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Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016-2025
wyznacza główne obszary naszej działalności
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Kino po zachodzie słońca z Ben&Jerry’s: Artykuł osiemnasty
9 września 2018
Plenerowy pokaz pierwszego ﬁlmu dokumentalnego o (braku)
równości małżeńskiej w Polsce to jeden z elementów współpracy
MNW i marki Ben&Jerry’s
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MNW: Społeczności
Kontynuowaliśmy akcję wspierania i animowania lokalnych społeczności LGBT+

Spotkanie w Bydgoszczy było jednym
z impulsów do założenia lokalnej organizacji
“Stan Równości”

MNW 2018 | Budujemy społeczność

Spotkanie w Katowicach było okazją
do spotkania z nieformalną grupą kobiet
nieheteronormatywnych, działającą na Górnym
Śląsku

Spotkanie w Rzeszowie miało bardziej roboczy
charakter i pozwoliło uczestnikom na
zgromadzenie kontaktów sieci
samopomocowej dla osób LGBT+ w regionie

MNW na Paradzie Równości
Jak co roku, nasza Ekipa wzięła udział w warszawskiej Paradzie Równości

16 czerwca 2018
Już po raz piąty nasz baner “Małżeństwa dla wszystkich” przeszedł
ulicami stolicy

MNW 2018 | Budujemy społeczność

Tłumy odwiedziły nasze stoisko w Miasteczku Równości, na którym
rozmawialiśmy o prawach naszej społeczności, graliśmy w edukacyjne
Koło Fortuny i robiliśmy tęczowe tatuaże

MNW na Marszach Równości
Ekipa MNW wzięła udział w Marszach w Łodzi, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Częstochowie, Opolu,
Katowicach, Lublinie i Wrocławiu

kwiecień-październik 2018
Obecność na Marszach to jeden ze sposobów na nawiązanie i utrzymanie kontaktu z organizacjami i społecznością LGBT+ w całej Polsce.

MNW 2018 | Budujemy społeczność

MNW na Open’er Festival
Około 2 tysiące osób odwiedziło nasze stoisko w streﬁe NGO

4-7 lipca 2018
Odbyłyśmy dziesiątki rozmów o sytuacji naszej społeczności. Rozdawałyśmy gadżety, robiłyśmy tatuaże i przekonywałyśmy do poparcia równych
praw. Udało się nam zwerbować wykonawców, występujących na festiwalu na sojuszników równości małżeńskiej
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Niezniszczalna tęcza na warszawskim placu Zbawiciela
15 czerwca 2018
Pierwsza wspólna akcja MNW, Ben&Jerry’s i Fundacji Wolontariat
Równości zainaugurowała kampanię na rzecz równości małżeńskiej..
Było to największe pod względem zasięgu działanie kampanijne
w historii ruchu LGBT+ w Polsce

MNW 2018 | Sprawozdanie merytoryczne

Niezniszczalna tęcza i początek wspólnej kampanii na rzecz równości małżeńskiej z Ben&Jerry’s
Tęcza ze światła i wody okazała się potężnym symbolem walki o równość społeczności LGBT+ w Polsce

Obraz tęczy obiegł cały świat. Ponad 37 milionów osób dowiedziało się o sytuacji osób LGBT+ w naszym kraju

MNW 2018 | Pomagamy zrozumieć

Rosnąca widoczność w mediach
Zarowno MNW jak i temat równości małżeńskiej często gościły w mainstreamowych mediach

Okładka Wysokich obcasów, wywiad na pierwszej stronie Gazeta.pl, Vogue Polska i Magazynu Kontakt - to tylko niektóre z materiałów prasowych
pomagających z jednej strony mainstreamować temat, a z drugiej traﬁać do konkretnych grup

MNW 2018 | Pomagamy zrozumieć

Udział w kampanii Sexed.pl
Rozdział o osobach LGBTQIA w książce Anji Rubik pozwolił nam dotrzeć do młodych osób

Książka Anji Rubik rozeszła się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy, a ﬁlmy i inne treści publikowane w kampanijnych mediach społecznościowych
docierają do kolejnych kilkudziesięciu tysięcy odbiorców i odbiorczyń

MNW 2018 | Pomagamy zrozumieć

Media społecznościowe
Konsekwentnie rozwijamy Facebook, Twitter i Instagram MNW

Czarne memy i graﬁki z cytatami są ważnymi elementami edukacji społeczności LGBT+.
Średnia wielkość grupy odbiorców i odbiorczyń w 2018 roku to 25 tysięcy osób.

MNW 2018 | Pomagamy zrozumieć

Media społecznościowe
Akcja Weselni sojusznicy i zdjęcia ślubne par jednopłciowych

Kilkadziesiąt par tej samej i różnej płci poprosiło nas o przysłanie przypinek Małżeństwa dla wszystkich, które założyły na swoich
ślubach. Część z nich udostępniła nam również swoje zdjęcia i krótkie wypowiedzi.

MNW 2018 | Pomagamy zrozumieć

Artykuł osiemnasty
Kontynuujemy promocję pierwszego dokumentu o (braku) równości małżeńskiej w Polsce

Z okazji walentynek udostępniliśmy ﬁlm na stronie
internetowej wszystkim chętnym widzom i widzkom

MNW 2018 | Pomagamy zrozumieć

Współorganizowaliśmy kolejne otwarte pokazy ﬁlmu
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Akcja MNW: Samorządy skutecznie wprowadziła temat
traktowania osób LGBT+ do kampanii samorządowej

MNW 2018 | Sprawozdanie merytoryczne

Ustawa o związkach partnerskich
Po półtorarocznych konsultacjach Nowoczesna złożyła projekt ustawy o związkach partnerskich w Sejmie

24 kwietnia 2018
To najbardziej ambitny z projektów ustaw o związkach partnerskich jakie traﬁły do Sejmu.
Po raz pierwszy obejmuje prawo do przysposobienia dziecka i wskazuje, że tylko równość
małżeńska rozwiąże problem nierównego traktowania par tej samej płci

MNW 2018 | Zmieniamy prawo

Posłanka Monika Rosa przekazała materiały
edukacyjne wszystkim posłom i posłankom

Szkolenia dla struktur lokalnych Nowoczesnej
Rozmawialiśmy z działaczami i działaczkami N. w Łodzi, Rzeszowie, Trójmieście i Warszawie

Wspólnie z Pawłem Knutem z Kampanii Przeciw Homofobii wyjaśnialiśmy prawne, społeczne i komunikacyjne aspekty związków partnerskich
i równości małżeńskiej

MNW 2018 | Zmieniamy prawo

MNW: Samorządy
Opracowaliśmy Program Samorządowy LGBT+

Przeprowadziliśmy monitoring programów komitetów
wyborczych i zaproponowaliśmy im dodanie naszych
postulatów do oﬁcjalnych dokumentów programowych

MNW 2018 | Zmieniamy prawo

W oparciu o nasze propozycje komitety opracowały również
deklaracje programowe, pod którymi podpisy złożyli kandydaci
i kandydatki w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu

MNW: Samorządy i Karta LGBT+
Zainicjowaliśmy, koordynowaliśmy i sﬁnalizowaliśmy proces negocjacji Warszawskiej Deklaracji LGBT+

czerwiec 2018 - luty 2019
Rozmowy ze stołecznym komitetem Koalicji Obywatelskiej oraz jej kandydatem na prezydenta Warszawy były trudnym procesem, który
udało się zakończyć dopiero po wyborach, gdy Rafał Trzaskowski złożył podpis pod tzw. Kartą LGBT+

MNW 2018 | Zmieniamy prawo
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11 października 2018
Konferencja prasowa towarzysząca
wytoczeniu pozwu przeciw Kai Godek

MNW 2018 | Sprawozdanie merytoryczne

Litygacje
Grupa Prawna MNW rozpoczęła trzy strategiczne sprawy litygacyjne

Pierwsze dwie sprawy dotyczą praw rodzicielskich polskich par tej samej płci.
Trzecie postępowanie jest walką z przyzwoleniem na mowę nienawiści wobec osób LGBT+ w Polsce

MNW 2018 | Grupa prawna

Przewodniki Yes, I do
Zaprzyjaźnione pary wyjaśniają, jak wziąć ślub za granicą

Edynburg i Kopenhaga są częstym, ale nie jedynym wyborem par z Polski. Przygotowujemy już kolejne edycje

MNW 2018 | Grupa prawna
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lipiec 2018
Drugie badanie postaw wobec równości małżeńskiej wykazało
malejącą liczbę skrajnych przeciwników równości małżeńskiej w
Polsce

MNW 2018 | Sprawozdanie merytoryczne

Badanie postaw wobec równości małżeńskiej
Druga edycja ogólnopolskiego badania ilościowego

Poza aktualizacją stanu wiedzy o poziomie poparcia społecznego dla naszego głównego postulatu,
badanie pozwoliło nam też na sprawdzenie postaw w elektoratach poszczególnych partii politycznych

MNW 2018 | Grupa badawcza

Badanie postaw posłów i posłanek wobec kwestii LGBT+
Akcja przeprowadzona wspólnie z MamPrawoWiedzieć.pl i Onet.pl

maj-czerwiec 2018
Akcja umożliwiła mobilizację społeczności: zachęcaliśmy osoby LGBT+ oraz sojuszników i sojuszniczki
do przypominania parlamentarzystom o ankiecie
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Wynajem i remont lokalu miejskiego na siedzibę MNW
był kamieniem milowym w rozwoju
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Powiększenie Ekipy MNW
Nowe osoby członkowskie wzmocniły Grupę Prawną i wyjazdową

MNW 2018 | Rozwój

WSPÓLNA - Siedziba MNW
Wspólnymi siłami przystosowaliśmy przestrzeń do rozpoczęcia regularnej pracy od początku 2019 roku

Po 10 latach istnienia doczekaliśmy się własnej siedziby.
Przestrzeń biurowa, warsztatowa i magazynowa znacznie ułatwią utrzymanie i rozwój pracy Stowarzyszenia

MNW 2018 | Rozwój
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Zbiórki organizowane na Facebooku przez naszych sojuszników były
ważnym źródłem dodatkowych funduszy

MNW 2018 | Sprawozdanie merytoryczne

Wsparcie od społeczności - kampania 1%
Wpływy ze zbiórki 1% są kluczowe dla utrzymania płynności ﬁnansowej MNW

Czteromiesięczna kampania jednoprocentowa obejmowała druk materiałów, newsletter, wysyłkę ﬁzyczna oraz publikację
treści w mediach społecznościowych

MNW 2018 | Fundraising

Współpraca z tęczowymi sieciami pracowniczymi - grupami osób LGBT+ w ﬁrmach
Prowadzimy szkolenia dla biznesu i wzmacniamy

14 listopada 2018
Dzięki konsekwentnej pracy wzmacniającej osoby LGBT+ w ﬁrmach zdobyliśmy tytuł najlepszej organizacji pozarządowej w pierwszej
edycji nagród NATWEST LGBT+ Diamonds Polish Business Awards

MNW 2018 | Fundraising

Pozyskiwanie grantów
Udało nam się zdobyć fundusze, które zapewniały nam ciągłość pracy

Dzięki ﬁnansowaniu Komisji Europejskiej
rozpoczęliśmy prace nad kampanią
społeczną o zgłaszaniu przestępstw z
nienawiści skierowaną do społeczności
LGBT+

MNW 2018 | Fundraising

Wsparcie Fundacji Batorego zapewniło
nam stabilność ﬁnansową na 10 miesięcy
i umożliwiło pracę nad docelowym
uniezależnieniem się od grantów
instytucjonalnych

Fundusze ILGA Europe umożliwiły nam
wzmocnienie potencjału rzeczniczego
polskich organizacji LGBT+ poprzez
przygotowanie Kongresu LGBT+ w marcu
2019

Wsparcie od społeczności - zbiórki na Facebooku i Pomagam.pl
To dzięki Waszym wpłatom mogliśmy pracować bez strachu o jutro

styczeń 2018
Pomogliście nam wydrukować kolejną partię pakietów
edukacyjnych dla młodzieży, które rozesłaliśmy do szkół
i osób w całej Polsce

MNW 2018 | Fundraising

Dzięki Wam mogliśmy uruchomić litygację w obronie dobrego
imienia osób LGBT+. Zbiórki, które organizowaliście na Facebooku
pomogły nam zaoszczędzić fundusze na kolejny rok pracy

Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich
Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku
Wierzymy, że miłość nie wyklucza
Istniejemy od 2009 r. (od 2013 jako stowarzyszenie)
Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce
W 2018 roku zatrudnialiśmy dwie osoby w wymiarze ½ etatu
Było to możliwe tylko dzięki Waszemu wsparciu

DZIĘKUJEMY!
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
KOLEJOWA 47A/69, 01-210 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 527-271-27-63
BANK BGŻ,
61203000451110000003573360

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 2018-12-31
Pozycja
AKTYWA

Wartość na dzień
01/01/2018
85 011,54

Wartość na dzień
31/12/2018
218 680,26

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

85 011,54

218 680,26

A. Aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

78,72

78,72

III. Inwestycje krótkoterminowe

84 932,82

218 601,54

0,00

0,00

I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa razem

85 011,54

218 680,26

PASYWA

85 011,54

218 680,26

81 717,17

212 922,09

I. Fundusz statutowy

0,00

0,00

II. Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

49 759,42

81 717,17

IV. Zysk (strata) netto

31 957,75

131 204,92

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

A. Fundusz własny

3 294,37

5 758,17

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

3 294,37

5 758,17

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

0,00

0,00

85 011,54

218 680,26

wydruk z dnia
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KOLEJOWA 47A/69, 01-210 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 527-271-27-63
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61203000451110000003573360

RZS dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31
Pozycja

Wartość na dzień
31/12/2017
161 609,10

Wartość na dzień
31/12/2018
343 633,96

161 609,10

343 633,96

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

III. Przychody pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

103 348,52

170 915,80

103 348,52

170 915,80

0,00

0,00

A. Przychody działalności statutowej:
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)
D. Przychody działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0,00

0,00

58 260,58

172 718,16

7 950,00

6 000,00

0,00

0,00

7 950,00

6 000,00

G. Koszty ogólnego zarządu

34 143,61

47 270,74

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

32 066,97

131 447,42

I. Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

K. Przychody finansowe

0,00

0,00

109,22

242,50

31 957,75

131 204,92

0,00

0,00

31 957,75

131 204,92

L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M - N)

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
INFORMACJA DODATKOWA - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

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 2018 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 granty z Fundacji im. Stefana Batorego oraz z ILGA-Europe, 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.

1

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
INFORMACJA DODATKOWA - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

5. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu wyniku netto za
2018 rok w wys. 131.204,92 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- 1.140,00
- darowizny – 140.643,26
- grant z Fundacji im. Stefana Batorego – 100.000,00
- grant z ILGA-Europe – 37.030,03
- przychody z 1% OPP – 64.820,67
- przychody z działalności gospodarczej -6.000,00
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.
Stowarzyszenie w ciągu roku zatrudniało 3 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 2018 rok.
5. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2018 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. 10 marca 2018 r.
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