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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 2020-10-15

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

Oktawiusz Chrzanowski Osoba członkowska 
zarządu

TAK

Hubert Sobecki Osoba członkowska 
zarządu

TAK

Aleksandra Kaczorek Osoba członkowska 
zarządu

NIE

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 Komisja rewizyjna TAK

Sławomir Wodzyński Komisja rewizyjna TAK

Agnieszka Mulak 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

Budujemy społeczność:

Kongres LGBT+ > mnw.org.pl/kongreslgbt
Zaprosiliśmy 27 organizacji LGBT+ z całego kraju na dwudniowe spotkanie robocze, na którymopracowaliśmy i przyjęliśmy 
pierwszą wspólną listę postulatów polskiej społeczności LGBT+

Akcja U siebie > mnw.org.pl/biblioteczka/tu-jestes-u-siebie
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Naklejka i plakat Tu jesteś u siebie, bo miłość nie wyklucza powstały z myślą o ludziach, którzy chcieli okazać
wsparcie dla osób LGBT+ w trakcie bezprecedensowej nagonki medialnej na naszą społeczność

Mówię, jak jest – kampania o dumie i przeciwdziałaniu przemocy > mowiejakjest.eu
Chociaż głównym celem kampanii - adresowanej przede wszystkim do młodzieży - było dostarczenie
osobom LGBT+ praktycznej wiedzy na temat reagowania i zgłaszania przemocy motywowanej
uprzedzeniami, jej przekaz skupiał się przede wszystkim na dumie, jako lekarstwu na strach

Mówię, jak jest - mapa tęczowej Polski > mowiejakjest.eu
Interaktywna mapa - opracowana w ramach kampanii Mówię, jak jest - ułatwia kontakt z 39 organizacjami i
grupami LGBT+ w całej Polsce oraz odnalezienie tej nabliższej miejsca zamieszkania

Mówię, jak jest – spotkania
CelemkampaniiMówię,jakjestbyłowzmocnieniepoczuciawspólnotywśródosóbLGBT+, zwłaszcza tych
doświadczających przemocy

MNW na ParadzieRówności
Jak coroku,naszaEkipawzięłaudziałwwarszawskiejParadzieRówności

MNW na MarszachRówności
EkipaMNWwzięłaudziałwMarszachwBiałymstoku, Bydgoszczy, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Radomsku, Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu

Mówię, jak jest - życzenia Tęczowych świąt
Ostatnim krokiem kampanii Mówię, jak jest było wyjście w przestrzeń publiczną z komunikatem wsparcia do
osób LGBT+, dla których okres świąteczny często jest wyjątkowo trudny

Pomagamy zrozumieć

Mówię, jak jest – historie ludzi LGBT+ w Polsce > mowiejakjest.eu
Kluczowym elementem kampanii Mówię, jak jest były filmy, w których osoby LGBT+ opowiadały swoje
historie o dorastaniu, dochodzeniu do zgody ze sobą, dumie i sile, która z niej płynie

Mówię, jak jest – Bądź sobą! > mowiejakjest.eu
Historie osób z Polski dopełniły opowieści osób, które zdecydowały się na coming out w trakcie swojej
kariery, często łamiąc panujące tabu.

Mówię, jak jest – książeczka pomocowa > mowiejakjest.eu
Kluczowym elementem kampanii Mówię, jak jest była książeczka pomocowa, która wyjaśniała
pojęcia hate crime i dumy, dawała praktyczne informacje o tym, gdzie szukać pomocy

Mówię, jak jest – wysyłka materiałów
Każdej publikacji MNW towarzyszy wysyłka skierowana przede wszystkim do osób indywidualnych.
To jeden z głównych sposobów pozostawania w kontakcie ze społecznością w całym kraju

MNW na Kongresie Kobiet
Po raz kolejny reprezentacja MNW dzieliła się wiedzą z uczestniczkami Kongresu

Baner Małżeństwa dla wszystkich
Po raz pierwszy w historii akcji outdoorowych w przestrzeni publicznej pojawił się jasny komunikat
dotyczący równości małżeńskiej

MNW w mediach
Nasz głos pojawiał się w polskich i zagranicznych mediach przez cały rok. Kilkanaście dedykowanych
wywiadów, reportaży i obszerniejszych materiałów oraz ponad 150 wzmianek to rekord dla naszego zespołu

MNW w mediach
W komunikacji z mediami zagranicznymi naszym głównym celem jest przebicie się z przekazem bezpośrednio
od naszej społeczności przez szum tworzony przez polskich polityków

MNW na demonstracjach
Poza demonstracjami prodemokratycznymi najważniejszym zgromadzeniem, w którym wzięła udział Ekipa
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MNW był wiec solidarności z Marszem Równości w Białymstoku zorganizowany w Warszawie

Media społecznościowe
Błękitne grafiki małżeńskie są stałym elementem komunikacji MNW w mediach społecznościowych

Media społecznościowe
Ważnym elementem komunikacji MNW są akcje mobilizacyjne, towarzyszące najważniejszym wydarzeniom,
wpływającym na życie osób LGBT+ w Polsce

Media społecznościowe
„Czarne memy” rezerwujemy dla najgorszych wypowiedzi i działań przeciw społeczności LGBT+, których nie
możemy pozostawić bez odpowiedzi

Film Artykuł osiemnasty
Promocja pierwszego polskiego filmu dokumentalnego o (braku) równości małżeńskiej w Polsce pozostaje
jednym z kluczowych działań edukacyjnych MNW 

Zmieniamy prawo

Warszawska Deklaracja LGBT+ > mnw.org.pl/deklaracjaLGBT
Dzięki podpisaniu Deklaracji udało nam się zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczności
LGBT+, które można i trzeba zaadresować na szczeblu samorządowym

Warszawska Deklaracja LGBT+ > mnw.org.pl/deklaracjaLGBT
Podpisanie Deklaracji domknęło pierwszy etap działań rzeczniczych, za którym poszedł kolejny –
informowanie i mobilizacja społeczności oraz sojuszników w obliczu silnej kampanii dezinformacyjnej

Deklaracja Kongresu LGBT+
Deklaracja była pierwszym w historii ruchu LGBT+ kompleksowym dokumentem opisującym postulaty
rzecznicze naszej społeczności w Polsce

Ustawa o równości małżeńskiej > zobacz projekt ustawy
Po raz pierwszy w historii ustawa o równości małżeńskiej opracowana przez MNW trafiła do ugrupowania
parlamentarnego

Grupa prawna

Deklaracja Kongresu LGBT+ > pobierz dokument
Dokument odpowiada na dwa pytania: jakie są braki w polskim prawie i w jaki sposób je uzupełnić

Litygacja
Działania litygacyjne MNW polegają na przyłączaniu się do wybranych spraw w roli przyjaciela sądu oraz
reprezentacji pro bono par tej samej płci w sprawach o znaczeniu strategicznym

Przewodniki Yes, I do > Biblioteczka MNW
Do Biblioteczki MNW dodaliśmy kolejny Przewodnik o ślubach za granicą

Grupabadawcza 

Monitoring > Badania
Prowadziliśmy ciągły monitoring badań społecznych dotyczących poparcia dla równości małżeńskiej w Polsce

Edukacja i współpraca z badaczami i badaczkami
Zadaniem grupy badawczej jest także komentowanie wyników sondaży i wchodzenie w partnerstwa
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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

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, 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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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

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

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.  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 POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA.

Budowanie i wzmacnianie lokalnych 
społeczności osób LGBT+:  organizację Kongresu 
LGBT+ (27 organizacji z całej Polski), 
interaktywna mapa Polski z kontaktem do 39 
organizacji z całej Polski, spotkania 
społecznościowe "Mówię jak jest", marsze 
równości w całej Polsce.

Budowanie ruchu sojuszniczego dla wsparcia 
praw i postulatów osób LGBT+: Polonez 
Równości, "Tu jesteś u siebie", Warszawska 
Deklaracja LGBT+, Deklaracja Kongresu LGBT+, 
monitoring badań społecznych.

Budowanie świadomości i wzmacnianie postaw 
obywatelskich w społeczności LGBT+ oraz osób 
sojuszniczych: Mówię, jak jest – filmy "historie 
ludzi LGBT+ w Polsce" i "Bądź sobą", książeczka 
pomocowa i wysyłka materiałów.

Wszystkie powyższe: wystąpienia medialne, na 
demonstracjach, prowadzone media 
społecznościowe.

Działalność grupy prawnej: działania litygacyjne, 
poradniki "Yes, I do".

94.99.Z 8 300,00 zł
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111 677,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 120 637,17 zł

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) 421 634,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 401 190,21 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 12 221,38 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 8 223,26 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 181 097,32 zł

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 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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

120 637,17 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
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2.4. Z innych źródeł 8 223,26 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 43 882,04 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 306,81 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

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: 391 728,18 zł 8 306,81 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

350 964,60 zł 8 306,81 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA. Budowanie i wzmacnianie lokalnych społeczności osób LGBT+: organizację 
Kongresu LGBT+ (27 organizacji z całej Polski), interaktywna mapa Polski z kontaktem do 39 
organizacji z całej Polski, spotkania społecznościowe "Mówię jak jest", marsze równości w całej 
Polsce. Budowanie ruchu sojuszniczego dla wsparcia praw i postulatów osób LGBT+: Polonez 
Równości, "Tu jesteś u siebie", Warszawska Deklaracja LGBT+, Deklaracja Kongresu LGBT+, 
monitoring badań społecznych. Budowanie świadomości i wzmacnianie postaw obywatelskich w 
społeczności LGBT+ oraz osób sojuszniczych: Mówię, jak jest – filmy "historie ludzi LGBT+ w 
Polsce" i "Bądź sobą", książeczka pomocowa i wysyłka materiałów. Wszystkie powyższe: 
wystąpienia medialne, na demonstracjach, prowadzone media społecznościowe. Działalność 
grupy prawnej: działania litygacyjne, poradniki "Yes, I do".

8 306,81 zł

0,00 zł

w 
tym:

1 480,00 zł

142 997,83 zł

23 183,68 zł

1 214,43 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)

12 221,38 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 50 225,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 40 763,58 zł 0,00 zł

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)

2 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 876,75 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 12 221,38 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

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

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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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)

1,30 etatów

8 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

21 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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 187 055,42 zł

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

187 055,42 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)  

1 558,80 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)

0 osób

w 
tym:

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

95 060,21 zł

95 060,21 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 91 995,21 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 187 055,42 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

4 947,23 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Oktawiusz Chrzanowski
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

2020-10-15
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