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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WSPÓLNA Nr domu 61 Nr lokalu 102

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-687 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@mnw.org.pl Strona www http://mnw.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-11-08

2016-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14714636200000 6. Numer KRS 0000485267

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wiktoria Beczek Osoba członkowska 
zarządu

TAK

Hubert Sobecki Osoba członkowska 
zarządu

TAK

Aleksandra Kaczorek Osoba członkowska 
zarządu

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sławomir Wodzyński Komisja rewizyjna TAK

Agnieszka Mulak Komisja rewizyjna TAK

Agata Urbanik Komisja rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
● działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu 
na ich
orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, w szczególności poprzez
działalność na rzecz wprowadzenia do polskiego prawa możliwości 
prawnej
formalizacji związków osób tej samej płci,
● propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i 
tożsamości płciowych,
● upowszechnianie oraz ochrona wolności, praw człowieka i swobód 
obywatelskich, w
tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek 
powodów, a
także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
● tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udział w 
procesie
legislacyjnym,
● kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych 
prawem środków do
osób fizycznych, podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych,
● kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
● propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do 
wzrostu
społecznej akceptacji dla osób nieheteronormatywnych oraz ich rodzin i 
bliskich, w
tym dla rodzin zakładanych przez te osoby,
● integrację i wspieranie środowisk zajmujących się działalnością zgodną z 
celami
statutowymi Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań,
● prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, 
w tym
opracowywanie i wydawanie czasopism i książek,
● prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i kulturalnej, w tym 
organizowanie
i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji 
oraz wystaw i
koncertów,
● prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania 
potrzeb oraz
problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także
upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń,
● finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach 
realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia,
● organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z 
celami
statutowymi Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000000

50

- R.I.S.E. – Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe – Realizowaliłyśmy projekt z Komisji 
Europejskiej „RISE” – przygotowania do kampanii społecznej na temat tęczowych rodzin w postaci badań: badanie jakości życia 
par osób tej samej płci i ich dzieci i ich codziennych problemów wywołanych brakami w polskim prawie (wywiady pogłębione i 
grupa fokusowa).
- Wybory prezydenckie – siła społeczności – Zachęcaliłyśmy do wzięcia udziału w (drugich) wyborach, informowaliłyśmy na 
bieżąco o rozwoju obu kampanii i namawialiłyśmy do świadomego podejścia do ogólnopolskiej polityki.
- Miłość w pandemii – Nagły lockdown był ciężki dla wielu osób – skupiliłyśmy się na wsparciu społeczności. Byliłyśmy jeszcze 
bardziej aktywne online. „Quizy pełne miłości”, cykl „wasze historie”, informacje o prawach człowieka  z całego świata, 
webinary i rozmowy. Wzmacnialiłyśmy widoczność społeczności LGBT+ również poprzez media społecznościowe – 
otworzyliłyśmy również konto na TikToku.
- Ciężki rok dla społeczności – wydarzenia sierpniowe – Byliłyśmy na miejscu 7 sierpnia, pomogliłyśmy w znalezieniu pomocy 
prawnej osobom zatrzymanym i razem z Koalicją Antyfaszystowską, Stop Bzdurom i QueerTour zorganizowaliłyśmy 
demonstrację solidarnościową pod Pałacem Kultury
- “Tu chodzi o ludzi” – film i seria krótkich filmików uświadamiających na temat obrad samorządów dot. uchwał – 
https://mnw.org.pl/tuchodzioludzi/
- regularne posty na dotychczasowych kanałach oraz uruchomienie konta na TikToku – platformie najpopolarniejszej wśród 
młodzieży
- kontynuacja kampanii „Mówię, jak jest” – edukacja na temat radzenia sobie z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami, 
wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności.
- Założenie i uruchomienie zbiórki na Fundusz Prawo Nie Wyklucza, finansujący pomoc prawną w sprawach dotyczących 
wykluczenia na podstawie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej: https://mnw.org.pl/prawo/  
- Organizacja demonstracji solidarnościowej z zatrzymanymi aktywistkami na Placu Defilad w Warszawie “nigdy nie będziesz 
szła sama” https://fb.me/e/gWrYDcsl7 
- Apel i akcja “Chcę lepszej Polski” – jako odpowiedź na społeczną aktywizację w konteście praw osób LGBT+ po wydarzeniach w 
sierpniu 2020. Popularyzacja postulatów 27 organizacji działających na rzecz osób LGBT+, wypracowanych podczas 
zorganizowanego przez nas Kongresu LGBT+ (marzec 2019). Zbieranie podpisów, edukacja, rozmowy i fundraising podczas 
całodniowego wydarzenia pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie oraz promocja strony www, na której również można 
złożyć podpis pod apelem: https://chcelepszejpolski.pl/ ; https://fb.me/e/TZXTqKH8 
- Organizacja konferencji prasowej pod warszawskim Ratuszem – “Warszawska Deklaracja LGBT+ 1,5 roku później” (17 
września)
- Doprowadzenie do złożenia napisanej przez Stowarzyszenie ustawy o równości małżeńskiej w Sejmie.
- Uczestnictwo w edukacyjnych spotkaniach “na żywo” ze społecznością podczas okresu zluzowanych obostrzeń związanych z 
pandemią.
Uczestnictwo w licznych webinarach, konferencjach i wystąpieniach online.
- Uczestnictwo w spotkaniach z warszawskim Ratuszem na temat wdrożenia punktów z Warszawskiej Deklaracji LGBT+ 
podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
- Pozyskanie środków na odświeżenie i wydruk drugiego wydania materiałów edukacyjnych “Orientuj się!” 
https://mnw.org.pl/orientujsie/ 
- Kampania “Tęczowych świąt” – billboardy i city lighty w 24 miastach w Polsce.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, 
PUBLICYSTYCZNEJ I INFORMACYJNEJ, W TYM
OPRACOWYWANIE I WYDAWANIE CZASOPISM I 
KSIĄŻEK. Publikacje dostępne online oraz w 
formie drukowanej, publikowanie treści 
publicystycznych i informacyjnych. M.in. 
opracowanie oraz wydanie drugie publikacji 
„Mówię, jak jest”, mini-książeczki informacyjnej 
na temat sposobów radzenia sobie z sytuacjami 
przemocy na tle homofobicznym i 
transfobicznym, publikacje na temat stanu 
prawnego społeczności w Polsce.

58.19.Z 5 442,00 zł

2

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
-PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-
SZKOLENIOWEJ I KULTURALNEJ, W TYM
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SPOTKAŃ, 
SZKOLEŃ, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW,
KONFERENCJI ORAZ WYSTAW I KONCERTÓW, to 
jest między innymi spotkania edukacyjne „Chcę 
lepszej Polski” edukujące na temat sytuacji 
prawnej społeczności LGBT+ w Polsce oraz 
opracowanej wspólnie z innymi organizacjami 
liście postulatów zmian prawnych; spotkania 
edukacyjne podczas (nielicznych z powodu 
pandemii) wydarzeń offline; szkolenia i 
warsztaty edukacyjne.

85.59.B 40 628,04 zł

3

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
-TWORZENIE I WSPIERANIE PROJEKTÓW AKTÓW 
PRAWNYCH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE
LEGISLACYJNYM I IN. – prace lobbyingowe, 
spotkania i wnioski dotyczące stworzonego 
przez stowarzyszenie projektu ustawy o 
równości małżeńskiej. Projekt ustawy został w 
wyniku działań i zabiegów złożony w Sejmie w 
2020 roku. Prace wspólne z licznymi 
organizacjami pozarządowymi nad listą 
postulatów dotyczących zmian w prawie, które 
powinny zostać wprowadzone, by poprawić 
jakość życia i bezpieczeństwo społeczności.

94.99.Z 81 256,08 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 778 584,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 696 970,48 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 46 497,37 zł

d) przychody finansowe 20,00 zł

e) pozostałe przychody 35 096,37 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE - 
Prowadzenie szkoleń i prezentacji dot. m.in.: zarządzania różnorodnością pracowników w 
biznesie oraz społecznych i finansowych korzyściach tworzenia w miejscu pracy bezpiecznej 
przestrzeni dla osób LGBT+. Szkolenia są dopasowane do profilu i potrzeb zgłaszających się 
podmiotów - od wiedzy podstawowej z zakresu różnorodności, po szczegółowe informacje i 
zagadnienia na temat społeczności i problemów, z jakimi jej członkowie mogą się spotykać.

2 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Sprzedaż 
toreb z recyklingu przerobionych z nieużywanych, historycznych banerów zabieranych w 
przeszłości na demonstracje, toreb zakupowych z recyklingowanych materiałów, czapek, 
szalików, skarpet w rozmiarach dziecięcych i dla dorosłych, koszulek, kubków emaliowanych, 
grafik w formie plakatów, breloków emaliowanych, przypinek emaliowanych, flag. Sklep i 
produkty, które można w nim dostać w ramach sprzedaży detalicznej można zobaczyć pod 
adresem: https://sklep.mnw.org.pl

3 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi: podnajem przez 
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza przestrzeni biurowej wynajmowanej od Zarządu 
Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście, adres: ul. Wspólna 61 lok. 201, 
00-687 Warszawa. Podnajem prowadzony jest dla organizacji pozarządowej Fundusz 
Feministyczny. Podnajem prowadzony jest za zgodą Zarządu Gospodarowania 
Nieruchomościami. Podnajem prowadzony jest zgodnie z wyceną Zarządu Gospodarowania 
Nieruchomościami.
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129 093,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 25 773,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 588 600,61 zł

2.4. Z innych źródeł 35 116,37 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 35 575,23 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 127 326,12 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, PUBLICYSTYCZNEJ I 
INFORMACYJNEJ, W TYM OPRACOWYWANIE I WYDAWANIE CZASOPISM I KSIĄŻEK – dodruk 
publikacji "Orientuj się!" – 4000 sztuk

5 442,00 zł

2 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ I 
KULTURALNEJ – organizacja spotkań edukacyjnych, szkoleń i warsztatów, opracowanie 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych

40 628,04 zł

3 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA – organizacja spotkań i demonstracji, przygotowanie materiałów 
popularyzujących cele ze sfery działalności pożytku publicznego, demonstracji, promocja 
aktywności i świadomości obywatelskiej, działania rzecznicze, praca z osobami odpowiedzialnymi 
za działania legislacyjne.

81 256,08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

25 773,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

500,00 zł

446 375,38 zł

95 227,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

46 497,37 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 312 986,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 504 866,28 zł 127 326,12 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

383 984,07 zł 127 326,12 zł

0,00 zł 0,00 zł

69 534,76 zł

314,65 zł

51 026,93 zł

5,87 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 999,49 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -23 037,39 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

9 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

8 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 290 274,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

290 274,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 015,00 zł

8 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

8 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

169 017,00 zł

158 017,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

11 000,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 121 257,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 290 274,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 10



X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wiktoria Beczek
Hubert Sobecki

Aleksandra Kaczorek
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 11


