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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

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

Aleksandra Boczkowska członek zarządu TAK

Wiktoria Beczek 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

Krzysztof Marczewski członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Sławomir Wodzyński członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) 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,
2) propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i 
tożsamości płciowych,
3) 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)                       

1) tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udział w 
procesie legislacyjnym,
2) kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych 
prawem środków do osób fizycznych, podmiotów prywatnych oraz 
instytucji publicznych,
3) kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
4) 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,
5) integrację i wspieranie środowisk zajmujących się działalnością zgodną z 
celami statutowymi Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań,
6) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, 
w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek,
7) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i kulturalnej, w tym 
organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, 
konferencji oraz wystaw i koncertów,
8) prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania 
potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup 
społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń,
9) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
10) 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

Działania Miłość Nie Wyklucza w 2017 r. skupiały się na realizacji "Strategii wprowadzenia równości 
małżeńskiej w Polsce w latach 2016-2025". Działania zewnętrze prowadzono w następujących 
obszarach: działań prawnych, edukacji, rzecznictwa politycznego oraz budowania społeczności osób 
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 wyżej wymienionych obszarów kluczową funkcję pełni budowanie społeczności LGBT+. 
Podnoszenie świadomości oraz wzmacnianie poczucia tożsamości, przynależności i wspólnoty interesów 
osób nieheteronormatywnych nie tylko zwiększa skuteczność działania w pozostałych obszarach, lecz 
jednocześnie ułatwia rozwój Stowarzyszenia, zapewniając wsparcie sojuszników i sojuszniczek.

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI LGBT+
1) Kontynuowaliśmy rozpoczęty w grudniu 2016 r. cykl otwartych spotkań dyskusyjnych Miłość Nie 
Wyklucza: Rozmowy, poświęconych tematom ważnym dla społeczności LGBT+.
- MNW: Rozmowy Odcinek 2. „Normalność vs przegięcie” (28 stycznia 2017). Temat: zinternalizowana 
homofobia i uprzedzenia wewnątrz społeczności LGBT+
- MNW: Rozmowy Odcinek 3. „Czy dziewczyny wyjdą z szafy?” (1 marca 2017). Temat: niewidoczność 
kobiet nieheteronormatywnych.
- MNW: Rozmowy Odcinek 4. „Porozmawiajmy o dzieciach” (19 maja 2017). Temat: Rzeczywistość par 
jednopłciowych wychowujących dzieci w Polsce.
- MNW: Rozmowy Odcinek 5. „Tęcza dla demokracji?” (19 sierpnia 2017). Temat: obecność tęczowych 
flag i organizacji LGBT+ na demonstracjach prodemokratycznych i opozycyjnych.
- MNW: Rozmowy. „Tęczowy patriotyzm?” (21 września 2017). Specjalne wydanie MNW: Rozmowy 
zorganizowane we współpracy z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej. Otwartą dyskusję 
panelową poprzedziła projekcja „Artykułu osiemnastego”. Temat: Różne pojęcia patriotyzmu oraz 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-13 2



migracje osób LGBT+.
- MNW: Rozmowy „Otwarte związki, zamknięte małżeństwa? ” (14 maja 2017). Wyjazdowa edycja 
wydarzenia MNW: Rozmowy odbyła się w Krakowie w ramach Festiwalu Queerowy Maj - serii imprez 
towarzyszących Marszowi Równości w tym mieście. Temat: nietradycyjne modele związków osób LGBT+ 
a konserwatywny postulat małżeństwa.
2) Jak co roku, Ekipa Miłość Nie Wyklucza wysyłała swoje reprezentacje na wszystkie Marsze Równości 
w Polsce. Uczestniczyliśmy też w warszawskiej Paradzie Równości i mieliśmy własne stanowiska w 
paradowym Miasteczku Równości oraz na poznańskim Pikniku w ramach Pride Week.
- Łódź (22 kwietnia 2017)
- Kraków (13 maja 2017)
- Trójmiasto (27 maja 2017)
- Warszawa (3 czerwca 2017)
- Poznań (11 września 2017)
- Wrocław (7 października)
- Toruń (14 października 2017)
3) Praca nad widocznością kobiet nieheteronormatywnych. Po sukcesie frekwencyjnym spotkania 
MNW: Rozmowy poświęconego widoczności i obecności kobiet nieheteronormatywnych w dyskursie i 
przestrzeni publicznej, które pokazało ogromną potrzebę zajęcia się tą kwestią, Ekipa MNW uznała ją za 
jeden z priorytetów MNW.
4) Facebook: Profil Miłość Nie Wyklucza pozostaje największą tęczową stroną na polskim Facebooku. 
Dzięki pracy Ekipy MNW, udaje się zachować nie tylko ciągłość działania, lecz również stały wzrost liczby
obserwujących osób. W czerwcu liczba lajkowiczów przekroczyła 40 tysięcy, a na koniec roku wynosiła 
43 tysiące.
5) Weselni Sojusznicy. 
Zebraliśmy kolejne zdjęcia par ślubnych, które na znak solidarności ze społecznością LGBT+ oraz 
wsparcia równości małżeńskiej, zakładały przypinki z hasłem „Małżeństwa dla wszystkich” oraz
przysyłały nam swoje krótkie wypowiedzi.
6) Akcje i interwencje:
- IDAHOT. Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homo-, Bi- i Transfobią, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny zorganizowało otwarte pokazy „Artykułu osiemnastego” w 13 
miastach w Polsce.
- MNW: Walentynki (luty 2017). Z okazji walentynek poprosiliśmy pary jednopłciowe, a także wszystkie 
osoby wspierające ideę równości małżeńskiej o nadsyłanie swoich zdjęć i historii. Akcja okazała się 
sukcesem - w ciągu kilku dni udało się zebrać ponad 130 zdjęć i historii.
- MNW: Społeczności. Kielce (25 marca 2017). Pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań wyjazdowych z 
organizacjami i grupami nieformalnymi. LGBT+, działającymi w miastach w całej Polsce. Działanie ma na 
celu sieciowanie, integrowanie i wzmacnianie społeczności lokalnych.
- Solidarnie z ofiarami homofobii w Czeczenii (kwiecień 2017). Wspólnie z innymi organizacjami LGBT+ z 
Warszawy i innych miast, zorganizowaliśmy wydarzenia i działania medialne, których celem było 
nagłośnienie procederu systemowego prześladowania homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii.
- Zapal znicz dla Kacpra (wrzesień 2017). Wraz z Kampanią Przeciw Homofobii i Towarzystwem Edukacji 
Antydyskryminacyjnej zorganizowaliśmy akcję upamiętnienia tragicznie zmarłego Kacpra – drugiej 
znanej z imienia ofiary homofobii w polskich szkołach. Akcja spontanicznie rozlała się na cały kraj – 
wydarzenia zorganizowano w kilkunastu miastach.
- Wasze historie. Kontynuowaliśmy akcję publikacji historii nadsyłanych przez czytelników i czytelniczki 
naszego fanpage’a.

EDUKACJA
1) Film „Artykuł osiemnasty”
“Artykuł osiemnasty” jest pierwszym filmem dokumentalnym o (braku) równości małżeńskiej w Polsce. 
Film zrealizowały osoby należące lub związane ze Stowarzyszeniem. Począwszy od pierwszego kwartału 
2017 r. organizujemy pokazy filmu, które do tej pory odbyły się już w kilkunastu miastach w Polsce. 
Pokazywaliśmy go również na kilku międzynarodowych festiwalach. Film jest jednym z flagowych 
narzędzi edukacyjnych MNW.
2) Pakiet edukacyjny „Orientuj się!”
Wraz z Grupą Stonewall ze Poznania przeprowadziliśmy serię trzech spotkań warsztatowych dla uczniów 
i uczennic z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. W zajęciach uczestniczyło w sumie ponad 150 
osób. Wiedza zgromadzona podczas spotkań stała się podstawą dla projektu edukacyjnego “Orientuj 
się!”, na który pozyskaliśmy grant z PlanetRomeo Foundation. W ramach projektu przygotowaliśmy 
pakiet materiałów edukacyjnych o tematyce LGBT+ skierowanych przede wszystkim do młodzieży i 
kadry szkolnej. W przygotowaniu treści merytorycznej pakietu brali udział uczniowie i uczennice kilku 
warszawskich liceów.
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Wszystkie materiały drukowane znajdują się także w internecie. Podczas wydarzeń w kilku miastach w 
Polsce rozmawialiśmy z ekspertami i ekspertkami o sytuacji na polu edukacji antydyskryminacyjnej. 
Słuchaliśmy też historii młodzieży i nauczycieli. Rozdawaliśmy też pakiety uczestnikom i lokalnym 
organizacjom.
Lista wydarzeń „Orientuj się!”: Kraków, Wrocław, Toruń, Kielce, Warszawa, Poznań, Lublin.
Po wydrukowaniu pierwszego nakładu (1000 egzemplarzy) rozpoczęliśmy serię wydarzeń w siedmiu 
miastach w Polsce, na których rozmawialiśmy o lokalnej sytuacji w dziedzinie edukacji 
antydyskryminacyjnej i rozdawaliśmy pakiety młodzieży oraz nauczycielom i osobom pracującym z 
młodzieżą. Zorganizowaliśmy także wysyłkę pakietów do ponad stu miejscowości w całej Polsce – 
zarówno do placówek edukacyjnych, jak i indywidualnych odbiorców i odbiorczyń.
3) Stanowiska PTS i PTP
Nagłaśnialiśmy stanowiska publikowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne oraz Instytuty Psychologii kilku polskich uczelni, które zabrały głos w 
sprawie problemu homofobii oraz konieczności regulacji sytuacji par tej samej płci.
4) AIESEC Youth Speak Forum (25 maja)
W trakcie Youth Speak Forum – krajowego zjazdu członków i członkiń polskiego oddziału 
międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, Hubert Sobecki wziął udział w panelu AIESEC 
poświęconemu sytuacji grup mniejszościowych oraz poprowadził warsztat projektowy dla grupy 30 
osób. Uczectnicy i uczestniczki warsztatu mieli za zadanie opracować podstawy działania, 
zapobiegającego fali homofobii w szkołach.
5) Kongres Kobiet (9 września)
Hubert Sobecki z MNW przeprowadził warsztat w ramach ramach Centrum LGBT+ na Kongresie Kobiet, 
organizowanego przez Stowarzyszenie Akceptacja.

DZIAŁANIA PRAWNE i RZECZNICZE
1) Konsultacje ustawy o związku partnerskim
W połowie maja 2017 r. osoby z grupy prawnej MNW spotkały się z przedstawicielami Nowoczesnej i 
przekazały szereg krytycznych uwag, dotyczących projektu ustawy o związkach partnerskich. Była to 
kontynuacja procesu tzw. “konsultacji społecznych” rozpoczętych przez to ugrupowanie w poprzednim 
roku. MNW naciskało na prowadzenie działań edukacyjnych, które umożliwiłyby zbudowanie poparcia 
politycznego dla projektu. Zorganizowano pokaz filmu „Artykuł osiemnasty” na Konwencji Programowej 
Nowoczesnej w Warszawie. W ciągu kolejnych kilku miesięcy kontakt z Nowoczesną praktycznie ustał i 
chociaż w mediach pojawiały się kolejne doniesienia o planowanej ustawie, strona społeczna – w tym 
MNW – nie otrzymała do wglądu żadnego gotowego projektu. Zaczęliśmy wtedy informować media o 
fasadowym charakterze konsultacji prowadzonych przez Nowoczesną, co wywołało szybką reakcję ze 
ugrupowania. Doszło do spotkania w celu odnowienia współpracy. W trakcie rozmowy z posłanką 
Moniką Rosą, reprezentacja MNW domagała się rzeczywistego skonsultowania projektu ustawy o 
związkach partnerskich oraz przeprowadzenia szkoleń dla działaczy i działaczek ugrupowania na 
poziomie lokalnym. Propozycje MNW zostały przyjęte i zaczęły być realizowane jeszcze przed końcem 
roku.
2) Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej
W marcu zakończył się formalny proces złożenia skargi w Trybunale w Strasburgu przez cztery pary tej 
samej płci, które nie mogą sformalizować swoich związków w Polsce. Koalicja - która powstała z 
inicjatywy MNW - zrzesza organizacje pozarządowe oraz kancelarie prawne i pary jednopłciowe.
3) Spotkanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz
W marcu doszło do pierwszego w historii spotkania Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-
Waltz z organizacjami LGBT+ działającymi w mieście. Oktawiusz Chrzanowski z MNW przygotował 30-
minutową prezentację wskazującą na fasadowy i deficytowy charakter działań miasta w kwestiach 
społeczności LGBT+. Nasz przedstawiciel zaproponował również konkretne rozwiązania i wskazał na 
dobre praktyki z innych europejskich miast.
4) Tęczowy Monitoring
Dzięki nagłośnieniu zachowania polskich europosłanek i europosłów podczas głosowań w Parlamencie 
Europejskim związanych z kwestiami LGBT+, udało nam się zmobilizować naszą społeczność do 
bezpośredniego kontaktowania się z głosującymi. W efekcie kilkoro europosłów przeprosiło osoby LGBT
+ i zmieniło swoje decyzje.
5) Demonstracje
Osoby członkowskie Stowarzyszenia brały udział w szeregu demonstracji dotyczących między innymi 
praw kobiet i obrony niezależności sądów:
- Warszawska Manifa (5 marca 2017)
- Finał Międzynarodowego Strajku Kobiet (8 marca 2017)
- Marsz Wolności (6 maja 2017)
6)#TęczaDlaDemokracji
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000000

45

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Od końca 2015 roku, zachęcamy osoby ze społeczności LGBT+ oraz sojuszników i sojuszniczki do udziału 
w demonstracjach z tęczowymi flagami. Początkowo akcja była koordynowana z organizacjami z kilku 
miast. Obecnie “żyje własnym życiem”.
7) Przygotowania do rozpoczęcia prac nad raportem o umowach notarialnych podpisywanych przez 
pary jednopłciowe w Polsce
Grupa prawna MNW rozpoczęła przygotowania do prac nad raportem o realnych konsekwencjach 
prawnych, wynikających z zawarcia umów notarialnych przez pary jednopłciowe w Polsce. Pierwszy krok 
polegał na zgromadzeniu możliwie licznej grupy przykładowych zestawów dokumentów od par.

ROZWÓJ
1) Kampania 1 procent
W pierwszym kwartale roku przeprowadziliśmy pierwszą kampanię jednoprocentową od momentu 
uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
2) Pozyskanie darczyńców dla przyszłej siedziby
W ramach działań fundraisingowych udało nam się pozyskać darczyńców, którzy zobowiązali się do 
pokrycia kosztów wynajmu przyszłej siedziby MNW.
3) Współpraca z biznesem
Na początku 2017 r. uruchomiliśmy regularną współpracę z biznesem. Wspieramy nieformalne 
zrzeszenia osób LGBT+, które w swoich miejscach pracy animują działania skierowane zarówno do 
wewnątrz firmy: przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość 
płciową, integrację społeczności osób LGBT+, budowanie poparcia dla idei równości małżeńskiej, jak i na 
zewnątrz firmy: wsparcie merytoryczne, rzeczowe i finansowe dla organizacji LGBT+, zwiększanie 
widoczności podczas Parady i marszy równości.
Wsparcie sieci pracowniczych polega na prowadzeniu w firmach specjalnych prelekcji i spotkań 
poświęconych sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz naszej pracy na rzecz wprowadzenia równości 
małżeńskiej. Ponadto oferujemy firmom dostosowane do ich potrzeb szkolenia z różnorodności oraz 
wiedzy o potrzebach pracowników i pracowniczek LGBT+.
W 2017 r. nawiązaliśmy współpracę m.in. z: RBS, Google, Ben&Jerry’s, Accenture. Prezentowaliśmy 
naszą działalność przedstawicielom i przedstawicielkom takich firm jak: Aviva, BBH, IBM, E&Y, Cap 
Gemini, Deloitte, BGŻ BNP Paribas, CMS Cameron McKenna, Unilever.
4) ILGA Europe
Zostaliśmy organizacją członkowską ILGA Europe – europejskiej federacji organizacji LGBT+. Aleksandra 
Muzińska oraz Oktawiusz Chrzanowski wzięli udział w corocznej konferencji ILGA Europe, która odbyła 
się w październiku w Warszawie, gdzie mieli okazję spotkać i porozmawiać z działaczami w innych 
państw, który wywalczyli lub prowadzą kampanię na rzecz małżeństw w innych krajach.
5) Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Dołączyliśmy do Koalicji, która zrzesza organizacje działające na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej – w 
tym w obszarze LGBT+.
6) Wolontariat
Opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie Strategii Rozwoju Wolontariaru i przeprowadziliśmy 
rekrutację osób.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

DZIAŁALNOSC 
POZOSTAŁYCH 
ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE 
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA.
- Budowanie i 
wzmacnianie społeczności 
osób LGBT+ poprzez 
organizację cyklu spotkań 
na ważne dla społeczności 
tematy: "Miłość Nie 
Wyklucza: Rozmowy"
- Wzmacnianie lokalnych 
grup i ruchów osób LGBT+ 
poprzez organizację 
spotkań "Miłość Nie 
Wyklucza: Społeczności".
- Zaangażowanie w 
tworzenie projektów 
aktów prawnych: 
konsultacje i uwagi do 
projektu ustawy o związku 
partnerskim.
- Budowanie ruchu 
sojuszniczego dla wsparcia 
praw i postulatów osób 
LGBT+.

94.99.Z

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

POZOSTAŁE POZASZKOLNE 
FORMY EDUKACJI, GDZIE 
INDZIEJ 
NIEKLASYFIKOWANE 
- Prowadzenie szkoleń i 
warsztatów dla szkół i 
nieformalnych grup 
młodzieżowych na tematy 
antydyskryminacyjne, 
pracy z róźnorodnością i 
uwrażaliwiania na prawa 
osób LGBT+ w polskim 
społeczeństwie. 
- Upowszechnianie 
własnych materiałów 
edukacyjnych "Orientuj 
się" przygotowanych 
specjalnie z młodzieżą i 
dla młodzieży. 
- Prowadzenie prezentacji 
dla formalnych i 
nieformalnych grup 
pracowników i 
pracowniczek LGBT+ 
zrzeszonych w tzw. 
tęczowych sieciach 
pracowniczych w biznesie.
- Organizowanie pokazów i 
wyjazdy na pokazy filmu 
"Artykuł Osiemnasty".

85.59.B
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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 wyników/zysków i strat) 169 559,10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 71 274,48 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 7 950,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 90 334,62 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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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, 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

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 w tworzenia w miejscu pracy 
bezpiecznej przestrzeni dla osób LGBT+. 
- Prowadzenie szkoleń dla organizacji 
pozarządowych dot. fundraisingu, tworzenia 
strategii fundraisingowej, używania kanałów i 
narzędzi dla pozyskiwania środków finansowych 
oraz szkoleń związanych z instytucjonalnym 
rozwojem organizacji pozarządowych.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
- Produkcja i sprzedaż robionych specjalnie na 
zamówienie klienta przypinek (pinsów) z 
logotypem i hasłem klienta w kilku 
zaproponowanych wersjach. Zapytanie i 
zamówienie przypinek drogą internetową. 
Wykonanie ręczne przypinek w niskim nakładzie 
w oparciu o sprzęt, materiały i umiejętności 
pracowników stowarzyszenia. Działalność ma 
charakter doraźny, a nie wiodący, wynikający ze 
specyfiki konkretnego zamówienia od klienta.
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69 885,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22 480,43 zł

1 250,00 zł

21 230,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 28 399,20 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 27 029,89 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 137 601,35 zł 27 029,89 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI LGBT+ 11 756,70 zł

2 EDUKACJA 11 756,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 48 794,05 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 69 885,42 zł
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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 -66 217,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 7 950,00 zł

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

137 492,13 zł 27 029,89 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

109,22 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 7 950,00 zł

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 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 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

2,0 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)

1,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15,00 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 
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)

0,00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 79 134,33 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

68 729,40 zł

68 729,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 10 404,93 zł

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

79 134,33 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 79 134,33 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2 863,73 zł

20,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

12,00 osób

8,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0,00 zł

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

3 160,00 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: 2018-07-13 13



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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksandra Muzińska
Hubert Sobecki

12.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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