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Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 
2016-2025 wyznacza główne obszary naszej pracy
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Skala systemowej przemocy stosowanej przez państwo 
przerosła nasze – i nie tylko nasze – oczekiwania.

Na szczęście tym razem przemoc spotkała się  
z ogromnym oporem społecznym.

Solidarnie wspieraliśmy protesty, wyjaśniałyśmy 
skąd się wzięły, czemu służą i dlaczego są konieczne.
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Pandemia
Przenieśliśmy nasze działania społecznościowe online

W naszej komunikacji skupiliśmy się na 
dodawaniu otuchy i oferowaniu 
alternatywnych sposobów na bycie razem.

Częściej pokazywaliśmy się online i zachęcaliśmy do kontaktu,
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Pandemia
Przenieśliśmy nasze działania społecznościowe online

Organizowaliśmy rozmowy na żywo na tematy związane z naszą pracą. Zbieraliśmy i nagłaśnialiśmy historie osób 
ze społeczności.
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Pandemia
Przenieśliśmy nasze działania społecznościowe online

Zorganizowaliśmy rozmowy na żywo z psycholożkami i psychologami, podczas których odpowiadaliśmy na Wasze pytania i 
radziliśmy jak poradzić sobie z izolacją
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Pandemia →mnw.org.pl/pomoc
Przenieśliśmy nasze działania społecznościowe online

W komunikacji w mediach społecznościowych przypominaliśmy o zasadach troski o siebie i innych. 
Założyliśmy też stronę z listą kontaktów pomocowych dla osób LGBT+.
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https://mnw.org.pl/pomoc


Mówię, jak jest → mowiejakjest.eu
Kontynuowaliśmy Mówię, jak jest – kampanię wzmacniająco-edukacyjną dla młodzieży LGBT+

Opublikowałyśmy materiały wzmacniające młodzież LGBT+ z serii Mówię, jak jest.
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https://mowiejakjest.eu/


Akcja U siebie – kontynuacja →mnw.org.pl/biblioteczka/tu-jestes-u-siebie
Naklejka i plakat Tu jesteś u siebie, bo miłość nie wyklucza powstały z myślą o ludziach, którzy chcieli  okazać 

wsparcie dla osób LGBT+ w trakcie bezprecedensowej nagonki medialnej na naszą społeczność

Znaczek idealnie trafił w potrzebę. W 2020 roku chętnie naklejano go w miejscach bezpiecznych i przyjaznych dla społeczności, 
ale równie chętnie fotografowały się z nim znane osoby, między innymi: Mary Spolski, Barbara Kurdej-Szatan, Bartosz Bielenia, 
Joanna Kulig i Monika Olejnik.
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https://mnw.org.pl/biblioteczka/tu-jestes-u-siebie/


Akcja U siebie – nowe wydanie →mnw.org.pl/biblioteczka/tu_jestem_u_siebie/ 
Tu jestem u siebie, bo miłość nie wyklucza to głos samych zainteresowanych, którzy mówią – jestem stąd i 

nic tego nie zmieni.
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Naklejki i plakaty służyły osobom w całej Polsce do zaznaczenia obecności w czasach, gdy władze naszego 
państwa jasno dawały nam do zrozumienia, że w Polsce nie ma dla nas miejsca.

https://mnw.org.pl/biblioteczka/tu_jestem_u_siebie/


Sojusznicy i sojuszniczki
W reakcji na nagonkę władz, polityków i mediów publicznych na społeczność LGBT+, głos coraz częściej 

zabierali sojusznicy i sojuszniczki

Głosy solidarności z atakowaną społecznością LGBT+ w Polsce płynęły do nas od wielu osób, nie tylko z kraju. 
Wsparcie wyrazili m.in. Conchita Wurst, Gigi Goode, Gonciarz i zespół Noże.
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Solidarność w społeczności
Najlepiej działamy wspólnie, dlatego zależy nam na nagłaśnianiu różnych inicjatyw

Pomagaliśmy nagłaśniać inicjatywy wspierające społeczność takie jak fundusze pomocowe, wydarzenia online, 
działania w innych miastach, zbiórki, czy nagrody promujące inkluzywność w biznesie.
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Nigdy nie będziesz szła sama
Wspierałyśmy kolektyw Stop Bzdurom

Nagłaśniałyśmy, wyjaśniałyśmy i odkłamywałyśmy wydarzenia związane z działaniami kolektywu Stop Bzdurom 
oraz atakami wysokich urzędników i instytucji państwowych na działające w nim osoby. Pomogłyśmy im w 
znalezieniu pomocy prawnej i wsparłyśmy podczas postępowania przygotowawczego.
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Nigdy nie będziesz szła sama – Tęczowa Noc, 7 sierpnia 2020
Brałyśmy udział w wydarzeniach Tęczowej Nocy i na bieżąco informowałyśmy o tym, co się dzieje

Osoby z MNW były na miejscu i brały udział w spontanicznym zgromadzeniu w Warszawie, które zaczęło się od blokady pod 
siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii i przeszło wspólnie na Krakowskie Przedmieście. Po przyjeździe policyjnych posiłków 
odbyła się chaotyczna, brutalna łapanka.
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Nigdy nie będziesz szła sama – Tęczowa Noc, 7 sierpnia 2020
Brałyśmy udział w wydarzeniach Tęczowej Nocy i na bieżąco informowałyśmy o tym, co się dzieje

Ostatecznie zatrzymano 47 osób. Grupa prawniczek i prawników, w tym również z MNW, zawiązała grupę pomocową razem z 
kolektywem Szpila. Zgodnie z raportem Szpili z sierpnia 2021 „w przypadku 97% zatrzymań dokonujący czynności działali poza 
obowiązującym prawem i z przekroczeniem uprawnień”.
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Nigdy nie będziesz szła sama na Placu Defilad w Warszawie
Współorganizowałyśmy demonstrację przeciw państwowej przemocy

Po Tęczowej Nocy wspólnie z kolektywem Stop Bzdurom, Koalicją Antyfaszystowską i Queer Tour zorganizowałyśmy demonstrację pod Pałacem 
Kultury i Nauki, w której wzięło udział kilka tysięcy osób. Wszystkie przemówienia były tłumaczone na żywo na polski język migowy.
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Nigdy nie będziesz szła sama
Demonstracje solidarnościowe

To dowód wielkiej siły całej naszej społeczności i potwierdzenie słów „nigdy nie będziesz szła sama”.
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Nigdy nie będziesz szła sama – solidarnie razem
Tęczowa Noc wywołała falę manifestacji solidarnościowych w Polsce i na świecie



Stoiska
Spotykaliśmy się na żywo, gdy tylko było to możliwe

Jeszcze przed pandemią udało nam się zorganizować wydarzenie w Białymstoku, a już w maseczkach można nas było spotkać na stoiskach 
w Gdańsku,  Wrocławiu i w Warszawie w Elektrowni Powiśle, Barze Studio, Wolności na LGBT+ Festivalu i na Plaży Żoliborz
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Stoiska
Spotykaliśmy się na żywo, gdy tylko było to możliwe

Nasze stoiska pojawiły się na wydarzeniach takich jak Marsz Równości we Wrocławiu, Święto Wolności i Demokracji w Gdańsku, a 
także LGBT Film Festival, Chcę Lepszej Polski, Niech żyją dziewczyny! i benefit na Plaży Żoliborz w Warszawie. 
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MNW na Marszach Równości

Ekipa MNW wzięła udział w Marszach wirtualnych i dwóch Marszach offline

Z powodu pandemii sezon marszowy częściowo przeniósł się online. Wspieraliśmy organizację między innymi I Internetowego Marszu Równości 
w Koszalinie. Fizycznie pojawiłyśmy się w Krakowie i Wrocławiu oraz na Tęczowym Disco pod Pałacem Prezydenckim.
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MNW na Marszach Równości

Podsumowaliśmy też marszową historię i zaprosiliśmy do „maszerowania” w domach.
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Ponieważ maszerowanie w trakcie pandemii okazało się niemożliwe, przypominałyśmy o historii Marszów i Parady Równości
oraz o tym, jak bardzo wzmocniły one naszą społeczność.



Lokalność i widoczność

Nie dałyśmy się wymazać ze swoich rodzinnych miast

W reakcji na wymazywanie społeczności LGBT+ i naszych symboli przez władze centralne i samorządowe przygotowałyśmy serię materiałów 
graficznych, przypominających, że byłyśmy, jesteśmy i będziemy w całej Polsce. Wyjaśniałyśmy znaczenie naszych symboli.
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Wspierający przekaz pojawił się w 24 miastach. Poza dużymi ośrodkami takimi jak Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, 
Warszawa i Wrocław, billboardy zawisły także m.in. w Gliwicach, Jaworznie, Lublinie, Radomiu, Rybniku i Sosnowcu.

Tęczowych świąt! →informacja prasowa 
Już drugi raz składaliśmy życzenia naszej społeczności
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https://mnw.org.pl/press/teczowe-billboardy-z-zyczeniami-teczowych-swiat-trzymajmy-sie-razem-w-calej-polsce/
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W reakcji na bezprecednsową akcję dezinformacyjną towarzyszącą 

uchwałom przeciw tzw. “ideologii LGBT” opublikowaliśmy serię 
krótkich filmów z wypowiedziami samorządowców i naszym 

komentarzem. Pomogliśmy również promować film 
“Tu nie chodzi o ludzi” autorstwa Jędrzeja Malko.
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Komunikacja dotycząca naszego celu strategicznego skupiła się na aktualnych kwestiach związanych z sytuacją pandemii.

Równość małżeńska

Konsekwencje braku ochrony prawnej w pandemii
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Błękitne memy

Grafiki małżeńskie są stałym elementem komunikacji MNW w mediach społecznościowych

Poza informacjami o kolejnych krajach, które wprowadziły równość małżeńską, „błękitne memy” to również głosy par tej samej i różnej płci, 
które pobierają się dumnie nosząc przypinki MNW. Ich słowa i uśmiechy dają nam nadzieję i pomagają utrzymać wiarę w naszą pracę.
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Bardziej intensywnie niż wcześniej poruszaliśmy temat tęczowego rodzicielstwa. 
Zgromadziliśmy historie par wychowujących dzieci i pomagaliśmy im przebić się do debaty publicznej.

Wasze historie - Tęczowe rodziny

Historie par tej samej płci wychowujących dzieci

MNW 2020 | Pomagamy zrozumieć



Świętowaliśmy ważne coming outy osób publicznych i śluby par, które dzieliły się z nami swoimi historiami.

Wasze historie
Wzmacnialiśmy ważne głosy osób ze społeczności.
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Rok był rekordowy pod względem nie tylko liczby fake newsów i natężenia celowej dezinformacji wymierzonej w naszą społeczność, 
ale przede wszystkim zaangażowania silnych mediów publicznych i prawicowych w ich masowe rozpowszechnianie.

Walka z dezinformacją

Pomagaliśmy namierzyć fakty w zalewie fake newsów
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Najwyżsi rangą politycy i urzędnicy państwowi prześcigali się w oczernianiu naszej społeczności i otwartym atakowaniu idei równych praw jako 
rzekomego zagrożenia, któremu trzeba stawić czynny opór. Nierówne traktowanie przedstawiali jako stan pożądany i wymagający utrwalenia. 
Nie komentowali rosnącej fali przemocy wobec osób LGBT+ w Polsce.

Czarne memy

Państwowy festiwal nienawiści
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Paradoksalnie w roku, w którym odbyły się tylko bardzo nieliczne Marsze Równości, narracja ich przeciwników powróciła ze zdwojoną siłą.
Nie zostawiliśmy tego bez komentarza.

“Po co te Parady?”
Powtarzamy do znudzenia
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We współpracy z TechSoup Polska i Barbarą Biskup z Centrum Wolontariatu w Kielcach przygotowaliśmy serię 
darmowych, ogólnodostępnych szkoleń z komunikacji metodą pozytywnych narracji alternatywnych.

Szkolenia z komunikacji

Uczyliśmy jak tworzyć pozytywne narracje
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Nasz rzecznik
Upamiętniliśmy pracę RPO

W specjalnej serii przypomniliśmy o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich - Adama Bodnara - na rzecz równego traktowania naszej społeczności.
Dziękowaliśmy za wsparcie również wszystkim osobom, które przewinęły się przez Biuro w trakcie jego kadencji.
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Przyłączyliśmy się do promocji filmu “Tu nie chodzi o ludzi” - godzinnego materiału wideo, w którym Jędrzej Malko zestawił ze sobą najbardziej 
rażące, nienawistne i ignoranckie wypowiedzi samorządowców dyskutujących nad wprowadzaniem tzw. “uchwał przeciw ideologii LGBT”.

Na specjalnej stronie dodaliśmy własny komentarz w formie trzech krótkich filmów prostujących największe bzdury i wyjaśniających faktyczną 
sytuację społeczności LGBT+ w Polsce. Zebraliśmy również kontakty do jednostek samorządowych i namawialiśmy do pisania listów w sprawie 
haniebnych uchwał.

Tu chodzi o ludzi →mnw.org.pl/tuchodzioludzi 

We współpracy z autorem filmu stworzyliśmy kampanię odkłamującą mity słyszane w samorządach
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https://mnw.org.pl/tuchodzioludzi/


MNW w mediach

Nasz głos pojawiał się w polskich i zagranicznych mediach – tak duża obecność to rekord dla naszego zespołu

MNW 2020 | Pomagamy zrozumieć

Ok. 20 dużych materiałów i drugie tyle wzmianek w polskich mediach, podcasty i materiały wideo. Pojawialiśmy się również w wielu mediach 
zagranicznych – ponad 30 razy w materiałach online mediów: ogólnoświatowych, ogólnoeuropejskich, ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Irlandii, 
Włoch, Hiszpanii i Norwegii. Informowaliśmy, komentowaliśmy i prosiliśmy o wsparcie dla polskiej społeczności LGBT+.



Kronika nagonki

Zagraniczne media o państwowej kampanii nienawiści

Otwarty atak władz, mediów publicznych i prawicowych oraz kościoła katolickiego na społeczność LGBT+ w Polsce odbił się 
szerokim echem na całym świecie. Nasze wypowiedzi pojawiły się w ponad 50 różnych gazetach, telewizjach i portalach 
informacyjnych.
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W tym wyjątkowo trudnym roku nasza ustawa o równości 
małżeńskiej została skierowana do Sejmu. To symboliczne, ale 

też historyczne wydarzenie oraz kamień milowy naszej Strategii.
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Wybory prezydenckie

Monitoring deklaracji wyborczych kandydatów i kandydatek

MNW 2020 | Zmieniamy prawo

Prowadziliśmy ciągły monitoring wypowiedzi kandydatów i kandydatek w wyborach prezydenckich. 
Sprawdzaliśmy, wyjaśnialiśmy i nagłaśnialiśmy wypowiedzi na temat społeczności LGBT+ oraz praw rodzinnych par osób tej samej płci. 
W przeciwieństwie do poprzednich wyborów kwestia równości małżeńskiej przewijała się w debatach - zarówno jako cyniczny 
straszak, jak i rzetelne pytanie o rosnącą przepaść między sytuacją rodzin osób LGBT+ w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
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Wybory prezydenckie

Kampania frekwencyjna

Przez cały okres przedwyborczy zachęcaliśmy i zachęcałyśmy do udziału w wyborach w naszych mediach społecznościowych. 
Dawaliśmy dobry przykład w dniu głosowania.
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Podsumowaliśmy najważniejsze działania i deklaracje prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące osób LGBT+ w Polsce.
Przypominaliśmy o pierwszym prezydenckim wecie, które uniemożliwiło uregulowanie procesu tranzycji osób 
transpłciowych na drodze ustawowej, pozytywnych wypowiedziach na temat wzorowanych na prawie rosyjskim rozwiązań 
wymierzonych w społeczność i jednoznacznym odrzuceniu idei równego traktowania wszystkich rodzin w Polsce.

Wybory prezydenckie

Kronika wstydu
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Po wypowiedziach kandydata Szymona Hołowni i jego żony, wskazujących na głębokie braki wiedzy na temat 
społeczności LGBT+ w Polsce, zaproponowaliśmy poznanie się bliżej i uzupełnienie wiedzy, którą powinna posiadać każda 
prezydencka para – nawet ta potencjalna.

Wybory prezydenckie

Zapraszaliśmy do dialogu



Chcę lepszej Polski > chcelepszejpolski.pl

Apel do opozycji
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Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod apelem do partii opozycyjnych o wpisanie do ich programów postulatów 
Deklaracji Kongresu LGBT+, czyli listy rozwiązań prawnych wraz z towarzyszącymi projektami ustaw, dotyczących prawa 
rodzinnego, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, zdrowia, edukacji i równego traktowania osób LGBT+ w Polsce.
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W roku pełnym systemowej przemocy i złych wiadomości zaprosiliśmy naszych odbiorców i odbiorczynie do wyobrażenia sobie lepszej Polski, 
której nie trzeba się bać, zachęcając w ten sposób do podpisywania apelu do opozycji.

Chcę lepszej Polski > chcelepszejpolski.pl

Komunikacja oparta na nadziei
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Przez 18 miesięcy, które minęły od podpisania przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego Warszawskiej Deklaracji LGBT+ nie zajęła się na 
poważnie tym tematem. Nie zorganizowano procesu wdrażania jej postanowień, a rozmowy z urzędnikami i urzędniczkami były 
blokowane przez ich przełożonych. Ponieważ monitorowanie i informowanie o dalszych losach Deklaracji jest naszym zobowiązaniem 
wobec społeczności, przedstawiliśmy podsumowanie tego okresu w trakcie konferencji prasowej. 

Warszawska Deklaracja LGBT+ > mnw.org.pl/deklaracjaLGBT
Podsumowanie bezczynności

https://mnw.org.pl/deklaracjalgbt


Rada Konsultacyjna OSK

MNW x OSK

MNW 2020 | Zmieniamy prawo

Nasza reprezentacja została zaproszona do Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. 
Naszym wkładem do prac nad postulatami dotyczącymi społeczności LGBT+ była przyjęta przez 27 organizacji z całej 
Polski Deklaracja Kongresu LGBT+ z 2019 roku.



Rada Konsultacyjna OSK

Poza Radą braliśmy też czynny udział w licznych protestach i demonstracjach na rzecz praw kobiet

MNW 2020 | Zmieniamy prawo

Nie będzie równości, dopóki wszystkie nie będziemy równe, a prawa reprodukcyjne to również prawa osób LGBT+.
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Uruchomiłyśmy Fundusz Prawo Nie Wyklucza, który świadczy 
pomoc prawną – pomaga znaleźć i opłacić prawnika lub 
prawniczkę osobom LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej.



Prawo Nie Wyklucza →mnw.org.pl/prawo 
Wystartował nowy fundusz MNW

MNW 2020 | Grupa prawna

Po miesiącach fundraisingu, budowania zespołu i rekrutacji Rady Konsultacyjnej, udało nam się uruchomić fundusz pomocowy Prawo Nie 
Wyklucza. Jego cel jest prosty – pomóc osobom LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej znaleźć prawnika lub prawniczkę i pokryć koszty ich pracy. Z 
powodu ogromnych braków w polskim systemie prawnym, zapotrzebowanie na taki rodzaj wsparcia jest ogromne.

https://mnw.org.pl/prawo/


Wolne sądy

Litygacja i monitoring orzecznictwa

MNW 2020 | Grupa prawna

Informowaliśmy o kolejnych etapach spraw polskich par w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Trybunale 
Sprawiedliwości UE. Wyjaśnialiśmy też coraz bardziej skomplikowaną sytuację dzieciom z tęczowych rodzin, którym Polska 
odmawia wydania dokumentów tożsamości, ponieważ w zagranicznym akcie urodzenia widnieją rodzice tej samej płci.



Edukacja prawna

Informowaliśmy i wyjaśnialiśmy

MNW 2020 | Grupa prawna

Monitorowaliśmy trwające postępowania sądowe oraz rekomendacje i opinie prawne publikowane przez instytucje 
międzynarodowe w związku z kryzysem praw osób LGBT+ w Polsce. Wyjaśnialiśmy również co kryje się za kolejną 
odsłoną uchwał przeciw “ideologii LGBT”.



Budujemy społeczność  
Pomagamy zrozumieć  
Zmieniamy prawo  
Grupa prawna
Grupa badawcza  

Rozwój

Fundraising

MNW 2020 | Sprawozdanie merytoryczne

Wraz z organizacjami LGBT+ z 5 ostatnich krajów Unii 
Europejskiej, w których pary osób tej samej płci nie mają 
żadnych praw, przeprowadziliśmy badanie jakości życia 

tęczowych rodzin w Polsce. 



Monitoring badań

Nagłaśnialiśmy i wyjaśnialiśmy wyniki badań

MNW 2020 | Grupa badawcza

Jedną z podstaw działania MNW jest edukacja oparta na rzetelnej wiedzy czerpanej z aktualnych badań.
W roku pełnym dezinformacji obalaliśmy mity i przywoływałyśmy godne zaufania źródła.



Komentowanie wyników sondaży, zwracanie uwagi na formę zadawanych pytań oraz diagnozowanie trendów w szerszym kontekście społecznym 
to działanie z przecięcia badań i edukacji. Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach programu Paidagogos Pro doprowadziła do 
powstania pierwszej badawczej pracy dyplomowej, której współ-mentorem był Jan Dzierzgowski z MNW

Edukacja i współpraca z badaczami i badaczkami

Zadaniem grupy badawczej jest także komentowanie wyników sondaży i wchodzenie w partnerstwa

MNW 2020 | Grupa badawcza



Budujemy społeczność  
Pomagamy zrozumieć  
Zmieniamy prawo  
Grupa prawna
Grupa badawcza  

Rozwój

Fundraising

Świętowałyśmy dziesięciolecie powstania grupy nieformalnej, 
która zorganizowała kampanię Miłość Nie Wyklucza 

i przerodziła się w Stowarzyszenie.

MNW 2020 | Sprawozdanie merytoryczne



Powiększenie zespołu pracowniczego MNW

Na stałe do osób pracujących w MNW dołączyli do nas Marianna, Paweł i Milena!

MNW 2020 | Rozwój

Marianna Wybieralska Paweł Szamburski Milena Adamczewska-Stachura



Social media

Działamy na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube, a w 2020 roku pojawiliśmy się też na TikToku

MNW 2020 | Rozwój

TikTok Facebook Instagram



Budujemy społeczność  
Pomagamy zrozumieć  
Zmieniamy prawo  
Grupa prawna
Grupa badawcza  

Rozwój

Fundraising
Kolejny rok z rzędu udało nam się nie tylko zwiększyć wpływy 
z fundraisingu, ale również utrzymać niezależność finansową 

o grantów instytucjonalnych oraz zróżnicowanie źródeł 
finansowania.

MNW 2020 | Sprawozdanie merytoryczne



Skarpetki, czapki, torby z historycznych banerów MNW, plakaty, szaliki, kubki, przypinki – to i wiele innych rzeczy można zamówić na sklepikowej 
stronie. 100% zysków ze sprzedaży trafia na nasze cele statutowe,

Sklepik Miłości – sklep.mnw.org.pl
Otworzyliśmy Sklep Miłości, w którym można kupić różne tęczowe gadżety

MNW 2020 | Fundraising

https://sklep.mnw.org.pl/


Wszystko, co można dostać w naszym sklepie, produkujemy u polskich, lokalnych dostawców. Zależy nam na etycznych 
warunkach, w których powstają rzeczy, które oferujemy. Bliskość lokalnych wytwórców to także mniejszy ślad węglowy.

MNW 2020 | Fundraising

Sklepik Miłości – sklep.mnw.org.pl
Etyczna produkcja

https://sklep.mnw.org.pl/


Zbiórki, zrzutki, sprzedaż produktów na naszą rzecz – wszystkie inicjatywy pomagają nam zabezpieczyć ciągłość naszych działań.

Finansowanie

W 2020 wsparło nas dużo osób prywatnych, inicjatyw i biznesów. Otrzymaliśmy też dwa granty i 

kontynuowaliśmy trwające projekty.

MNW 2020 | Fundraising



To ogromne wsparcie, które bardzo wiele dla nas znaczy. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają nas osoby przekazujące 
nam swój 1%. Dzięki Wam możemy działać jeszcze skuteczniej!

1% podatku

Na rzecz MNW wpłynęło 130 tysięcy złotych z 1% podatku

MNW 2020 | Fundraising



MNW 2020 | Fundraising

Dotacje projektowe i wsparcie instytucjonalne

Nasi grantodawcy w 2020 roku zagwarantowali nam wsparcie instytucjonalne (Fundusz Solidarnościowy Działaj 
Dalej – Fundacja Batorego) oraz projektowe (R.I.S.E – Komisja Europejska ze środków programu Prawa, Równość 
i Obywatelstwo; wsparcie Prawo Nie Wyklucza – Network - Gay leadership - Switzerland; Jesteśmy Rodziną – 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy).



Stabilność zagwarantowana przez darowizny pozwala nam startować o te granty, które rzeczywiście wpisują się w naszą strategię – 
to znaczy, że możemy działać zgodnie z długofalowym planem.

MNW 2020 | Fundraising

Wpływy w 2020

Skąd bierzemy pieniądze?



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 roku.
Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce.

W 2020 roku zatrudnialiśmy pięć osób
pracujących na rzecz równości.

mnw.org.pl/wspieram

Pracujemy dla Was, bo istniejemy dzięki Wam.
Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Było to możliwe tylko dzięki Waszemu wsparciu finansowemu!

MNW 2020 | Sprawozdanie merytoryczne

https://mnw.org.pl/wspieram


MNW 2020 | Sprawozdanie merytoryczne
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Nagłówek sprawozdania finansowego

Data sporządzenia

Wersja schemy

Kod systemowy

Wariant sprawozdania

Kod sprawozdania

Okres do

Okres od

SprFinOpWZlotych

SFJOPZ

1-2

 1

Podpis Data

Podpisy

Aneta Jolanta Dekowska 2021-06-26

01.01.2020

31.12.2020

25.06.2021

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-06-25
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 5272712763

KRS 0000485267

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

mazowieckie Warszawa

Warszawa WARSZAWA

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL mazowieckie Warszawa Warszawa

Wspólna 61 102

WARSZAWA 00-687 WARSZAWA

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2020

31.12.2020

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Stowarzyszenia zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdania finansowego opisane są w informacji 
dodatkowej

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie sporządza według wariantu porównawczego. Na wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym z 
tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością
operacyjną jednostki); wynik pozostałych przychodów i kosztów uwzględniający aktualizacje wartości aktywów; obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu 
podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

ustalenia wyniku finansowego 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-06-25
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Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem  529 730,35  253 479,42  0,00

  Aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Należności długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

  Aktywa obrotowe  529 730,35  253 479,42  0,00

   Zapasy  0,00  0,00  0,00

   Należności krótkoterminowe  25 547,75  4 325,14  0,00

   Inwestycje krótkoterminowe  504 182,60  249 154,28  0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00  0,00  0,00

Pasywa razem  529 730,35  253 479,42  0,00

  Fundusz własny  516 546,70  242 828,76  0,00

   Fundusz statutowy  0,00  0,00  0,00

   Pozostałe fundusze  0,00  0,00  0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych  242 828,76  212 922,09  0,00

   Zysk (strata) netto  273 717,94  29 906,67  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  13 183,65  10 650,66  0,00

   Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe  13 183,65  10 650,66  0,00

   Rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-06-25



Strona 1/1
STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA 
Wspólna 61/102, 00-687 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 527-271-27-63
BANK BGŻ,
61203000451110000003573360

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej  696 970,48  401 190,21  0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  696 970,48  401 190,21  0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  0,00

  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  0,00

Koszty działalności statutowej  383 984,07  350 964,60  0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  383 984,07  350 964,60  0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)  312 986,41  50 225,61  0,00

Przychody z działalności gospodarczej  46 497,37  12 221,38  0,00

Koszty działalności gospodarczej  69 534,76  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) -23 037,39  12 221,38  0,00

Koszty ogólnego zarządu  51 026,93  40 653,74  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)  238 922,09  21 793,25  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  35 096,37  8 223,26  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  5,87  0,00  0,00

Przychody finansowe  20,00  0,00  0,00

Koszty finansowe  314,65  109,84  0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)  273 717,94  29 906,67  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (M - N)  273 717,94  29 906,67  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-06-25
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2020 InformacjaDodatkowa2020_MNW.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość  0,00  0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

  Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-06-25
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Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość  0,00  0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-06-25



 STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA 

INFORMACJA DODATKOWA - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 

 

 1 

 
 

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 2019 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 2020 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 od Stowarzyszenia Lamda Warszawa,  Universita Degli Studi Di 
Bre, od Fundacji im.Stefana Batorego, od Verein Network. Osiągało też przychody z podnajmu 
pomieszczeń biurowych oraz ze sprzedaży gadżetów w sklepie internetowym. 

j) koszty realizacji zadań statutowych i koszty bieżącej działalności stowarzyszenia ujmuje się w 
miesiącu ponoszenia tych kosztów; 

k) stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych.   
5. Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale 

własnym. 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
WYJAŚNIENIA DO BILANSU 
 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych:  nie odnotowano. 

2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 
3. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
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4. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 
5. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu wyniku netto za 

2020 rok w wys. 273.717,94 PLN i przeznaczenie go w całości 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- 500,00 
- darowizny – 446.375,38 
- grant ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa – 30.000,00 
- grant od Verein Network – 35.227,86 
- grant od , Universita Degli Studi Di Bre – 25.773,54 
- grant Fundacji im.Stefana Batorego – 30.000,00 
- przychody z 1% OPP – 129.093,70 
- przychody z działalności gospodarczej – 46.497,37 

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 2020 rok. 
5. Stowarzyszenie nie odnotowało znaczących zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2020 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. 
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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. 
 
 
 
 
Sporządziła Aneta Dekowska 
 
 
Warszawa, dn. 25 czerwca 2021 r. 
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