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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-16

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 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

Hubert Sobecki Prezes TAK

Aleksandra Muzińska Członek Zarządu TAK

Oktawiusz Chrzanowski Członek Zarządu TAK

Wiktoria Beczek Członek Zarządu TAK

Aleksandra Boczkowska Członek 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

Agata Urbanik Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Sławomir Wodzyński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Marczewski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działania Miłość Nie Wyklucza w 2016 r. skupiały się na przygotowaniu i rozpoczęciu procesu wdrażania 
„Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce w latach 2016-2025”. Działania zewnętrzne 
prowadzono na pięciu wzajemnie powiązanych obszarach badań społecznych, działań prawnych, 
edukacji, lobbingu politycznego oraz budowania społeczności LGBT+ w Polsce. W każdym z obszarów 
zespół Stowarzyszenia testował narzędzia, metody oraz sposoby pracy, formułując jednocześnie plany 
operacyjne, odpowiadające kierunkom wyznaczonym w Strategii.

Spośród pięciu obszarów funkcję kluczową pełni budowanie społeczności LGBT+. Podnoszenie 
świadomości oraz wzmacnianie poczucia tożsamości, przynależności i wspólnoty interesów wśród osób 
nieheteronormatywnych i transpłciowych w Polsce nie tylko zwiększa skuteczność działań w 
pozostałych obszarach, lecz jednocześnie ułatwia rozwój Stowarzyszenia, zapewniając wsparcie 
sojuszników i sojuszniczek. 

BADANIA
W 2015 roku Stowarzyszenie opublikowało dwa raporty z badań społecznych: raport z ogólnopolskiego 
badania "Postawy wobec równości małżeńskiej”, “Społeczność LGBTQIA w Polsce”. W 2016 roku 
opublikowany został kolejny raport Polska społeczność nieheteronormatywna”. Wszystkie badania 
zostały przeprowadzone w ramach projektu “Równość małżeńska dla wszystkich” zrealizowanego w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG. Zebrane w nich 
dane stały się podstawą działań w obszarach edukacji i lobbingu politycznego w 2017 roku, stanowiąc 
zarazem punkt wyjścia dla założonych w Strategii wskaźników pomiaru poziomu poparcia społecznego 
dla równości małżeńskiej w Polsce.
Grupa badawcza prowadziła również prace skupione na gromadzeniu wiedzy oraz wyszukiwaniu 
metodologii, które umożliwiłyby regularną aktualizację stanu wiedzy oraz poszerzanie zakresu badań 
prowadzonych w przyszłości.
- Publikacja raportu „Polska społeczność nieheteronormatywna”
Celem badania było znalezienie platformy komunikacyjnej właściwej dla członków i członkiń 
społeczności LGBT+, która umożliwi sformułowanie adekwatnego komunikatu, zachęcającego do 
otwartego wyrażania przynależności do społeczności oraz do angażowania się w działania związanych z 
nią organizacji.
Badanie miało więc za zadanie odkrycie wspólnych wartości i innych czynników spajających badaną 
grupę osób. Poszukiwano elementów, do których będzie się można odwołać i które mają pozytywny 
wydźwięk. Częścią badania było także wyszukanie w codziennym doświadczeniu szczególnie 
budujących wydarzeń, doświadczeń, odczuć i potrzeb charakterystycznych dla badanej społeczności.
Analizowano również przykładowe kampanie organizacji LGBT+ pod kątem ich adekwatności, czyli 
dopasowania do potrzeb członków społeczności
Badanie miało charakter jakościowy i zostało przeprowadzone za pomocą metody zogniskowanych 
dyskusji grupowych (FGD) oraz wywiadów indywidualnych (IDI) w trzech miastach w Polsce. 
Wyniki badań społecznych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie zostały zaprezentowane na 
Ogólnopolskiej Konferencji Mniejszości Seksualnych, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA Kraków.

DZIAŁANIA PRAWNE
W ramach  projektu „Równość małżeńska dla wszystkich” grupa prawna opracowała projekt ustawy o 
równości małżeńskiej, zmieniającej m. in.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zakłada zmiany 
umożliwiające zawieranie małżeństw cywilnych przez pary jednopłciowe.. Projekt ten zostanie poddany 
konsultacjom społecznym i opiniowaniu, a następnie będzie przedstawiany jako docelowe rozwiązanie 
kwestii formalizacji związków jednopłciowych w Polsce.
Działania prawne Stowarzyszenia skupiły się także na kontynuacji koordynacji prac Koalicji na rzecz 
Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, realizującej proces litygacji strategicznej. 
- Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej
Koalicja rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2015 r., a jej celem jest doprowadzenie do 
historycznego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zobowiązującego Polskę do przyjęcia 
przepisów umożliwiających parom jednopłciowym zawieranie związków partnerskich lub małżeństw. 
W 2016 r. pięć par, które przystąpiły do litygacji strategicznej, kontynuowało zainicjowane w 2015 r. 
postępowania sądowe związane z odmową przyjęcia przez kierowników urzędów stanu cywilnego 
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. W sprawach czterech par zakończyło się 
postępowanie przed sądami II instancji oddaleniem apelacji skarżących i utrzymaniem w mocy decyzji 
sądów I instancji, że odmowa przyjęcia oświadczeń przez kierowników urzędów stanu cywilnego była 
uzasadniona. Prawnicy zaangażowani w działalność Koalicji podjęli decyzję o jednoczesnym wniesieniu 
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skarg do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2017 r.
W dniu 9 sierpnia 2016 r. odbyła się druga konferencja prasowa Koalicji, podczas której  przedstawione 
zostały wyniki dotychczasowych działań sądowych przybliżających Koalicję do realizacji założonego 
celu. Tego samego dnia rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na działalność Koalicji na platformie 
crowdfoundingowej pomagam.pl. Relacje z konferencji ukazały się w czołowych polskich mediach mi.n. 
Gazecie Wyborczej czy Newsweek Polska.
Edukacja prawna
W ramach prac grupy prawnej opublikowano także tłumaczenia dwóch dokumentów, dotyczących 
orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wprowadzającego równość małżeńską w tym 
kraju. Tłumaczenia powstały w ramach projektu “Równość małżeńska dla wszystkich” zrealizowanego 
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG. 
- Publikacja tłumaczenia wyroku i opinii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Obergefell 
v. Hodges. 
- Publikacja tłumaczenia wyboru opinii amici curiae Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w 
sprawie Obergefell v. Hodges

EDUKACJA
- Publikacja „Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących”. 
W pierwszym kwartale roku zespół Stowarzyszenia opracował pierwszą w Polsce publikację w całości 
poświęconą tematowi równości małżeńskiej. Przewodnik, który stał się flagowym produktem Miłość 
Nie Wyklucza, jest  kompendium wiedzy na temat sytuacji par jednopłciowych w Polsce – również w 
odniesieniu do sytuacji w innych krajach. Dostarcza także podstawowe informacje i praktyczne 
argumenty, przemawiających za wprowadzeniem małżeństw dla wszystkich.
Publikacja była promowana m.in. na Facebooku, a także w mediach tradycyjnych (m.in Radio TOK FM), 
została rozesłana do osób prenumerujących magazyn „Replika”. Łącznie ponad tysiąc egzemplarzy 
trafiło do organizacji LGBT+, innych organizacji społecznych i instytucji oraz osób indywidualnych w 
całej Polsce. Publikacja powstała w ramach projektu “Równość małżeńska dla wszystkich” 
zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG. 
Inne materiały edukacyjne
- Akcja i plakat „Kiedy widzisz, że ktoś znieważa inną osobę”
W związku z nasilającymi się w Polsce przestępstwami z nienawiści: atakami na tle homofobicznym, 
ksenofobicznym czy rasistowskim, opublikowaliśmy na FB obrazek „Kiedy widzisz, że ktoś znieważa inną 
osobę” pokazujący, w jaki sposób można reagować na przemoc słowną. Udostępniliśmy również go w 
postaci plakatu do samodzielnego wydrukowania.
- Pakiet informacji o Paulu Cameronie na stronie dla mediów i szerokiej opinii publicznej
W związku z wizytą w Polsce Paula Camerona, opracowaliśmy zestawienie informacji na temat 
wątpliwej jakości prowadzonych przez niego badań, krytycznych opinii towarzystw naukowych z całego 
świata, odmów wystąpień na polskich uczelniach wyższych oraz przypadków naruszenia etyki w 
publikacjach i wystąpieniach. Zostały także rozesłane do mediów.
- Plakat edukacyjny z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. W związku ze Światowym Dniem Walki z 
AIDS opracowaliśmy graficzną instrukcję „Walcz z wirusem HIV w trzech krokach”. Plakat został 
udostępniony na FB oraz w postaci pdf do samodzielnego wydrukowania.

LOBBING I RZECZNICTWO
- Rozpoczęcie procesu konsultacji z Nowoczesną - projekt ustawy o związkach partnerskich.
- Udział w spotkaniu organizacji antydyskryminacyjnych z Pełnomocnikiem Rządu ds. równego 
traktowania Wojciechem Kaczmarczykiem.
- Stworzenie i przewodniczenie w pracach grupy warszawskich organizacji LGBT+ w celu wypracowania 
stanowiska dotyczącego współpracy na rzecz społeczności LGBT+ z Prezydent m.st. Warszawy - prace 
zakończone sformułowaniem stanowiska organizacji przesłanym wraz z zaproszeniem do dialogu do 
warszawskiego Ratusza.
- Udział w konferencji „Zatrzymać spiralę agresji. Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo 
przestępstw z uprzedzeń” w Sejmie RP
- Udział w spotkaniu z organizacjami zrzeszonymi w EGAM w Sejmie RP zorganizowanym przez 
polityków klubu Nowoczesna
- Nagłośnienie stanowiska polskiej delegacji w ONZ podczas debaty o zapobieganiu pandemii HIV/AIDS 
- Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 
- Nagłośnienie wydanych wobec Polski zaleceń Komitetu Praw Człowieka nt. konieczność 
przeanalizowania sytuacji prawnej rodziców tej samej płci w celu zapewnienia realizacji ich prawa do 
niedyskryminacji prawnej i faktycznej.
- Protest w sprawie wizyty Paula Camerona w Polsce 
- Interwencje w sprawie rezolucji konkluzji Rady Unii Europejskiej o równym traktowaniu osób LGBTI 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-16 3



Komentarz w sprawie sprzeciwu pełnomocnika ds. równego traktowania wobec dyrektywy Unii 
Europejskiej o równym traktowaniu  
- Monitoring polityków i polityczek – reakcja w odpowiedzi na homofobiczne tyrady na posiedzeniu 
sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej 
- Lista posłanek i posłów nieobecnych na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. UE, na której doszło do 
negatywnego zaopiniowania konkluzji Rady UE o równym traktowaniu osób LGBTI.

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI
Organizowane przez nas akcje mają na celu angażowanie osób LGBT+ i sojuszników w różnego rodzaju 
działania oraz budowanie tożsamości i identyfikacji ze społecznością LGBT+.
- Tęcza dla demokracji
Udział reprezentacji Stowarzyszenia w demonstracjach prodemokratycznych i na rzecz praw człowieka 
podnosi widoczność osób nieheteronormatywnych i pomaga budować koalicje, w myśl zasady 
intersekcjonalności. Na wszystkich demonstracjach, protestach i marszach osoby ze Stowarzyszenia 
przychodzą z tęczową flagą , aby podkreślić, że wśród demonstratów i demonstrantek są także osoby 
LGBT+. Przed demonstracjami w mediach społecznościowych zachęcamy wszystkie osoby, aby także 
brały ze sobą tęczowe barwy. Akcję promujemy hasłem Tęcza dla demokracji: #TęczaDlaDemokracji.
- Wasze historie 
W ramach akcji “Wasze historie” zbieramy opowieści z życia osób LGBT+, które przesyłają nam do nas, 
żeby podzielić się ważnym dla siebie doświadczeniem (podnoszącym na duchu, rozczarowującym, 
inspirującym, czy poruszającym), na przykład reakcjami bliskich lub nieznajomych na ich coming out. 
Zależy nam na pokazywaniu różnych wymiarów i aspektów przynależenia do społeczności osób LGBT+ 
w Polsce. 
- Weselni sojusznicy i sojuszniczki
Wysłaliśmy setki przypinek do par biorących ślub (różnopłciowych w Polsce i jednopłciowych na 
Zachodzie). Pary fotografowały się z naszymi przypinkami podczas ślubu, by okazać solidarność z tymi, 
którzy nie mogą zawrzeć związku w kraju. Przypinki były też rozdawane gościom weselnym.
- Akcja społecznościowa „Zostań moim RPO”
Celem akcji było zwrócenie uwagi osobom należącym do społeczności LGBT+, że Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich działa na rzecz ich praw. W ramach akcji zachęcaliśmy do wysłania życzeń 
walentynkowych i podziękowań dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Akcję 
przeprowadziliśmy we współpracy z Grupą Stonewall (Poznań), Stowarzyszeniem Queerowy Maj 
(Kraków). Do Biura RPO trafiłt 123 walentynki. 
- Organizacja wydarzenia „Solidarnie z ofiarami nienawiści”
Wspólnie z dwunastoma organizacjami i grupami nieformalnymi (Stowarzyszenie bez!miar, Lambda 
Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Akceptacja, Codziennik Feministyczny, Partia Zieloni, 
Hejtstop, Fundacja Feminoteka, Replika, Otwarta Rzeczpospolita, Inicjatywa Polska i Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej) zorganizowaliśmy czuwanie pod ambasadą USA po tragedii w klubie 
Pulse w Orlando (Floryda). W masowej strzelaninie zginęło tam 50 osób, głównie 
nieheteronormatywnych. Wspólnie oddaliśmy hołd osobom, które padły ofiarą nienawiści.
- Akcja „Tęczowe zaduszki”
Stworzyliśmy mapę miejsc pochówku osób nieheteronormatywnych i sojuszników społeczności. Osoby 
LGBT+ nierzadko są chowane w miejscu i obrządku niezgodnym z ich wolą, ponieważ - zgodnie z 
prawem - wykonawcami woli nie mogą być najbliższe im osoby. Tworząc mapę chcieliśmy ocalić od 
zapomnienia osoby nieheteronormatywne, ich wkład w społeczność i umożliwić innym oddanie im 
szacunku. Miejsca pochówku można odnaleźć na mapie. 

MARSZE I PARADY RÓWNOŚCI
Braliśmy udział w marszach równości w całej Polsce, żeby wesprzeć organizacje, które je organizowały, 
zacieśnić współpracę i wzmocnić widoczność postulatu wprowadzenia małżeństw dla wszystkich 
(przemówienia i baner z równościowym hasłem).
Marsz Równości w Krakowie (15 maja) 
Marsz Równości w Gdańsku (21 maja) 
Parada Równości (11 czerwca) 
Marsz Równości w Poznaniu (24 września) 
Marsz Równości we Wrocławiu (8 października) 
- Crowdfunding
Sprawdzanie narzędzi pozyskiwania funduszy od osób ze społeczności
Sukces akcji crowdfundingowej dla Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. 
Założona minimalna kwota docelowa: 9000 zł
Zebrana kwota: 15923 zł
Cel zrealizowany w 176 %
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1000000Osoby fizyczne

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

Liczba osób wspierających: 308
Czas trwania zbiórki: 52 godziny
- MNW Pomaga „Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja”
W związku ze świętami Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy świąteczną akcję pomocy dla 31 dzieci 
będących pod opieką Domu Dla Bezdomnych, prowadzonego przez Stowarzyszenie Kancelaria 
Sprawiedliwości Społecznej. Dom dla Bezdomnych to miejsce, w którym osoby doświadczające 
bezdomności otrzymują kompleksową pomoc, aby mogły stanąć na własnych nogach. Akcja polegała na 
organizacji zbiórki na prezenty świąteczne dla dzieci oraz wsparciu zespołu Domu w organizacji 
spotkania gwiazdkowego. Zakładany cel zbiórki to 3100 złotych, suma wszystkich wpłat, które 
otrzymaliśmy to 4356 złotych. Dzieci napisały listy do Mikołaja z wymarzonymi prezentami. Prezenty 
zostały wręczone przez Mikołaja podczas wizyty na spotkaniu gwiazdkowym.
WSPÓŁPRACA I SIECIOWANIE
Przez cały rok nawiązywaliśmy i zacieśnialiśmy kontakty z organizacjami i inicjatywami LGBT+ z całego 
kraju.  Wybór najważniejszych wydarzeń:
- Spotkanie śniadaniowe w Poznaniu → zobacz 
Uczestniczyliśmy w nieformalnym spotkaniu śniadaniowym dla organizacji i inicjatyw LGBT+ z całej 
Polski zorganizowanym przez Grupę Stonewall w Poznaniu. 
- Warsztat ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado (Gdańsk)
Razem z osobami działającymi w trójmiejskim rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać i jak działać na rzecz 
równości małżeńskiej. Warsztat odbył się ramach projektu "Równość małżeńska dla wszystkich", 
zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, dzięki finansowaniu z Funduszy EOG.
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj (Kraków)
Na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj rozmawialiśmy o możliwych wspólnych działaniach. 
Wzięliśmy także udział w promocji książki “Rodzice wyjdźcie z szafy” zorganizowanym w Krakowie przez 
Stowarzyszenie Akceptacja. 
- Forum Organizacji LGBTQIA (Gdańsk)
- Spotkanie dla sympatyków i sympatyczek Miłość Nie Wyklucza przed Paradą Równości 
Przed Paradą Równości zorganizowaliśmy spotkanie dla osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej o 
Stowarzyszeniu i zaangażować w jego działania. Dzięki niemu powiększyło się grono osób związanych z 
MNW, podjęliśmy także nowe działania: otwarcie kanału MNW na Snapczacie oraz organizacja 
“Cryptoparty LGBT+” 
- „Obywatele_ki LGBT+ w mieście. Co możemy?”
- Cryptoparty LGBT+
Zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowe dla organizacji LGBT+ z zakresu bezpiecznego korzystania z 
sieci, zabezpieczania danych, używania bezpieczniejszych kanałów komunikacji.
- Udział w debacie o sytuacji par jednopłciowych podczas pikniku w ramach Poznań Pride Week
- II Forum Różnorodności: Sojusznicy i lokalność
Reprezentacja Stowarzyszenia wzięła udział w II Forum Różnorodności, organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Razem z innymi osobami i organizacjami i grupami 
nieformalnymi, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu, braliśmy udział w 
dwudniowych warsztatach, dyskusjach na temat tego, gdzie szukać wsparcia, nowych rozwiązań oraz 
jak wzmacniać i zasilać szeregi osób, dla których prawa człowieka i równe traktowanie są ważne.
- MNW: Rozmowy „Hejt. Czy i jak reagować?”
“Hejt. Czy i jak reagować” to pierwsze spotkanie z cyklu Miłość Nie Wyklucza Rozmowy. Było 
poświęcone mowie nienawiści w życiu codziennym i publicznym. Do księgarnio-kawiarni MiTo przyszło 
kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematem, w tym przedstawiciele i przedstawicielki organizacji 
pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka. Spotkanie zorganizowane było w formie 
otwartego mikrofonu - po wprowadzeniu każda chętna osoba mogła zabrać głos lub zadać pytanie.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

30Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Działania pożytku publicznego 
prowadzono na pięciu 
wzajemnie powiązanych 
obszarach badań społecznych, 
działań prawnych, edukacji, 
rzecznictwa oraz budowania 
społeczności LGBT+ w Polsce.
1. BADANIA SPOŁECZNE - 
opublikowaliśmy raport 
„Polska społeczność 
nieheteronormatywna”
Jego celem było znalezienie 
platformy komunikacyjnej 
właściwej dla członków i 
członkiń społeczności LGBT+, 
która umożliwi sformułowanie 
adekwatnego komunikatu, 
zachęcającego do otwartego 
wyrażania przynależności do 
społeczności oraz do 
angażowania się w działania 
związanych z nią organizacji.
2. DZIAŁANIA PRAWNE - 
współkoordynowaliśmy 
Koalicją na rzecz związków 
partnerskich i równości 
małżeńskiej, której celem jest 
wydanie przez ETPCz w 
Strasburgu wyroku, który 
zobowiąże Polskę do 
prawnego uregulowania 
statusu par jednopłciowych. 
Ponadto pracowaliśmy nad 
projektem ustawy o równości 
małżeńskiej.
3. EDUKACJA - Publikacja 
„Równość małżeńska. 
Przewodnik dla 
początkujących” - pierwsza w 
Polsce publikację w całości 
poświęconą sytuacji par 
jednopłciowych w Polsce.
4. RZECZNICTWO - 
konsultowaliśmy projekt 
ustawy o związkach 
partnerskich (Nowoczesna), na 
bieżąco monitorujemy akty 
prawne dot. osób LGBT+, 
aktywność polityków i 
polityczek w tym obszarze, 
gromadzimy dane o 
głosowaniach.
5. SPOŁECZNOŚĆ - 
rozpoczęliśmy cykl debat dla 
społeczności LGBT+, 
współorganizowaliśmy debaty 
i dyskusje w innych miastach.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 92 470,62 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 92 470,60 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,02 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 18 284,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

88 441,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

75,08 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 22 075,14 zł

88 516,30 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 88 516,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 954,32 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

3,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,3 etatów

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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10,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

12,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

16,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 43 486,80 zł

a) z tytułu umów o pracę 21 846,96 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 639,84 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 623,90 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 927,94 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksandra Muzińska
Hubert Sobecki

13.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania
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