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MNW to:

2 
osoby zatrudnione na pół etatu
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osób pracujących społecznie

Wartość pracy wolontariackiej przekracza 

wartość pensji dwójki pracowników
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BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI

Miłość Nie Wyklucza: Rozmowy
Kontynuowaliśmy rozpoczęty w grudniu 2016 r. cykl otwartych spotkań dyskusyjnych, 

poświęconych tematom ważnym dla społeczności LGBT+.

MNW: Rozmowy Odcinek 2. „Normalność vs przegięcie” (28 stycznia 2017)

Temat: zinternalizowana homofobii i uprzedzenia wewnątrz społeczności LGBT+

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/261945260890918/ 

 Nagranie wideo: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1428481050505844/
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MNW: Rozmowy Odcinek 3. „Czy dziewczyny wyjdą z szafy?” (1 marca 2017)

Temat: niewidoczność kobiet nieheteronormatywnych

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/1766680266982390/ 

 Nagranie wideo: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1464604900226792/ 
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MNW: Rozmowy Odcinek 4. „Porozmawiajmy o dzieciach” (19 maja 2017)

Temat: Rzeczywistość par jednopłciowych wychowujących dzieci w Polsce

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/100697210505067/ 

 Nagranie wideo: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1555144807839467/ 
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MNW: Rozmowy Odcinek 5. „Tęcza dla demokracji?” (19 sierpnia 2017)

Temat: obecność tęczowych flag i organizacji LGBT+ na demonstracjach prodemokratycznych i 
opozycyjnych

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/329132157498916/ 

 Nagranie wideo: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1668804679806812/ 
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MNW: Rozmowy. „Tęczowy patriotyzm?” (21 września 2017)

Specjalne wydanie MNW: Rozmowy zorganizowane we współpracy z Fundacją na rzecz 
Różnorodności Społecznej. Otwartą dyskusję panelową poprzedziła projekcja „Artykułu 

osiemnastego”.

Temat: Różne pojęcia patriotyzmu oraz migracje osób LGBT+.

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/1484850081574753/
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MNW: Rozmowy „Otwarte związki, zamknięte małżeństwa?” (14 maja 2017)

Wyjazdowa edycja wydarzenia MNW: Rozmowy odbyła się w Krakowie w ramach Festiwalu 
Queerowy Maj - serii imprez towarzyszących Marszowi Równości w tym mieście.

Temat: nietradycyjne modele związków osób LGBT+ a konserwatywny postulat małżeństwa

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/1365640173499926/ 

 Nagranie wideo: → https://youtu.be/TjpRo728QKM
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Parada i Marsze Równości
Jak co roku, Ekipa Miłość Nie Wyklucza wysyłała swoje reprezentacje na wszystkie Marsze 

Równości w Polsce. Uczestniczyliśmy też w warszawskiej Paradzie Równości i mieliśmy własne 
stanowiska w paradowym Miasteczku Równości oraz na poznańskim Pikniku w ramach Pride Week.

Łódź (22 kwietnia 2017)

 Relacja wideo: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1526207190733229/ 
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Kraków (13 maja 2017)

 Galeria zdjęć: → https://www.facebook.com/pg/Miloscniewyklucza/photos/?
tab=album&album_id=1549699838383964 
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Trójmiasto (27 maja 2017)

 Galeria zdjęć: → https://www.facebook.com/pg/Miloscniewyklucza/photos/?
tab=album&album_id=1564794580207823 
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Warszawa (3 czerwca 2017)

Parada Równości i Miasteczko Równości

 Galeria zdjęć z Parady: → https://www.facebook.com/pg/Miloscniewyklucza/photos/?

tab=album&album_id=1572557559431525 

 Galeria zdjęć z Miasteczka Równości: → https://www.facebook.com/pg/Miloscniewyklucza/photos/?

tab=album&album_id=1573170402703574 
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Poznań (11 sierpnia 2017)

 Galeria zdjęć z Marszu i Pikniku: → https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1717515098269103.1073741913.140982409255721&type=1&l=7a027e9af8 
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Wrocław (7 października)
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Toruń (14 października 2017)

 Galeria zdjęć: → https://www.facebook.com/pg/Miloscniewyklucza/photos/?
tab=album&album_id=1734701059883840 
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Praca nad widocznością kobiet nieheteronormatywnych
Po sukcesie frekwencyjnym spotkania MNW: Rozmowy poświęconego widoczności i obecności 

kobiet nieheteronormatywnych w dyskursie i przestrzeni publicznej, które pokazało ogromną 
potrzebę zajęcia się tą kwestią, Ekipa MNW uznała ją za jeden z priorytetów MNW.

 Wywiad z Aleksandrą Muzińską w Krytyce Politycznej: → https://youtu.be/o-mRNiyZrPA 
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Facebook
Profil Miłość Nie Wyklucza pozostaje największą tęczową stroną na polskim Facebooku. Dzięki 

pracy Ekipy MNW, udaje się zachować nie tylko ciągłość działania, lecz również stały wzrost liczby 
obserwujących osób. W czerwcu liczba lajkowiczów przekroczyła 40 tysięcy, a na koniec roku 

wynosiła 43 tysiące.
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Weselni Sojusznicy
Zebraliśmy kolejne zdjęcia par ślubnych, które na znak solidarności ze społecznością LGBT+ oraz 

wsparcia równości małżeńskiej, zakładały przypinki z hasłem „Małżeństwa dla wszystkich” oraz 
przysyłały nam swoje krótkie wypowiedzi.

 Galeria zdjęć: → https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1348770665143550.1073741886.140982409255721&type=1&l=7a05250e1c 
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Akcje i interwencje
IDAHOT 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homo-, Bi- i Transfobią, Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny zorganizowało otwarte pokazy „Artykułu osiemnastego” w 13 miastach w 
Polsce. 
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MNW: Walentynki (luty 2017)
Z okazji walentynek poprosiliśmy pary jednopłciowe, a także wszystkie osoby wspierające ideę 

równości małżeńskiej o nadsyłanie swoich zdjęć i historii. Akcja okazała się sukcesem - w ciągu kilku 
dni udało się zebrać ponad 130 zdjęć i historii.

 Galeria akcji → https://www.facebook.com/pg/Miloscniewyklucza/photos/?
tab=album&album_id=1444619098892039 

 Podsumowanie akcji: →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925

5721/1446679362019346/?type=3&theater 
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MNW: Społeczności. Kielce (25 marca 2017)
Pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań wyjazdowych z organizacjami i grupami nieformalnymi 

LGBT+, działającymi w miastach w całej Polsce. Działanie ma na celu sieciowanie, integrowanie i 
wzmacnianie społeczności lokalnych.

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/469499616774431/ 
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Solidarnie z ofiarami homofobii w Czeczenii (kwiecień 2017)
Wspólnie z innymi organizacjami LGBT+ z Warszawy i innych miast, zorganizowaliśmy wydarzenia i 

działania medialne, których celem było nagłośnienie procederu systemowego prześladowania 
homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii.

 Relacja wideo: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1510327055654576/ 

 Informacja o wydarzeniach koordynowanych w kilku miastach w Polsce: →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925
5721/1506414309379184/?type=3&theater 

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/219464988530371/

Sprawozdanie merytoryczne. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza 2017 22

https://www.facebook.com/events/219464988530371/
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.140982409255721/1506414309379184/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.140982409255721/1506414309379184/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1510327055654576/


Zapal znicz dla Kacpra (wrzesień 2017)
Wraz z Kampanią Przeciw Homofobii i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej 

zorganizowaliśmy akcję upamiętnienia tragicznie zmarłego Kacpra – drugiej znanej z imienia ofiary 
homofobii w polskich szkołach. Akcja spontanicznie rozlała się na cały kraj – wydarzenia 

zorganizowano w kilkunastu miastach.

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/899523190198365/ 
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Wasze historie
Kontynuowaliśmy akcję publikacji historii nadsyłanych przez czytelników i czytelniczki naszego 

fanpage’a.
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EDUKACJA

Film „Artykuł osiemnasty”
“Artykuł osiemnasty” jest pierwszym filmem dokumentalnym o (braku) równości małżeńskiej w 

Polsce. Film zrealizowały osoby należące lub związane ze Stowarzyszeniem. Począwszy od 
pierwszego kwartału 2017 r. organizujemy pokazy filmu, które do tej pory odbyły się już w kilkunastu

miastach w Polsce. Pokazywaliśmy go również na kilku międzynarodowych festiwalach.

Film jest jednym z flagowych narzędzi edukacyjnych MNW.

 Strona VOD z filmem: → http://film.art18.pl/ 

 Strona filmu: → www.art18.pl 

 Klip o premierze filmu: →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1522780011075947/ 

 Kanał YouTube twórców filmu: →
https://www.youtube.com/channel/UC1bDW9FFVJGP0e89YUj_eGw/videos 
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Pakiet edukacyjny „Orientuj się!”

Wraz z Grupą Stonewall ze Poznania przeprowadziliśmy serię trzech spotkań warsztatowych dla 
uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. W zajęciach uczestniczyło w sumie 

ponad 150 osób. Wiedza zgromadzona podczas spotkań stała się podstawą dla projektu 
edukacyjnego “Orientuj się!”, na który pozyskaliśmy grant z PlanetRomeo Foundation.

 Galeria z warsztatów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie: →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/posts/1504113662942582 

W ramach projektu przygotowaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych o tematyce LGBT+ 
skierowanych przede wszystkim do młodzieży i kadry szkolnej. W przygotowaniu treści 

merytorycznej pakietu brali udział uczniowie i uczennice kilku warszawskich liceów. 

Wszystkie materiały drukowane znajdują się także w internecie.

 Strona „Orientuj się!”: → https://mnw.org.pl/orientujsie/ 
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 Galeria zdjęć promujących projekt: → https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1709705699050043.1073741911.140982409255721&type=1&l=b22ca5d516 
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Podczas wydarzeń w kilku miastach w Polsce rozmawialiśmy z ekspertami i ekspertkami o sytuacji na

polu edukacji antydyskryminacyjnej. Słuchaliśmy też historii młodzieży i nauczycieli. Rozdawaliśmy 
też pakiety uczestnikom i lokalnym organizacjom.

Lista wydarzeń „Orientuj się!”:

 Kraków: → https://www.facebook.com/events/1898630313720969/ 

 Wrocław: → https://www.facebook.com/events/2038038479761922/ 

 Toruń: → https://www.facebook.com/events/129026167750418/ 

 Kielce: → https://www.facebook.com/events/481684155544487/ 

 Warszawa: → https://www.facebook.com/events/161940737723289/ 

 Poznań: → https://www.facebook.com/events/1839177312973820/ 

 Lublin: → https://www.facebook.com/events/275365649635395/ 
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Po wydrukowaniu pierwszego nakładu (1000 egzemplarzy) rozpoczęliśmy serię wydarzeń w siedmiu 

miastach w Polsce, na których rozmawialiśmy o lokalnej sytuacji w dziedzinie edukacji 
antydyskryminacyjnej i rozdawaliśmy pakiety młodzieży oraz nauczycielom i osobom pracującym z 

młodzieżą.

Zorganizowaliśmy także wysyłkę pakietów do ponad stu miejscowości w całej Polsce – zarówno do 

placówek edukacyjnych, jak i indywidualnych odbiorców i odbiorczyń.
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Stanowiska PTS i PTP
Nagłaśnialiśmy stanowiska publikowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne oraz Instytuty Psychologii kilku polskich uczelni,  które zabrały głos w 
sprawie problemu homofobii oraz konieczności regulacji sytuacji par tej samej płci.

 Stanowisko PTS: →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925

5721/1566968386657109/?type=3&theater 
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AIESEC Youth Speak Forum (25 maja)
W trakcie Youth Speak Forum – krajowego zjazdu członków i członkiń polskiego oddziału 

międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, Hubert Sobecki wziął udział w panelu AIESEC 
poświęconemu sytuacji grup mniejszościowych oraz poprowadził warsztat projektowy dla grupy 30 

osób. Uczectnicy i uczestniczki warsztatu mieli za zadanie opracować podstawy działania, 
zapobiegającego fali homofobii w szkołach.

 Galeria zdjęć: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/posts/1803606469659965 

Kongres Kobiet (9 września)
Hubert Sobecki z MNW przeprowadził warsztat w ramach ramach Centrum LGBT+ na Kongresie 
Kobiet, organizowanego przez Stowarzyszenie Akceptacja.

 Strona wydarzenia: → https://www.facebook.com/events/1485298288256607/ 
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DZIAŁANIA PRAWNE I LOBBINGOWE

Konsultacje ustawy o związkach partnerskich
W połowie maja 2017 r. osoby z grupy prawnej MNW spotkały się z przedstawicielami Nowoczesnej 

i przekazały szereg krytycznych uwag, dotyczących projektu ustawy o związkach partnerskich. Była 
to kontynuacja procesu tzw. “konsultacji społecznych” rozpoczętych przez to ugrupowanie w 

poprzednim roku. MNW naciskało na prowadzenie działań edukacyjnych, które umożliwiłyby 
zbudowanie poparcia  politycznego dla projektu. Zorganizowano pokaz filmu „Artykuł osiemnasty” 

na Konwencji Programowej Nowoczesnej w Warszawie.

 Pokaz filmu „Artykuł osiemnasty” na Konwencji Programowej Nowoczesnej w Warszawie:→

https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/posts/1558111587542789 
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925

5721/1555806931106588/?type=3
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W ciągu kolejnych kilku miesięcy kontakt z Nowoczesną praktycznie ustał i chociaż w mediach 

pojawiały się kolejne doniesienia o planowanej ustawie, strona społeczna – w tym MNW – nie 
otrzymała do wglądu żadnego gotowego projektu. Zaczęliśmy wtedy informować media o 

fasadowym charakterze konsultacji prowadzonych przez Nowoczesną, co wywołało szybką reakcję 
ze ugrupowania. Doszło do spotkania w celu odnowienia współpracy.
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W trakcie rozmowy z posłanką Moniką Rosą, reprezentacja MNW domagała się rzeczywistego 

skonsultowania projektu ustawy o związkach partnerskich oraz przeprowadzenia szkoleń dla 
działaczy i działaczek ugrupowania na poziomie lokalnym. Propozycje MNW zostały przyjęte i 

zaczęły być realizowane jeszcze przed końcem roku.

 Informacja o procesie konsultacji → https://mnw.org.pl/jak-nowoczesna-konsultowala-ustawe-o-

zwiazkach/ 
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Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej
W marcu zakończył się formalny proces złożenia skargi w Trybunale w Strasburgu przez cztery pary 

tej samej płci, które nie mogą sformalizować swoich związków w Polsce. Koalicja - która powstała z 
inicjatywy MNW - zrzesza organizacje pozarządowe oraz kancelarie prawne i pary jednopłciowe.

 Informacja o złożeniu skargi w Trybunale w Strasburgu →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/posts/1499845796702702 

 Klip wideo i informacja o postępach prac Koalicji →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/1578042398883041/ 
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Spotkanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz
W marcu doszło do pierwszego w historii spotkania Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-

Waltz z organizacjami LGBT+ działającymi w mieście. Oktawiusz Chrzanowski z MNW przygotował 
30-minutową prezentację wskazującą na fasadowy i deficytowy charakter działań miasta w 

kwestiach społeczności LGBT+. Nasz przedstawiciel zaproponował również konkretne rozwiązania i 
wskazał na dobre praktyki z innych europejskich miast.
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Tęczowy Monitoring
Dzięki nagłośnieniu zachowania polskich europosłanek i europosłów podczas głosowań w 

Parlamencie Europejskim związanych z kwestiami LGBT+, udało nam się zmobilizować naszą 
społeczność do bezpośredniego kontaktowania się z głosującymi.
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W efekcie kilkoro europosłów przeprosiło osoby LGBT+ i zmieniło swoje decyzje.
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Demonstracje
Osoby członkowskie Stowarzyszenia brały udział w szeregu demonstracji dotyczących między 

innymi praw kobiet i obrony niezależności sądów.

Warszawska Manifa (5 marca 2017)

 → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/posts/1470328402987775 

Finał Międzynarodowego Strajku Kobiet (8 marca 2017)

 →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925

5721/1474166465937302/?type=3&theater 

Marsz Wolności (6 maja 2017)

 →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925

5721/1539735332713748/?type=3&theater 

 Komentarz do wydarzeń na Marszu Wolności: → https://queer.pl/artykul/199461/zwiazki-

partnerskie-rownosc-malzenska-platforma-obywatelska-wybory-hubert-sobecki 
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#TęczaDlaDemokracji
Od końca 2015 roku, zachęcamy osoby ze społeczności LGBT+ oraz sojuszników i sojuszniczki do 

udziału w demonstracjach z tęczowymi flagami. Początkowo akcja była koordynowana z 
organizacjami z kilku miast. Obecnie “żyje własnym życiem”.

 Przykładowa grafika: →
https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/photos/a.153276664692962.27439.14098240925

5721/1621672371186710/?type=3&theater 

 Artykuł wyjaśniający sens i rozwój akcji na portalu Queer.pl: →
https://queer.pl/r/artykul/199847/teczadlademokracji-wiekszosci 
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Przygotowania do rozpoczęcia prac nad raportem o umowach 
notarialnych podpisywanych przez pary jednopłciowe w Polsce
Grupa prawna MNW rozpoczęła przygotowania do prac nad raportem o realnych konsekwencjach 

prawnych, wynikających z zawarcia umów notarialnych przez pary jednopłciowe w Polsce. Pierwszy 
krok polegał na zgromadzeniu możliwie licznej grupy przykładowych zestawów dokumentów od par.

 Ogłoszenie: → https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/ 
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ROZWÓJ

Kampania 1 procent
W pierwszym kwartale roku przeprowadziliśmy pierwszą kampanię jednoprocentową od momentu 

uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

 →Galeria kampanijnych klipów wideo: 

https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/videos/vl.1882033525405466/151711210164273
8/?type=1 

Pozyskanie darczyńców dla przyszłej siedziby
W ramach działań fundraisingowych udało nam się pozyskać darczyńców, którzy zobowiązali się do 
pokrycia kosztów wynajmu przyszłej siedziby MNW.
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Współpraca z biznesem
Na początku 2017 r. uruchomiliśmy regularną współpracę z biznesem. Wspieramy nieformalne 

zrzeszenia osób LGBT+, które w swoich miejscach pracy animują działania skierowane zarówno do 
wewnątrz firmy: przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość 

płciową, integrację społeczności osób LGBT+, budowanie poparcia dla idei równości małżeńskiej, jak 
i na zewnątrz firmy: wsparcie merytoryczne, rzeczowe i finansowe dla organizacji LGBT+, 

zwiększanie widoczności podczas Parady i marszy równości.

Wsparcie sieci pracowniczych polega na prowadzeniu w firmach specjalnych prelekcji i spotkań 

poświęconych sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz naszej pracy na rzecz wprowadzenia równości 
małżeńskiej. Ponadto oferujemy firmom dostosowane do ich potrzeb szkolenia z różnorodności oraz 

wiedzy o potrzebach pracowników i pracowniczek LGBT+.
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W 2017 r. nawiązaliśmy współpracę m.in. z: RBS, Google, Ben&Jerry’s, Accenture. Prezentowaliśmy 

naszą działalność przedstawicielom i przedstawicielkom takich firm jak: Aviva, BBH, IBM, E&Y, Cap 
Gemini, Deloitte, BGŻ BNP Paribas, CMS Cameron McKenna, Unilever.
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ILGA Europe
Zostaliśmy organizacją członkowską ILGA Europe – europejskiej federacji organizacji LGBT+.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Dołączyliśmy do Koalicji, która zrzesza organizacje działające na rzecz edukacji 
antydyskryminacyjnej – w tym w obszarze LGBT+.
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Wolontariat
Opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie Strategii Rozwoju Wolontariaru i przeprowadziliśmy 

rekrutację osób.

Pozyskane granty
Dzięki grantom Planet Romeo Foundation oraz grantowi na rozwój instytucjonalny Fundacji 

Batorego, udało nam się zapewnić ciągłość zatrudnienia i działań zewnętrznych oraz kontynuować 
rozwój programu pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych.
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Miłość Nie Wyklucza działa dla społeczności i dzięki społeczności.

Bez wsparcia ze strony osób LGBT+ oraz ich sojuszników i sojuszniczek nie byłoby MNW.

DZIĘKUJEMY!
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA REGON 147146362

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA
początek roku koniec roku początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 49 759,42 81 717,17

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz 
statutowy) 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 53 668,63 85 011,54 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 45 805,10 49 759,42

VIII Zysk (strata) netto 3 954,32 31 957,75

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 52 720,07 84 932,82 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1 Środki pieniężne 52 720,07 84 932,82 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe 3 909,21 3 294,37

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Suma bilansowa 53 668,63 85 011,54 Suma bilansowa 53 668,63 85 011,54

Data sporządzenia
Warszawa, 30 marca 2018 r.

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

na dzień 31 GRUDNIA 2017 R.

BILANS

Stan na Stan na 

Aneta Dekowska

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 909,21 3 294,37

II Należności krótkoterminowe 948,56 78,72



REGON 147146362
NIP 527-271-27-63

 Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy 
2016 2017

1 2 3 4

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0,00 7 950,00
  I  Przychody netto ze sprzedaży produktów  (w tym usług) 0,00 7 950,00
 II  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0,00 0,00
I  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  (w tym usług) 0,00 0,00
II  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
C  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  0,00 7 950,00
D  Koszty sprzedaży 0,00 0,00
E  Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00
F  Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)  0,00 7 950,00
G  Pozostałe przychody operacyjne 92 470,62 161 609,10
I  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II  Dotacje 72 075,14 90 334,62
III  Inne przychody operacyjne 20 395,48 71 274,48
1.    przychody działalności statutowej (darowizny, składki) 20 395,46 71 274,48
2.    działalność statutowa - odpłatna działalność poż.publ. 0,00 0,00
3.    inne przychody operacyjne 0,02 0,00
H Pozostałe koszty operacyjne 88 441,22 137 492,13
I  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00 0,00
III  Inne koszty operacyjne 88 441,22 137 492,13
1. koszty działalności statutowej - nieodpłatnej 88 441,22 137 492,13
2. koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p. 0,00 0,00
3. inne koszty operacyjne 0,00 0,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)  4 029,40 32 066,97
J  Przychody finansowe 0,00 0,00
I  Dywidendy i udziały w zyskach, 0,00 0,00
II  Odsetki 0,00 0,00
III  Zysk ze zbycia inwestycji  0,00 0,00
IV  Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00
V  Inne 0,00 0,00
K  Koszty finansowe  75,08 109,22
I  Odsetki 0,00 0,00
II  Strata ze zbycia inwestycji  0,00 0,00
III  Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00
IV  Inne 75,08 109,22
L  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)  3 954,32 31 957,75
M  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)  0,00 0,00
   I  Zyski nadzwyczajne  0,00 0,00
 II  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
N  Zysk (strata) brutto (L±M)  3 954,32 31 957,75
O  Podatek dochodowy 0,00 0,00
P  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)  0,00 0,00
R  Zysk (strata) netto (N-O-P)  3 954,32 31 957,75

Aneta Dekowska
Warszawa, 30 marca 2018 r.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016

Zarząd Jednostki:

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
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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 w 2017 prowadziło działalność gospodarczą 
i działalność statutową. Od listopada 2016 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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, darowizny, 1% OPP, granty) 

ujmowane są w ciągu roku w miesiącu dokonywanych wpłat; przychody z działalności 
gospodarczej (sprzedaż usług) ujmowane są w ciągu roku w miesiącu wykonania usług; 
stowarzyszenie otrzymało grant z Fundacji Planet Romeo oraz grant „Call it hate” z Komisji 
Europejskiej, 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 
2017 rok w wys. 31.957,75 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- 1.250,00 
- darowizny – 21.230,43 
- grant z Fundacji Planet Romeo – 20.449,20 
- grant z Komisji Europejskiej – 69.885,42 
- przychody z 1% OPP – 48.794,05 

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. 
       Stowarzyszenie w ciągu roku zatrudniało 2 pracowników na umowę o pracę.  
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 2017 rok. 
5. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń, który wystąpiły po dniu bilansowym a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2017 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 Dekowska 
 
Warszawa, dn. 30 marca 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                 Podpisy Członków Zarządu 


