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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. KS. LEONA 
MISZEWSKIEGO

Nr domu 17 Nr lokalu 105

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-239 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail tolerado@tolerado.org Strona www www.tolerado.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-09-04

2015-06-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22185617000000 6. Numer KRS 0000429382

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

Henryk Jacek Jasionek prezes zarządu TAK

Anna Ekielska-Skóra członkini zarządu TAK

Karolina Kęsik członkini zarządu TAK

Dariusz Czerski członek zarządu TAK

Piotr Jankowski wiceprezes 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

Marta Abramowicz przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jakub Rachwalik członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Ławacz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB LGBT "TOLERADO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
a) Poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji, w 
szczególności ze względu
na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, 
niepełnosprawność,
wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, 
b) Rozwój edukacji antydyskryminacyjnej oraz wprowadzenie edukacji 
antydyskryminacyjnej do
systemu edukacji formalnej i do edukacji nieformalnej, w szczególności 
usług szkoleniowych
i doradczych
c) Zmiana postaw społecznych w stosunku do osób dyskryminowanych, w 
szczególności ze
względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub 
bezwyznaniowość,
niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową,
d) Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
wspieranie organizacji
pozarządowych i wolontariatu oraz budowanie sieci współpracy 
organizacji pozarządowych,
e) Promowanie postaw prozdrowotnych i profilaktyka uzależnień w 
szczególności osób
narażonych na dyskryminację ze względu na: pochodzenie etniczne i 
narodowe, wyznanie lub
bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i 
tożsamość płciową,
f) Pomoc psychologiczna i działania psychoedukacyjne, w szczególności 
narażonych na
dyskryminację ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie 
lub
bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i 
tożsamość płciową,
g) Promowanie zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji w szczególności ze
względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub 
bezwyznaniowość,
niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową,
h) Upamiętnienie historii osób dyskryminowanych i prześladowanych, w 
szczególności osób
biseksualnych, homoseksualnych i transpłciowych,
i) Prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa
narodowego,
j) Rozwój działań na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności wsparcie 
dzieci i młodzieży
narażonych na dyskryminację ze względu na: pochodzenie społeczne, 
pochodzenie etniczne i
narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, 
płeć, orientację
seksualną i tożsamość płciową,
k) Wsparcie rozwoju duchowego i religijności w szczególności osób 
biseksualnych,
homoseksualnych i transpłciowych,
l) Rozwój sportu, turystyki i rekreacji.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe realizowane są przez działania prowadzone w 
następujących obszarach pożytku
publicznego:
a) rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet i
mężczyzn,
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
g) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym,
h) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
i) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między
społeczeństwami,
j) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-23.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez następujące 
działania:
a) propagowanie inicjatyw sprzyjających tworzeniu atmosfery zaufania i 
szacunku dla ludzi różnych
religii, kultur i światopoglądów,
b) upublicznienie dyskusji na temat zjawiska dyskryminacji,
c) wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią 
związanymi, ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy psychologicznej i prawnej,
d) podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych w 
zakresie wiedzy na temat
przeciwdziałania dyskryminacji,
e) propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do 
wzrostu społecznej
akceptacji dla marginalizowanych i dyskryminowanych grup społecznych,
f) organizowanie seminariów, warsztatów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, 
konferencji naukowych
krajowych i międzynarodowych,
g) publikowanie raportów dotyczących zjawiska dyskryminacji oraz 
materiałów edukacyjnych
związanych z celami Stowarzyszenia,
h) Integrację osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację 
imprez i innych wydarzeń
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
i) Integrację osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację 
imprez i innych wydarzeń
kulturalnych i artystycznych,
j) promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, 
integrację społeczną,
działania na rzecz kobiet,
k) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki 
dyskryminacji i
wykluczenia społecznego,
l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami 
wyższymi i innymi
placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi i innymi
podmiotami.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Współpraca samorządowa

W roku 2020 kontynuowano współpracę z władzami miasta Gdańska. Przedstawicielka Tolerado, dra Anna Strzałkowska, 
aktywnie działała w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania aż do momentu wygaśnięcia kadencji we wrześniu 2020. 
Zadaniem Rady było wdrażanie kolejnych etapów przyjętego w 2018 przy udziale Tolerado Modelu na Rzecz Równego 
Traktowania. 
Niezmiennie od 2018 w składzie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przemocy Rodzinie przy MOPR Gdańsk zasiada 
przedstawiciel i prezes Stowarzyszenia Henryk Jasionek Jasionek.
Stowarzyszenie kontynuuje prowadzenie biura przy ulicy Miszewskiego 17/105, pozyskanego od miasta w 2019 na zasadach 
użyczenia.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania
Pilotażowy projekt Gdańskiego Centrum, w którym Tolerado działało, wygasł w grudniu 2019. Dzięki zabiegom szeregu 
trójmiejskich organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia Tolerado, urząd miasta podjął decyzję o ponownym 
powołaniu Centrum, które zostało uruchomione od października 2020. 

Działania strażnicze i interwencje prawne
W 2020 Tolerado kontynuowało otwarte w 2019 sprawy – karną i cywilną przeciwko Fundacji Pro Prawo do życia, za organizację 
kampanii wymierzonej w społeczności LGBT+, której najbardziej widocznym symbolem stały się homofobiczne furgonetki, tzw. 
Pogromobusy. 15 lipca Sąd I instancji, na posiedzeniu niejawnym, oddalił nasze powództwo, pomimo wydania w 2019 
zabezpieczenia sądowego w tej samej sprawie. Od powództwa została złożona apelacja (wygrana w 2021). Na działania sądowe 
w lipcu 2020 Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl pod hasłem „Homofobus dalej nie 
pojedzie”. Z pozyskanych środków Tolerado finansuje reprezentującą nas we wszystkich sprawach sądowych Kancelarię Warecka 
Kochanowski Adwokaci.
9 sierpnia, dwa dni po zatrzymaniu w Warszawie aktywistki Margot Szutowicz z Kolektywu Stop Bzdurom, stowarzyszenie 
opracowało wraz z mec. Marcinem Kochanowskim i opublikowało w social mediach krótki poradnik o prawach osoby 
zatrzymywanej przez policję.
Sieciowanie się i współpraca z innymi organizacjami

W dniach 17-19.01.2020 przedstawiciele Tolerado wzięli udział w organizowanym w Warszawie przez Stowarzyszenie 
Wolontariat Równości i European Pride Organisers Association II Kongresie Miast Maszerujących po Równość Osób LGBT+. 
Podczas trzydniowej konferencji wymienialiśmy się wiedzą nt. bezpiecznej organizacji zgromadzeń publicznych, profesjonalizacji 
działań i wsparcia aktywistycznego z ponad 30 organizacjami walczącymi o emancypację społeczności LGBT+ w Polsce i Europie. 
Finałem Kongresu było zawarcie deklaracji o utworzeniu Koalicji Miast Maszerujących po Równość. Tolerado zadeklarowało 
przystąpienie do Koalicji jako jedna z organizacji założycielskich. Pandemia COVID-19 opóźniła i przesunęła na rok 2021 prace na 
sformowaniem Koalicji.
11 lutego 2020 odbyło się 2. Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Równouprawnienia Osób LGBT+. Tematem obrad były 
przestępstwa z nienawiści oraz tzw. Strefy wolne od LGBT.
Również w lutym, Rada Powiatu Sztumskiego przyjęła Samorządową Kartę Rodzin, powodując, że powiat sztumski stał się 
pierwszym samorządem na terenie województwa pomorskiego, będącym tak zwaną Strefą Wolną od LGBT. Tolerado 
zdecydowanie skrytykowało tę decyzję i podjęło współpracę z radnym Leszkiem Sarnowskim – najgłośniejszym przeciwnikiem 
uchwały. Dzięki wspólnym działaniom, we wrześniu 2020 uchwała została uchylona.
W lutym 2020 Tolerado, wraz z 30 innymi organizacjami z całej Polski wystosowało list-odezwę do społeczności LGBT+ w Polsce 
nawołujący do trzymania się razem, wzajemnego wspierania i pomocy w coraz trudniejszych okolicznościach i sytuacji 
politycznej.
Ze względu na pandemię, wszelkie działania sieciujące się zostały ograniczone do minimum i przeniesione do spotkań online. 
Stowarzyszenie nie organizowało również żadnych wyjazdów na marsze równości w Polsce.

4 kwietnia uczestniczyliśmy w I koszalińskim marszu równości online – wydarzeniu transmitowanym przez Facebooka, na którym 
połączyły się ze sobą osoby aktywistyczne z różnych miast Polski, by wspólnie dyskutować o przyszłości i sytuacji społecznej osób 
LGBT+.
W maju, z okazji odwołanego Marszu, Tolerado zaangażowało się w prowadzoną przez Chór TAK (Trójmiejska Akcja Kobieca), 
akcję nagrania specjalnej piosenki. Powstało nagranie, na które złożyły się partie wokalne około 20 osób, w tym osób z naszej 
społeczności, osób sojuszniczych, osób działających społecznie w innych organizacjach prawoczłowieczych w Trójmieście i 
polityczek.
11 czerwca wraz 30 innymi organizacjami wystosowaliśmy otwarte oświadczenie krytykujące zapowiadaną w kampanii 
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wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy tzw. Kartę Rodziny, będącą przejawem homofobicznych skłonności głowy państwa.
23 lipca spotkaliśmy się z Ambasadorką Irlandii J.E. Emer O’Connell. Tematem rozmów była działalność naszego Stowarzyszenia 
oraz prowadzone przez nas sprawy sądowe przeciwko organizatorom kampanii z pogromobusami.
12 sierpnia wolontariuszki Tolerado zorganizowały akcję nagrywania filmików solidarnościowych zatytułowaną 
„#SolidarneZMargot” stanowiącą wyraz solidarności z zatrzymaną aktywistką Kolektywu Stop Bzdurom.
We wrześniu zawarliśmy współpracę partnerską z organizatorami 11. LGBT Film Festival – największego festiwalu filmów 
queerowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
9 grudnia objęliśmy matronatem konkurs LGBT+ Diamond Awards, nagradzający firmy, osoby prywatne i polityków najbardziej 
zaangażowane w działania na rzecz równości osób LGBT+.

Trójmiejskie Dni Równości oraz VI Trójmiejski Marsz Równości
Trójmiejskie Dni Równości planowane były na koniec maja, jednak w kwietniu 2020, ze względu na lockdown i postępującą 
pandemię COVID-19 zdecydowaliśmy o przeniesieniu wydarzeń (w tym marszu) na koniec września 2020. Ostatecznie, wciąż ze 
względu na pandemię, marsz ani Trójmiejskie Dni Równości w 2020 nie odbyły się.
W dniu pierwotnej daty marszu, 30 maja 2020 Tolerado zorganizowało akcję zbierania zdjęć osób z tęczowymi flagami, tworząc 
z nich kolaż, stanowiący bezpieczny, elektroniczny substytut wyrażenia jedności naszych społeczności. Wraz z Chórem TAK 
nagraliśmy również piosenkę „Miłość nas łączy” w której wykorzystano cytaty z przemówienia prezydenta Pawła Adamowicza z 
IV Trójmiejskiego Marszu Równości.

Projekty prowadzone w 2020 roku
W lutym 2020 ukończyliśmy projekt „DoingRight(s). Innovative tools for professionals working with LGBT families 
(doingrights.eu) – międzynarodowy projekt finansowany ze środków Erasmus+ K2, mający na celu wsparcie profesjonalistów 
(pracowników sektora opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej i prawnej) pracujących z rodzinami tworzonymi przez 
osoby LGBT+. Efektem projektu był opublikowany w lutym podręcznik, złożony z czterech części: „Słowa za równością - 
Europejski słownik na temat rodzicielstwa osób LGBT+”, „Kluczowe wyzwania szkoleniowe dla profesjonalistów pracujących z 
rodzicami LGBT+ i ich dziećmi”, „Kompetencje profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z rodzinami LGBT+” i „Trening 
inkluzywności”.
„Wsparcie osób LGBT+ w trakcie epidemii COVID-19” - Celem projektu w ramach małego grantu Fundacji im. Stefana Batorego 
było wzmocnienie społeczności osób LGBT+, poszkodowanej trwającą w Polsce od 2019 roku nagonką na osoby LGBT+, ale także 
poszkodowanej w szczególny sposób trwającą epidemią COVID-19. W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg działań 
wspierających naszą społeczność. Uruchomiliśmy dwie grupy wsparcia, spotykające się co tydzień, dla osób LGBT+, prowadzone 
przez psychologów z doświadczeniem pracy z osobami dyskryminowanymi. Przygotowaliśmy dziesięć webinarów tematycznych 
dotyczących historii ruchu queer, ale także konkretnych zagadnień z zakresu transpłciowości (bezpieczna tranzycja, prawa osób 
transpłciowych).
„Program wsparcia osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową” – w ramach projektu 
finansowanego z Urzędu Miasta Gdańska prowadziliśmy grupy wsparcia: dla osób transpłciowych, dla bliskich osób 
transpłciowych, dla rodziców osób LGBT+, indywidualne konsultacje psychologiczne dla bliskich osób transpłciowych, 
indywidualne konsultacje dla osób LGBT+, grupę towarzyską dla osób transpłciowych. Działał telefon "Porozmawiaj ze mną o 
LGBT+ -dyżur psycholożki, gdzie każda osoba mogła zadać dowolne pytanie. Prowadziliśmy też grupę rozwojową dla kobiet. 
Odbyło się 40 spotkań dla ponad 500 osób. W ramach telefonu zadzwoniło 80 osób. Drugą częścią projektu były otwarte 
webinary dotyczące historii osób queer, oraz specjalistyczne, dot. pomocy dla osób transpłciowych, w tym profesjonalne 
warsztaty z samoobrony Wendo, warsztat wizażu dla osób transpłciowych, seminarium prawniczo-lekarskie dot. tranzycji w 
Polsce.
„Wolontariat ścieżką wzmocnienia społeczności osób LGBT ” – w ramach projektu finansowanego z Urzędu Miasta Gdańska, 
zorganizowaliśmy grupę osób wolontariackich. Odbyło się kilkanaście spotkań – warsztatów wiedzowych, integracyjnych. 
Powstała także publikacja dokumentująca projekt.
Obecność Tolerado na demonstracjach i manifestacjach
8 marca – wzięliśmy udział w 16. Manifie Trójmiasto – „Kobiety i ziemia mają za dużo do zniesienia”.
21 czerwca – w odpowiedzi na słowa prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że „LGBT to ideologia, nie ludzie”, zorganizowaliśmy na 
Placu Przyjaciół Sopotu wraz z m.in. Czerwoną Młodzieżą PPS, Młodymi Razem, Młodą Zarazą, Młodą Lewicą i Razem 
zgromadzenie „To my jesteśmy LGBT+. Zgromadzenie było zarejestrowane i zgodne z obowiązującymi obostrzeniami 
pandemicznymi.
24 czerwca – wraz z Obywatelami RP Gdańsk i Partią Zieloni zorganizowaliśmy zgromadzenie na Targu Drzewnym w Gdańsku pt. 
„Świat jest tęczowy”, wspierające i solidarnościowe z naszymi dyskryminowanymi społecznościami. Zgromadzenie było 
zarejestrowane i zgodne z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi.
8 sierpnia – zdalnie (online) transmitowaliśmy w naszych social mediach zgromadzenie „Nigdy nie będziesz szła sama” - 
wydarzenie organizowane w Warszawie przez Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza, Koalicję Antyfaszystowską i Queer Tour, 
jednak w swojej wymowie solidarnie zrzeszające wszystkie polskie społeczności LGBT+. Zgromadzenie odbyło się spontanicznie 
w odpowiedzi na bestialskie zatrzymanie 7 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu Margot Szutowicz z Kolektywu Stop Bzdurom i 
niemal 50 demonstrujących przeciwko temu zatrzymaniu osób.
13 sierpnia – współorganizowaliśmy w Starogardzie Gdańskim demonstrację solidarnościową z zatrzymanymi 7 sierpnia na 
Krakowskim Przedmieściu aktywistami. Zgromadzenie było zarejestrowane i zgodne z obowiązującymi obostrzeniami 
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pandemicznymi. Dzięki naszym działaniom udało się zaangażować posłankę Lewicy, dzięki której obecności, impreza była lepiej 
zabezpieczona przez policję.
20 sierpnia – wraz z Fundacją Diversty.pl, Magazynem Replika, Stowarzyszenie Asfera, Centrum Praw Kobiet, Krytyką Polityczną, 
Komitetem Obrony Demokracji Pomorze, Stowarzyszeniem Feeria oraz politykami Lewicy zorganizowaliśmy przed Dworem 
Artusa w Gdańsku zgromadzenie „Jestem LGBT” – w odpowiedzi na bestialskie działania władzy wobec naszych społeczności 
oraz w duchu solidarności z zatrzymaną w Warszawie Margot Szutowicz. W zgromadzeniu wziął udział m.in. ówczesny 
wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk i europosłanka Magdalena Adamowicz. Przemówienie naszego przedstawiciela odbiło 
się szerokim echem w lokalnych mediach, m.in. w Gazecie Wyborczej Trójmiasto. W trakcie wydarzenia wolontariusze Tolerado 
rozdawali tęczowe wstążki. Zgromadzenie było zarejestrowane i zgodne z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi.
31 sierpnia – wraz z Komitetem Obrony Demokracji Pomorze, Młodą Zarazą, Trójmiejską Akcją Kobiecą oraz Wszystko dla 
Gdańska zorganizowaliśmy Marsz Porozumienia 2020 z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych. W pochodzie nieśliśmy 
wspólnie olbrzymią biało-czerwoną flagę (tzw. „sektorówkę”) na którą nałożone były inne „sektorówki” – białoruska, europejska 
oraz należąca do naszego stowarzyszenia – tęczowa. Zgromadzenie było zarejestrowane i zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami pandemicznymi.
12 września, w odpowiedz na zgromadzenie Młodzieży Wszechpolskiej i powiązanych z nią grup sympatyzujących z doktryną 
faszystowską zorganizowaliśmy z zaprzyjaźnionymi organizacjami trzy wydarzenia stanowiące kontrę: Twój Gdańsk Prezydencie, 
Gdańsk – Tak dla równości oraz Gdańsk mówi Stop Faszyzmowi. Zgromadzenia organizowaliśmy przy współpracy m.in. z 
Komitetem Obrony Demokracji Pomorze, Obywatelami RP Gdańsk, Amnesty International Trójmiasto, Trójmiejską Akcją Kobiecą 
i Wszystko dla Gdańska. Na demonstracjach „Twój Gdańsk Prezydencie” oraz „Gdańsk mówi Stop Faszyzmowi” przemawiali nasi 
przedstawiciele. Przy wszystkich trzech zgromadzeniach działali również nasi wolontariusze, Stowarzyszenie zapewniało również 
antyrepresyjny numer telefonu z pomocą prawną. Zgromadzenie było zarejestrowane i zgodne z obowiązującymi obostrzeniami 
pandemicznymi.
Od 22 października przedstawiciele Tolerado brali udział w różnych spontanicznych zgromadzeniach publicznych wyrażających 
sprzeciw wobec decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej ws. przepisów aborcyjnych.
Spotkania dyskusyjne oraz inne otwarte wydarzenia niewymienione wcześniej
14 lutego, z okazji Walentynek, zorganizowaliśmy wraz z Klubogalerią Bunkier imprezę Fetish Valentines, w trakcie której 
wystąpiły zaproszone gwiazdy sceny drag queen i queerowej: Maciej „Gąsiu” Gośniowski, Black Diva, The Livbertine oraz drag 
queen Charlotta.
22 i 23 lutego zorganizowaliśmy warsztaty „Czym jest dyskryminacja?” zwiększające umiejętności rozpoznawania przejawów 
dyskryminacji oraz reagowania na przejawy dyskryminacji, uprzedzeń, wykluczenia i przemocy.
Wraz z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii, wszystkie organizowane przez nas spotkania/panele dyskusyjne zaczęły 
odbywać się online.
22 maja zorganizowaliśmy webinar z prof. dr hab. Dominikiem Rachoniem – wybitnym gdańskim endokrynologiem, pt. „Zasady 
stosowania substytucji hormonalnej w procesie tranzycji”.
25 maja zorganizowaliśmy spotkanie z „Tranzycja na miarę!” w trakcie którego zaproszony prelegent – Piotr Nader – dzielił się 
swoimi doświadczeniami z procesu tranzycji.
7 czerwca, z okazji Dnia Seksu, wraz z PSSiAP Trójmiasto zorganizowaliśmy panel „O co chodzi z LGBT+?” w trakcie którego 
można było wysłuchać szczerej dyskusji o tym, jak wygląda codzienność osób LGBT+ w Polsce, jak pomóc społeczności LGBT+ i 
jak w ogóle o tym wszystkim rozmawiać, aby nikogo nie urazić.
11 czerwca zorganizowaliśmy webinar „Trzecia płeć - perspektywa antropologiczna”, w trakcie którego prelegentka, 
psycholożka-seksuolożka Magdalena Nowacka dzieliła się wiedzą na temat antropologicznych i kulturowych aspektów 
różnorodności płciowej.
16 czerwca zorganizowaliśmy wykład „Konserwatywny argument na rzecz równości małżeńskiej” prowadzony przez prof. Izabelę 
Morską.
29 sierpnia, Jacek Jasionek, z ramienia Tolerado, wziął udział w debacie „Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania”, w 
ramach obchodów 40 lecia Porozumień Sierpniowych, organizowanych przez Miasto Gdańsk.
12 września Jacek Jasionek, z ramienia Tolerado, wziął udział w dyskusji po projekcji filmu Witamy w Czeczeni, w ramach 17. 
Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Film ten wygrał festiwal. Nagrodę główną odebrał, w imieniu twórców filmu Jacek 
Jasionek.
30 października zorganizowaliśmy wykład „Nieposłuszeństwo obywatelskie: Czy wolno łamać prawo na znak protestu?” 
prowadzony przez prof. Izabelę Morską
4 grudnia zorganizowaliśmy wykład „Judaizm, chrześcijaństwo i homoseksualność” prowadzony przez prof. Izabelę Morską

Status Grup Rozwojowych
Pomimo pandemii, nieprzerwanie funkcjonuje Grupa Młodzieżowa Tolerado, organizująca regularnie, co tydzień, spotkania na 
żywo, a od wybuchu pandemii, w formie online, rozwijające aktywizm młodych osób oraz stanowiąca towarzyskie, rówieśnicze 
wsparcie. Grupa ma charakter samopomocowy, jest otwarta – dostępna dla wszystkich chętnych poniżej 25 roku życia.
W 2020 aktywnie działała również Grupa Kobieca, organizując spotkania i panele dyskusyjne.
Grupa Męska w połowie roku, w wyniku pandemii, zwiesiła tymczasowo działalność.
Działa również przy Tolerado trójmiejski oddział grupy Wiara i Tęcza. Osoby członkowskie grupy spotykają się nieregularnie.
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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

10000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Spotkania, wiece, protesty, marsze, dyskusje, 
projekcje filmowe i inne działania.
Głównym celem działań jest wzmacnianie i 
chronienie społeczności osób LGBT+, a także ich 
rodzin i osób bliskich, poszkodowanych 
systemową homofobią, przed skutkami 
społecznymi i zdrowotnymi homofobii.
Działania podejmowane przez Stowarzyszenie 
mają charakter strażniczy, edukacyjny, badań 
naukowych dostarczających rzeczowych 
argumentów i wiedzy o kondycji społeczeństwa i 
potrzebach edukacyjnych w zakresie równości.
Współpraca z Miastem Gdańsk przy tworzeniu i 
wdrażaniu polityk równościowych.
Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Współpraca z innymi organizacjami 
prawoczłowieczymi w Polsce.

99.99.Z 0,00 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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19 663,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 189 253,00 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) 389 546,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 389 546,83 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 102 522,73 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

153 253,00 zł

0,00 zł

36 000,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-03 8



2.4. Z innych źródeł 78 108,10 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 301 639,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 87 907,54 zł 0,00 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

87 907,54 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

6 441,66 zł

35 791,04 zł

0,00 zł

60 290,03 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

27 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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2.1. Organizacja posiada członków

120 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)

30 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

20 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 52 198,92 zł

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

52 198,92 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)

303,05 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) 

48,45 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)  

0,00 zł

3 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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 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

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52 198,92 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 52 198,92 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

303,05 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

48,45 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)

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

1 Wolontariat ścieżką 
wzmocnienia osób LGBT w 
Gdańsku

Stworzenie i rozwijanie 
wolontariatu

UM Gdańska 8 000,00 zł

2 Program wsparcia osób 
doświadczających 
dyskryminacji ze względu na 
płeć i tożsamość płciową

Wsparcie osób 
doświadczających dyskryminacji 
ze względu na płeć i tożsamość 
płciową

UM Gdańsk 28 000,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

Henryk Jacek Jasionek
Anna Ekielska-Skóra Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-03
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