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W tym roku po raz pierwszy mogliśmy przekazać mikrogranty 
8 inicjatywom pomagającym osobom LGBT+ w całej Polsce

MNW 2021 | Sprawozdanie merytoryczne



Dbałyśmy o widoczność jak największej liczby grup ze społeczności LGBT+

MNW 2021 | Budujemy społeczność



Przypominaliśmy o przeszłości naszej społeczności 
i dzieliliśmy się wzmacniającymi historiami

MNW 2021 | Budujemy społeczność



Akcja billboardowa Kochajcie mnie, mamo i tato była świetną okazją do 
zebrania historii o akceptacji, wsparciu i sojusznictwie.

→ kochajciemnie.pl

MNW 2021 | Budujemy społeczność

https://kochajciemnie.pl


Wzmacnialiśmy głosy osób z naszej społeczności.
Opowiadaliśmy o ważnych coming outach

MNW 2021 | Budujemy społeczność



Po raz pierwszy przygotowaliśmy specjalną stronę i serię edukacyjną na Miesiąc Dumy.
Nie zapominałyśmy o głosach sojuszników.

→ wlacztecze.pl

MNW 2021 | Budujemy społeczność

https://wlacztecze.pl


Nagłaśnialiśmy Marsze Równości w całej Polsce, a nasz reprezentant odwiedził większość z nich. 
Wróciliśmy też do organizacji stoisk.

MNW 2021 | Budujemy społeczność



Włączałyśmy się i współorganizowaliśmy akcje solidarnościowe w 
odpowiedzi na skandaliczne zachowanie władz wobec uchodźców na granicy 

z Białorusią

MNW 2021 | Budujemy społeczność



Kontynuowałyśmy serię Weselni Sojusznicy

MNW 2021 | Budujemy społeczność
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W ramach kampanii Jesteśmy rodziną nasze plakaty wróciły do 27 miejscowości. 
Tęczowe rodziny przez chwilę stały się widzialne.

MNW 2021 | Sprawozdanie merytoryczne



Wystartowaliśmy z kampanią na temat tęczowych rodzin żyjących w Polsce. 
W ciągu pierwszego miesiąca dotarła ona do miliona osób w mediach społecznościowych.

→ jestesmyrodzina.pl

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć

https://jestesmyrodzina.pl


MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć

Po raz pierwszy wybraliśmy komunikaty, bohaterów i grupy docelowe kampanii na podstawie 
własnych, zleconych specjalnie w tym celu badań ilościowych i jakościowych.

→ jestesmyrodzina.pl

https://jestesmyrodzina.pl


Nasze media społecznościowe wciąż pokazywały ślubne historie
 i ośmieszały pseudo-argumenty oponentów równości 

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć



Billboardy akcji Kochajcie mnie, mamo i tato zawisły w całym kraju.

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć



Informowaliśmy o działaniach fanatyków, atakujących naszą społeczność 
i wyjaśnialiśmy dlaczego są niebezpieczni

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć



Po raz pierwszy przeprowadziliśmy plebiscyt Antynagrody LGBT+, w którym na podstawie głosów publiczności przyznaliśmy wirtualne statuetki: 
Brunatne Barchany, Sokoła Symetrii i Polskiego Pawia

→  bit.ly/antynagrody-lgbt

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć

https://bit.ly/antynagrody-lgbt


Nasze plakaty, naklejki i pocztówki trafiały do osób w całym kraju
→  mnw.org.pl/biblioteczka

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć

https://mnw.org.pl/biblioteczka


Kampania one-off, w której byliśmy partnerami MullenLowe i Gazeta.pl 
okazała się hitem końcówki Miesiąca Dumy

→  bezLGBTplusniemapolski.pl

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć

https://bezlgbtplusniemapolski.pl


Z okazji powrotu do szkoły, przedłużyliśmy włączanie tęczy i zbieraliśmy zamówienia na pakiety edukacyjne. 
Cały nakład rozszedł się w niecałe dwa tygodnie.

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć



Włączaliśmy też tęczę we współpracy z Onet.pl, zostając partnerem serii 
wywiadów #OdkrywamySię

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć



W reakcji na doniesienia o szkodliwych bzdurach opowiadanych przez licealnego katechetę, 
przygotowaliśmy zestaw rzetelnych źródeł, prostujących kłamstwa

→ mnw.org.pl/homoseksualizm

MNW 2021 | Pomagamy zrozumieć

https://mnw.org.pl/homoseksualizm
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Dzięki kampanii Jesteśmy rodziną wróciliśmy do Sejmu, gdzie przy wsparciu 
sojuszniczych posłanek, opowiedzieliśmy o wynikach badań.

MNW 2021 | Sprawozdanie merytoryczne



Działalność Funduszu Prawo Nie Wyklucza nabrała rozpędu. 
Zaczęłyśmy pomagać prawnie pierwszym osobom LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej

→ mnw.org.pl/prawo

MNW 2021 | Zmieniamy prawo

https://mnw.org.pl/prawo


Po żmudnych rozmowach miasto zrealizowało wreszcie pierwszy punkt Deklaracji LGBT+.  
Zarezerwowano pieniądze na prowadzenie schroniska dla osób LGBT+ zagrożonych bezdomnością. 

MNW 2021 | Zmieniamy prawo



Zabieraliśmy głos w roli przyjaciela sądu i reagowaliśmy na kolejne urzędnicze absurdy.
Regularnie informowaliśmy o konsekwencjach uchwał o „strefach wolnych od ideologii LGBT”, 

monitorowaliśmy sprawy polskich par tej samej płci w międzynarodowych sądach

MNW 2021 | Zmieniamy prawo
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Wspólnie z partnerami z 6 krajów UE, zbadaliśmy jakość życia tęczowych 
rodzin. Raporty przesłaliśmy posłom i posłankom

MNW 2021 | Sprawozdanie merytoryczne



Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+. Raport z badań.
To najnowsze ogólnopolskie ilościowe opracowanie tematu uzupełnione wywiadami 

jakościowymi w wybranych grupach docelowych z tzw. ruchomego środka

MNW 2021 | Badania

https://mnw.org.pl/app/uploads/2021/12/Jeste%C5%9Bmy-Rodzin%C4%85_Co-my%C5%9Bl%C4%85-Polacy-i-Polki-o-rodzinach-os%C3%B3b-LGBT_Raport-z-bada%C5%84_Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-Nie-Wyklucza_2021.pdf


Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+. Raport z badań.
Wyniki badań stały się bezcenną podstawą działań kampanijnych i pracy rzeczniczej w latach wyborczych 2023-24.

MNW 2021 | Badania

https://mnw.org.pl/app/uploads/2021/12/Jeste%C5%9Bmy-Rodzin%C4%85_Co-my%C5%9Bl%C4%85-Polacy-i-Polki-o-rodzinach-os%C3%B3b-LGBT_Raport-z-bada%C5%84_Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-Nie-Wyklucza_2021.pdf
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Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016-2025 
wyznacza główne obszary naszej pracy

MNW 2021 | Sprawozdanie merytoryczne



Kolejny rok z rzędu zanotowaliśmy wzrost wpływów z 1 procenta i pozostałych kanałów. 
Udało nam się również utrzymać zróżnicowane źródła finansowania i nie uzależniać się od grantów

MNW 2021 | Rozwój

Wpływy z 1% podatku



Nasz stały zespół zasiliły dwie osoby: 
Idzie – social media – i Oktawiusz – finanse i fundraising

MNW 2021 | Rozwój



Nasze kanały społecznościowe docierały do ponad 3,6 miliona osób w skali roku

MNW 2021 | Rozwój
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Zanotowaliśmy rekordowe wpływy ze zbiórki jednoprocentowej:
ponad 238 tys. złotych!

MNW 2021 | Sprawozdanie merytoryczne



Zbiórka w ramach akcji Kochajcie mnie, mamo i tato była największym 
sukcesem crowdfundingowym w historii ruchu LGBT+ w Polsce

MNW 2021 | Fundraising



Rozwijałyśmy ofertę sklepiku Miłości
→ sklep.mnw.org.pl

MNW 2021 | Fundraising

https://sklep.mnw.org.pl


Dywersyfikowałyśmy źródła finansowania, rozwijając ofertę szkoleniową dla biznesu 
prowadzoną w ramach działalności gospodarczej oraz opcje dostępne dla 

darczyńców. Pomagały nam też sojuszniczki.

MNW 2021 | Fundraising



Udało nam się pozyskać finansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (obszaru EOG) oraz ILGA Europe

MNW 2021 | Fundraising



Działamy dzięki Twojemu wsparciu.

Dołącz do nas i ustaw stały przelew
lub przekaż jednorazową darowiznę

na rzecz Miłości

>>> mnw.org.pl/wspieram

Pomagamy zrozumieć | Zmieniamy prawo | Budujemy społeczność
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https://mnw.org.pl/wspieram
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
NIP: 5272712763

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych na
31.12.2021

Za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Nazwa
Wartość za analogiczny
okres poprzedniego okr.

obr.

Wartość za okres 01-01-
2021 - 31-12-2021

696 970,481 970 704,65A. Przychody z działalności statutowej

696 970,481 970 704,65I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

383 984,071 319 856,33B. Koszty działalności statutowej

383 984,071 319 856,33I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00III. Koszty pozostałej działalności statutowej

312 986,41650 848,32C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

46 497,37131 076,31D. Przychody z działalności gospodarczej

69 534,76103 316,37E. Koszty działalności gospodarczej

-23 037,3927 759,94F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

51 026,93177 313,15G. Koszty ogólnego zarządu

238 922,09501 295,11H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

35 096,370,00I. Pozostałe przychody operacyjne

5,874,27J. Pozostałe koszty operacyjne

20,000,00K. Przychody finansowe

314,65692,57L. Koszty finansowe

273 717,94500 598,27M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

0,000,00N. Podatek dochodowy

273 717,94500 598,27O. Zysk (strata) netto (M-N)

.......................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.......................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
NIP: 5272712763

Bilans dla organizacji pożytku publicznego na 31.12.2021
Sporządzony na dzień: 31-12-2021

Nazwa
Wartość na
dzień 01-01-

2021

Wartość na
dzień 31-12-

2021

AKTYWA 529 730,351 024 437,20

A. Aktywa trwałe 0,000,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,000,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,000,00

III. Należności długoterminowe 0,000,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,000,00

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,000,00

B. Aktywa obrotowe 529 730,351 024 437,20

I. Zapasy 0,000,00

II. Należności krótkoterminowe 25 547,7533 553,24

III. Inwestycje krótkoterminowe 504 182,60990 883,96

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,000,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,000,00

Aktywa razem 529 730,351 024 437,20

Nazwa
Wartość na
dzień 01-01-

2021

Wartość na
dzień 31-12-

2021

529 730,351 024 437,20PASYWA

516 546,701 017 144,97A. Fundusz własny

0,000,00I. Fundusz statutowy

0,000,00II. Pozostałe fundusze

242 828,76516 546,70III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

273 717,94500 598,27IV. Zysk (strata) netto

13 183,657 292,23
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

0,000,00I. Rezerwy na zobowiązania

0,000,00II. Zobowiązania długoterminowe

13 368,867 292,23III. Zobowiązania krótkoterminowe

0,000,00IV. Rozliczenia międzyokresowe

529 730,351 024 437,20Pasywa razem

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
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INFORMACJA DODATKOWA 
 
 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
1. STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA Warszawa, Wspólna 61/102, zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000485267 w 2021 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 2021 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;  

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. 
5. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu wyniku netto za 

2021 rok w wys. 500.598,27 PLN i przeznaczenie go w całości na cele statutowe. 
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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- 1.840,00 
- darowizny – 1.370.247,26 
- granty- 359.689,16 
- przychody z 1% OPP – 238.928,23 
Przychody z działalności gospodarczej – 131.076,31 

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 6 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 2021 rok. 
5. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2021 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. 
12. Stowarzyszenie nie posiada żadnych innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 
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Sporządziła Aneta Dekowska 
 
 
Warszawa, dn. 26 czerwca 2022 r. 
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