiftung.

LINKI DO RAPORTÓW I PUBLIKACJI
Raport z badania „Postawy wobec równości małżeńskiej w Polsce”
http://miloscniewyklucza.pl/doc/PostawyWobecRownosciMalzenskiejWPolsce_raportMNW.pdf
Raport z badania „Społeczność LGBTQIA w Polsce”)
http://miloscniewyklucza.pl/doc/SpolecznoscLGBTQIAwPolsce_raportMNW.pdf
Raport z badań „Polska społeczność nieheteronormatywna”
http://miloscniewyklucza.pl/doc/MNW_Polska_Spolecznosc_Nieheteronormatywna.pdf
Publikacja „Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących”
http://miloscniewyklucza.pl/doc/MNW_rownosc_malzenska_przewodnik.pdf
MATERIAŁY FILMOWE powstałe w 2015 roku w ramach działań SMNW
Nagranie z panelu „Miłość nie wyklucza” Kongres Kobiet 2015 https://youtu.be/zODGfvMKPSU
Nagranie z konferencji prasowej otwierającej Program Litygacji Strategicznej
https://www.youtube.com/watch?v=3IimOGGyuhg
Nagranie z Marszu Równości w Poznaniu
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1033363730017580/
MEDIA o SMNW w 2015 roku
03.07.2015 r.- audycja Wieczór RDC: Legalizacja związków homoseksualnych
Prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog, Instytut Socjologii UW, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej oraz
Marcin Szczepkowski ze Stowarzyszenia “Miłość Nie Wyklucza” o legalizacji związków
homoseksualnych w USA http://rdc.pl/publikacja/wieczor-rdc-legalizacja-zwiazkow-

homoseksualnych/
24.07.2015 r. http://queer.pl/artykul/196271/krzysztof-smiszek-trybunal-strasburg-zwiazkipartnerskiegeje-lesbijki Co dla Polski oznacza orzeczenie Trybunału w Strasburgu?
01.08.2015 - http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,127763,18457319,prawdoobraczki.html#TRwknd Yga Kostrzewa i Ewa Siedlecka
16.08.2015 r. TOK FM Odcinek audycji "Lepiej Późno Niż Wcale"
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Wiekszosc-Polakow-popiera-prawne-uregulowanie-statusuparjednoplciowych/28734 - O badaniu przygotowanym na zlecenie Stowarzyszenia Miłość Nie
Wyklucza Katarzyna Szustow rozmawia z prezesem Stowarzyszenia Marcinem Szczepkowskim
19.08.2015 r. Ponad połowa Polaków popiera prawne uregulowanie związków homoseksualnych.
Również wyborcy PiS. Paweł Kośmiński http://wyborcza.pl/1,75478,18594056,ponad-polowapolakow-popiera-prawne-uregulowaniezwiazkow-homoseksualnych.html
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,18594056,ponad-polowa-polakow-popieraprawneuregulowanie-zwiazkow-homoseksualnych.html
19.08.2015 r. Lex Wolters Kluwer business http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wiekszosc-polakowzadopuszczeniem-zwiazkow-par-homoseksualnych
20.08.2015 r. Połowa Polaków chce legalizacji związków homoseksualnych. 15 proc. popieraśluby
kościelne dla gejów i lesbijek - Michł Gąsior http://natemat.pl/152087,polowa-polakow-chcelegalizacji-zwiazkow-homoseksualnych-15-procpopiera-sluby-koscielne-dla-gejow-i-lesbijek
20.08.2015 r. Newsweek Ponad połowa Polaków chce uregulowania związków homoseksualnych.
Wyborcy PiS również http://m.newsweek.pl/kto-popiera-zwiazkihomoseksualne-czy-bedamozlwie,artykuly,368990,1.html
21.08.2015 r. Tok FM http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,109983,18605699,ponad-polowa-polakow-jestzamozliwoscia-zawierania-zwiazkow.html
26.08.2015 r. Tok FM Odcinek audycji "Post Factum - Agata Kowalska". Ponad 50 proc. za prawami dla
par jednopłciowych, o wiele mniej za związkami partnerskimi. Agnieszka Mulak ze Stowarzyszenia
Miłość Nie Wyklucza http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Ponad-50-proc-za-prawami-dla-parjednoplciowych-o-wiele-mniej-za-zwiazkami-partnerskimi-Agnieszka-Mulak-ze-StowarzyszeniaMilosc-Nie-Wyklucza/29055
12.09.2015 r. http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,18800350,prof-letowska-nie-trzebazmieniackonstytucji-by-wprowadzic.html
03.11.2015 r. Tok FM http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Organizacje-LGBT-z-calej-Polski-zjezdzajadoWarszawy/31243 Odcinek audycji "Post Factum - Paweł Sulik" Organizacje LGBT z całej Polski
zjeżdżają do Warszawy Rozmowa z organizatorem 7. Forum Organizacji LGBTQIA Hubertem
Sobeckim ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
29.11.2015 r. http://natemat.pl/163557,trybunal-w-strasburgu-pomoze-piec-par-chce-walczycolegalizacje-zwiazkow-jednoplciowych-w-polsce
01.12.2015 r. http://natemat.pl/163777,geje-i-lesbijki-nie-maja-co-liczyc-na-polske-zawalcza-oswojeprawa-przed-trybunalem-w-strasburgu-smialysmy-sie-kogo-zaprosimy-n
30.11.2015 r. http://queer.pl/news/196646/litygacja-strategiczna-geje-lesbijki-ida-do-saduzwiazkipartnerskie
16.12.2015 r. http://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/new-coalition-civil-E3/1126
24.12.2015 r. http://queer.pl/artykul/196730/malzenstwa-w-polsce-bartek-staszewskifelietongejelesbijki Połowa Polaków i Polek chce związków - Bartosz Staszewski
08.10.2015 r. https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/%E2%80%9Cmilosc_nie_wyklucza__relacja_z_sesji_na_vii_kongresie_kobiet -Relacja z sesji na VIII Kongresie Kobiet

Sporządził : Marcin Szczepkowski
Data: 21.06.2016 r.
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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 nie prowadzi działalności gospodarczej,
prowadzi wyłącznie działalność statutową.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 – w 2015 r. 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 dotację celową z funduszy
EOG na realizację projektu „Równość małżeńska dla wszystkich”, 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.
4. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.
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5. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu wyniku netto za
2015 rok w wys. 45.805,10 PLN i przeznaczenie go na cele statutowe oraz realizację projektu
„Równość małżeńska dla wszystkich”.
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- 1.210,00
- darowizny – 12.389,04
- dotacja z funduszy EOG – 202.500,00
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 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”.
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 2015 rok.
5. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń, który wystąpiły po dniu bilansowym a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2015 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.
10. Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
11. Stowarzyszenie nie łączyło się z innymi jednostkami.
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12. Stowarzyszenie nie posiada żadnych innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządziła Aneta Ostrowska
Warszawa, dn. 29 marca 2016 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Członków Zarządu
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BILANS
REGON 147146362

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
na dzień 31 GRUDNIA 2015 R.
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wiersz

Stan na
początek roku

Wiersz

PASYWA

koniec 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

906,48

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

V

II

Należności krótkoterminowe

0,00

Stan na
początek roku

koniec roku

906,48

45 805,10

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

50 700,85

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

0,00

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

906,48

VIII

Zysk (strata) netto

906,48

44 898,62

IX

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

0,00

0,00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

4 895,75

0,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

906,48

50 700,85

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

1

Środki pieniężne

906,48

50 700,85

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

2

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

0,00

4 895,75

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

906,48

50 700,85

906,48

50 700,85

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Suma bilansowa

Aneta Ostrowska
Data sporządzenia
Warszawa, 29 marca 2016 r.

.............................................................................................................................................
Podpisy Członków Zarządu

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA

REGON 147146362
NIP 527-271-27-63

01-210 Warszawa, ul.Kolejowa 47A/69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni
2014

Kwota za rok obrotowy
2015

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 Ostrowska
Warszawa, 29 marca 2016 r.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 390,00
0,00
0,00
1 390,00
1 390,00
0,00
0,00
483,52
0,00
0,00
483,52
483,52
0,00
0,00
906,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906,48
0,00
0,00
0,00
906,48
0,00
0,00
906,48
Zarząd Jednostki:

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

