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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 2022-10-17

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 Barbara Beczek Osoba członkowska 
zarządu

TAK

Hubert Bogdan Sobecki Osoba członkowska 
zarządu

TAK

Aleksandra Kaczorek Osoba członkowska 
zarządu

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sławomir Wodzyński Komisja rewizyjna TAK

Agata Urbanik 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)

Uznając za nadrzędne wartości przyrodzonej godności człowieka, 
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza działa na rzecz poprawy społecznego 
i prawnego stanu rzeczy w Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze w 
szczególności osoby nieheteronormatywne, którym niedane jest cieszyć 
się akceptacją społeczną i rozpoznaniem ich potrzeb równego oraz 
godnego traktowania.

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,
Zakresy zadań publicznych wymienione w Ustawie zawarte w Celu: 
1,1b,3,9,14,22,31
Działania ujęte w Statucie umożliwiające realizację Celu: A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K
[działania edukacyjne, działania wspierające, działania rzecznicze, 
działania operacyjne]

• propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i 
tożsamości płciowych
Zakresy zadań publicznych wymienione w Ustawie zawarte w Celu: 3,14,22
 
Działania ujęte w Statucie umożliwiające realizację Celu: B, C, D, E, F, G, H, 
I, J 
[działania edukacyjne, działania wspierające, działania rzecznicze, 
działania operacyjne]

• 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,
Zakresy zadań publicznych wymienione w Ustawie zawarte w Celu: 
1,1b,3,9,13,14,16,22,33 
Działania ujęte w Statucie umożliwiające realizację Celu: A, B, C, D, E, F, G, 
H, l, J, K 
[działania edukacyjne, działania wspierające, działania rzecznicze, 
działania operacyjne]

• świadczenie pomocy społecznej, w tym wsparcia finansowego lub 
rzeczowego, osobom w trudnej sytuacji życiowej w związku z 
doświadczoną dyskryminacją ze
względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową.
Zakresy zadań publicznych wymienione w Ustawie zawarte w Celu: 1,9,31 
Działania ujęte w Statucie umożliwiające realizację Celu: l, J, K 
[działania pomocowe, działania operacyjne]

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
A. tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udział w 
procesie legislacyjnym,
B. kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych 
prawem środków do osób fizycznych, podmiotów prywatnych oraz 
instytucji publicznych,
C. kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
D. 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,
E. integrację i wspieranie środowisk zajmujących się działalnością zgodną z 
celami statutowymi Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań,
F. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, 
w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek,
G. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i kulturalnej, w tym 
organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, 
konferencji oraz wystaw i koncertów,
H. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania 
potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup 
społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń,
I. finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
J. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z 
celami statutowymi Stowarzyszenia.
K. organizowanie i udzielanie pomocy społecznej, w tym osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, w szczególności poprzez gromadzenie i podział 
funduszy dla osób potrzebujących pomocy, na podstawie kryteriów 
określonych w wewnętrznym regulaminie udzielania pomocy społecznej. 
Działalność statutowa Stowarzyszenia w obszarze pomocy społecznej 
wykonywana jest przez Stowarzyszenie jako nieodpłatna działalność 
pożytku publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Budujemy społeczność
2. Pomagamy zrozumieć
3. Zmieniamy prawo
4. Badania

1. Budujemy społeczność:
- W tym roku po raz pierwszy mogliśmy przekazać mikrogranty 8 inicjatywom pomagającym osobom LGBT+ w całej Polsce
- Dbałyśmy o widoczność jak największej liczby grup ze społeczności LGBT+
- Przypominaliśmy o przeszłości naszej społeczności i dzieliliśmy się wzmacniającymi historiami
- Akcja billboardowa Kochajcie mnie, mamo i tato była świetną okazją do zebrania historii o akceptacji, wsparciu i sojusznictwie
- Wzmacnialiśmy głosy osób z naszej społeczności, opowiadaliśmy o ważnych coming outach
- Po raz pierwszy przygotowaliśmy specjalną stronę i serię edukacyjną na Miesiąc Dumy. Nie zapominałyśmy o głosach 
sojuszników. → wlacztecze.pl
- Nagłaśnialiśmy Marsze Równości w całej Polsce, a nasz reprezentant odwiedził większość z nich. Wróciliśmy też do organizacji 
stoisk.
- Włączałyśmy się i współorganizowaliśmy akcje solidarnościowe w odpowiedzi na skandaliczne zachowanie władz wobec 
uchodźców na granicy z Białorusią
- Kontynuowałyśmy serię Weselni Sojusznicy

2. Pomagamy zrozumieć
- W ramach kampanii Jesteśmy rodziną nasze plakaty wróciły do 27 miejscowości. Tęczowe rodziny przez chwilę stały się 
widzialne.
- Wystartowaliśmy z kampanią na temat tęczowych rodzin żyjących w Polsce. W ciągu pierwszego miesiąca dotarła ona do 
miliona osób w mediach społecznościowych. → jestesmyrodzina.pl
- Po raz pierwszy wybraliśmy komunikaty, bohaterów i grupy docelowe kampanii na podstawie własnych, zleconych specjalnie w 
tym celu badań ilościowych i jakościowych.
- Nasze media społecznościowe wciąż pokazywały ślubne historie.
- Billboardy akcji Kochajcie mnie, mamo i tato zawisły w całym kraju.
- Informowaliśmy o działaniach grup atakujących naszą społeczność i wyjaśnialiśmy, dlaczego są niebezpieczne.
- Po raz pierwszy przeprowadziliśmy plebiscyt Antynagrody LGBT+, w którym na podstawie głosów publiczności przyznaliśmy 
wirtualne statuetki: Brunatne Barchany, Sokoła Symetrii i Polskiego Pawia → bit.ly/antynagrody-lgbt
- Nasze plakaty, naklejki i pocztówki trafiały do osób w całym kraju → mnw.org.pl/biblioteczka
- Kampania one-off okazała się hitem końcówki Miesiąca Dumy → bezLGBTplusniemapolski.pl
- Z okazji powrotu do szkoły, przedłużyliśmy włączanie tęczy i zbieraliśmy zamówienia na pakiety edukacyjne. Cały nakład 
rozszedł się w niecałe dwa tygodnie – to aż 713 paczek do 333 miejscowości
- Włączaliśmy też tęczę zostając partnerem serii wywiadów #OdkrywamySię
- W reakcji na doniesienia o szkodliwych bzdurach opowiadanych przez licealnego katechetę, przygotowaliśmy zestaw rzetelnych 
źródeł, prostujących kłamstwa → mnw.org.pl/homoseksualizm

3. Zmieniamy prawo
- Działalność Funduszu Prawo Nie Wyklucza nabrała rozpędu. Zaczęłyśmy pomagać prawnie pierwszym osobom LGBT+ w 
trudnej sytuacji życiowej → mnw.org.pl/prawo
- Po żmudnych rozmowach miasto zrealizowało wreszcie pierwszy punkt Deklaracji LGBT+. Zarezerwowano pieniądze na 
prowadzenie schroniska dla osób LGBT+ zagrożonych bezdomnością. 
- Zabieraliśmy głos w roli przyjaciela sądu i reagowaliśmy na kolejne urzędnicze absurdy. Regularnie informowaliśmy o 
konsekwencjach uchwał o „strefach wolnych od ideologii LGBT”, monitorowaliśmy sprawy polskich par tej samej płci w 
międzynarodowych sądach.

4. Badania
- Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+. Raport z badań. To najnowsze ogólnopolskie ilościowe 
opracowanie tematu uzupełnione wywiadami jakościowymi w wybranych grupach docelowych z tzw. ruchomego środka.
- Wyniki badań stały się bezcenną podstawą działań kampanijnych i pracy rzeczniczej w latach wyborczych 2023-24.
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI -PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ I 
KULTURALNEJ, W TYM ORGANIZOWANIE I 
PROWADZENIE SPOTKAŃ, SZKOLEŃ, 
SEMINARIÓW I WARSZTATÓW, KONFERENCJI 
ORAZ WYSTAW I KONCERTÓW, to jest Edukacja 
Społeczna: między innymi spotkania edukacyjne 
na temat sytuacji prawnej społeczności LGBT+ w 
Polsce oraz opracowanej wspólnie z innymi 
organizacjami liście postulatów zmian prawnych; 
spotkania edukacyjne podczas wydarzeń offline, 
marszów, edukacja poprzez działalność online i 
offline

85.59.B 100 000,00 zł

2

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

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI -PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ I 
KULTURALNEJ, W TYM ORGANIZOWANIE I 
PROWADZENIE SPOTKAŃ, SZKOLEŃ, 
SEMINARIÓW I WARSZTATÓW, KONFERENCJI 
ORAZ WYSTAW I KONCERTÓW, to jest Edukacja 
Społeczna: między innymi spotkania edukacyjne 
na temat sytuacji prawnej społeczności LGBT+ w 
Polsce oraz opracowanej wspólnie z innymi 
organizacjami liście postulatów zmian prawnych; 
spotkania edukacyjne podczas wydarzeń offline, 
marszów, edukacja poprzez działalność online i 
offline

85.59.B 195 228,11 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 101 780,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 970 704,65 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 131 076,31 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – odpłatne szkolenia, warsztaty, 
webinary, sesje pytań i odpowiedzi, spotkania na żywo i online, pogłębiające wiedzę z zakresu 
DE&I, np. w miejscu pracy, pomoc przy wdrażaniu polityk antydyskryminacyjnych, audyty, 
praktyczne zajęcia, pomoc w tworzeniu polityk antydyskryminacyjnych, wdrażaniu zasad z 
dziedziny Diversity, Equity & Inclusion, szczególnie w miejscu pracy, szkolenia dla 
poszczególnych działów danej firmy, np. działów kadrowych.

2 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – prowadzenie 
sprzedaży komercyjnej produktów z przeznaczeniem stu procent zysków na cele statutowe 
Stowarzyszenia. 100% zysku z Twoich zakupów przeznaczamy na cele statutowe
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Oprócz tego, każdy przedmiot z naszego sklepu, który nosisz na głowie, stawiasz na stole, 
wieszasz na ścianie, na koszulce, albo przy kluczach, to realny wyraz wsparcia dla idei 
równości małżeńskiej.

Tworzymy w duchu fair trade, szanując osoby wykonujące sprzedawane przez nas rzeczy. 
Produkcję prowadzimy w sposób jak najlżejszy dla środowiska, a wszyscy nasi partnerzy to 
lokalne przedsiębiorstwa.
Wspólnie wspieramy polską gospodarkę!
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238 928,23 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 49 112,69 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 503 163,57 zł

2.4. Z innych źródeł 310 576,47 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 153 369,91 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 295 228,11 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

1 Działania edukacyjne: druk i wysyłka materiałów edukacyjnych, obecność na wydarzeniach 
społecznościowych, treści edukacyjne online (www, mailing), produkcja filmu

36 432,66 zł

2 Działania edukacyjne, wspierające, rzecznicze, pomocowe, operacyjne: pensje – działania w 
ramach pracy, którą obejmuje delegacja "działalność statutowa", opisana w sekcji II: opis 
działalności.

257 570,05 zł

3 Działania wspierające: wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji społecznych działających zgodnie 
z celami statutowymi Stowarzyszenia

1 225,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

49 112,69 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 840,00 zł

1 030 289,07 zł

339 958,19 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

131 076,31 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 650 848,32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 27 759,94 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 601 182,69 zł 295 228,11 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 319 856,33 zł 295 228,11 zł

0,00 zł 0,00 zł

103 316,37 zł

692,57 zł

177 313,15 zł

4,27 zł 0,00 zł

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. Zakresy zadań 
ze sfery zadań publicznych zgodnie z numeracją UDPP objęte działalnością Stowarzyszenia w 2021: 
3, 9, 13, 14, 16, 22, 33.

100 000,00 zł

2 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. Zakresy zadań ze sfery zadań 
publicznych zgodnie z numeracją UDPP objęte działalnością Stowarzyszenia w 2021: 3, 9, 14, 22, 
31.

100 000,00 zł

3 Propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych. Zakresy 
zadań ze sfery zadań publicznych zgodnie z numeracją UDPP objęte działalnością Stowarzyszenia w 
2021: 3, 14, 22.

95 228,11 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 27 759,94 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6 osób

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

4,35 etatów

18 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

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

339 958,19 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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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 558 826,27 zł

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

514 353,98 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 

44 472,29 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 739,34 zł

6 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

5 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

451 008,90 zł

451 008,90 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 107 817,37 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 514 353,98 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

8 726,04 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)

Sprawozdania finansowe, merytoryczne i merytoryczne w formie prezentacji można znaleźć na stronie 
https://mnw.org.pl/o-nas/statut-i-sprawozdania/

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aleksandra Kaczorek, Hubert Sobecki, 
Wiktoria Beczek Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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