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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-14

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 TAK

Piotr Jankowski wiceprezes TAK

Karolina Kęsik członek TAK

Anna Ekielska-Skóra członek TAK

Julia Kukułowicz członek TAK

Karolina Kozakiewicz członek 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 Bramowicz przewodnicząca TAK

Piotr Ławacz członek TAK

Grzegorz Wójcik członek 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 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Współpraca samorządowa

W roku 2020 kontynuowano współpracę z władzami miasta Gdańska.  W marcu 2021 Prezydent Aleksandra Dulkiewicz 
powołała drugą kadencję Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, do której z ramienia Tolerado został nominowany Piotr 
Jankowski. Głównym zadaniem Rady jest monitorowanie wdrażania gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania. W 
ramach obchodów święta 4 czerwca Stowarzyszenie wystawiło Namiot Równości w Pikniku „Wybieram Demokrację - dzień 
Wolności i Praw Obywatelskich”. 

W związku z umorzeniem śledztwa dotyczącego napaści na trening grupy Homokomando Trójmiasto, osoby przedstawicielskie 
Stowarzyszenia Tolerado wystąpiły na wspólnej konferencji prasowej z władzami miasta, w tym Panią Prezydent Dulkiewicz. 
Wcześniej, z inicjatywy Stowarzyszenia odbyły się spotkania dotyczące eskalacji przemocy na tle tożsamości psychoseksualnej z 
udziałem m.in. Wiceprezydentki Moniki Chabior, Policji, Wydziału Bezpieczeństwa Miasta.

Stowarzyszenie wnioskowało o trzy patronaty honorowe władz samorządowych nad VI Trójmiejskim Marszem Równości. 
Pozytywną decyzję w postaci przyznania patronatu Tolerado uzyskało od Prezydentki Miasta Gdańska i Prezydenta Sopotu. 
Wniosek do Prezydenta Gdyni pozostał bez odpowiedzi. 

Stowarzyszenie realizowało w 2021 trzy zadania publiczne dla Miasta Gdańska: Kompleksowe wsparcie osób doświadczających 
dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową – projekt ukierunkowany na działalność wsparciową wobec osób 
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LGBTQIA+, Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość 
płciową poprzez edukację, integrację i kulturę – projekt obejmujący przeprowadzenie szeregu szkoleń dla dyrekcji i nauczycieli 
gdańskich szkół mających na celu przeciwdziałanie dyskryminowaniu uczniów ze względu na ich przynależność do społeczności 
LGBTQIA+, a także cyklu specjalistycznych webinarów dotyczących transpłciowości, Wolontariat ścieżką wzmocnienia osób 
LGBT w Gdańsku – kontynuacja – projekt aktywizacji osób wokół wolontariatu na rzecz społeczności 
niecisheteronormatywnych.

Projekt „Na równych zasadach” spotkał się z olbrzymią nagonką medialną i kampanią fałszywych informacji, a także z listem 
pomorskiej kurator oświaty przestrzegającym nauczycieli przed udziałem w projekcie. Zarzuty kierowane pod adresem projektu 
były przedstawiane w sposób zmanipulowany i absolutnie niezgodny z rzeczywistością. 

Dzięki uzyskanej w poprzednim roku deklaracji współpracy w 2021 rozpoczęto współpracę pomiędzy Urzędem Miasta a 
Stowarzyszeniem w ramach projektu „Lokalni Liderzy i Liderki Motorem Zmiany Społecznej”.  
Niezmiennie od 2018 w składzie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przemocy Rodzinie przy MOPR Gdańsk zasiada 
przedstawiciel i prezes Stowarzyszenia Jacek Jasionek. 

Stowarzyszenie kontynuuje prowadzenie biura przy ulicy Miszewskiego 17/105, pozyskanego od miasta w 2019 na zasadach 
użyczenia. 

2. Projekty z Funduszy EOG

Od 1 stycznia 2021 Stowarzyszenie realizuje projekt „Lokalni Liderzy i Liderki Motorem zmiany społecznej” finansowany przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ze środków Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
Założeniem projektu jest przygotowanie grupy osób liderskich z małych i średnich miast z Pomorza i okolic do aktywnego 
działania rzeczniczego w lokalnych samorządach. W projekcie zrekrutowano 14 osób z miast: Gołdap, Elbląg, Lębork, Malbork, 
Sztum i Kościerzyna. W pierwszej połowie roku skupiono się na rozwoju umiejętności liderskich oraz wiedzy osób. W sierpniu 
wraz z partnerską organizacją FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold z Norwegii przeprowadzono wizytę studyjną 
w której osoby działające w ramach projektu spotkały się m.in. z burmistrzynią Oslo a także najważniejszymi lokalnymi 
politykami i osobami aktywistycznymi. Z wizyty studyjnej powstał raport służący do procesu warsztatów transferujących wiedzę 
na osoby urzędnicze, które odbyły się jesienią 2021. Projekt jest kontynuowany w 2022.

Stowarzyszenie pozyskało również środki w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, również 
finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu, który wystartował w grudniu 2021 i będzie 
kontynuowany do września 2023 jest utworzenie i prowadzenie pierwszego Gdańskiego Mieszkania Interwencyjnego dla 
Młodych Osób LGBTQIA+ w kryzysie bezdomności. 

3. Działania strażnicze i interwencje prawne

W 2021 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. 
11 maja Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego z lipca 2020, nakazując rozpoznanie sprawy w I instancji. Proces ruszył 
4 listopada 2021. 
W sprawie karnej przeciwko kierowcy pogromobusa przesłuchanie świadków obyło się podczas rozprawy w dniu 27 
października.

4. Sieciowanie się i współpraca z innymi organizacjami 

W 2021 kontynuowano i pogłębiano działania o charakterze sieciującym. Przedstawiciel Tolerado uczestniczył w spotkaniach 
wypracowujących założenia powstającej Koalicji Miast Maszerujących. Podczas III Kongresu Miast Maszerujących w Łodzi, w 
dniu 16 października 30 organizacji zajmujących się tworzeniem Marszów Równości podpisało Deklarację Koalicji, formalnie 
powołując Koalicję Miast Maszerujących po równość Osób LGBTQIA+. Tolerado było jednym z sygnatariuszy Deklaracji i tym 
samym stało się jedną z organizacji założycielskich. Przedstawiciel Tolerado, Piotr Jankowski, został powołany do 
zarządzającego Koalicją Sekretariatu. Podczas Kongresu Stowarzyszenie zadeklarowało również wolę organizacji IV Kongresu 
Miast Maszerujących w 2022 w Gdańsku.
Stowarzyszenie brało też aktywny udział w posiedzeniach Zespołu Parlamentarnego ds. Równouprawnienia Osób LGBT+.

W kwietniu i maju Stowarzyszenie dołączyło do Kampanii „Kochajcie mnie mamo i tato” tworzonej przez Stowarzyszenie Miłość 
Nie Wyklucza, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Stowarzyszenie Kultura Równości oraz artystkę Szarosen. Za tę kampanię 
tworzące ją podmioty otrzymały w październiku nominację do nagrody LGBT+ Diamond Awards.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-14 4



W związku ze zbrodniczymi działaniami na polsko-białoruskiej granicy Stowarzyszenie zdecydowało o symbolicznym 
podróżowaniu posiadanej tęczowej sektorówki uszytej w 2019 dla Tolerado przez uchodźczynie z Czeczenii. Sektorówka została 
użyta podczas Marszów Równości w Koszalinie, Katowicach i Szczecinie. 

W ramach II Marszu Równości w Koszalinie we wrześniu osoby członkowskie Stowarzyszenia: Karolina Kęsik i Miłosz Dziedziak 
wzięły udział w debacie „Mamo, Tato jestem trans”. Na prośbę Fundacji Fala Równości cztery osoby wolontariackie Tolerado 
pomagały przy organizacji i przeprowadzeniu Marszu.

Na przełomie października i listopada osoby przedstawicielskie stowarzyszenia: Karolina Kozakiewicz, Julia Kukułowicz, Dawid 
Ligocki i Piotr Jankowski wzięły udział w warsztatach i spotkaniach dotyczących wspierania aktywizmu. Warsztaty organizowała 
Fundacja Równość.org.pl, spotkania odbywały się w Krakowie, Warszawie oraz w formie online.

W grudniu członkinie Stowarzyszenia – Magdalena Czupryniak i Karolina Kozakiewicz wzięły udział w wizycie studyjnej w 
Komisji Europejskiej w Brukseli. Wraz z innymi organizacjami z Polski podejmowały tematy sytuacji społecznej osób LGBTQIA+. 
Karolina Kozakiewicz była pierwszą w Europie aseksualną aktywistką, która wprowadziła do rozmów z przedstawicielstwem 
Komisji temat dyskryminacji osób aseksualnych w prawodawstwie unijnym.
Jesienią i zimą Stowarzyszenie po raz kolejny podjęło współpracę z kolektywem Jedzenie zamiast bomb wspierając organizację 
zbiórki ubrań i środków higieny osobistej dla osób w kryzysie bezdomności. 

5. Trójmiejskie Dni Równości oraz VI Trójmiejski Marsz Równości

VI Trójmiejski Marsz Równości przeszedł ulicami Gdańska 21 sierpnia pod hasłem „Mamy tylko #JednoŻycie”. Ze względów 
bezpieczeństwa pandemicznego marsz startował z czterech różnych punktów w śródmieściu Gdańska. Główną koordynatorką 
Marszu z ramienia Stowarzyszenia po raz kolejny była Marta Magott. W ramach procesu przygotowawczego Stowarzyszenie 
podjęło aktywną współpracę z Urzędem Miasta, w szczególności Wydziałem Bezpieczeństwa oraz z Policją.

W części oficjalnej poprzedzającej Marsz głos zabrały: Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Wiceprezydentka Sopotu 
Magdalena Czarzyńska-Jachim, Jej Ekscelencja Ambasadorka Irlandii Emer O’Connell w imieniu swoim oraz ambasadora Danii, 
Konsul Generalnej Niemiec i przedstawicielstwa Ambasady Malty. Część oficjalną zamknęło odczytanie przesłania europosłanki 
Terry Reintke oraz przemówienie białoruskiej aktywistki Jany Shostak połączone z krzykiem dla wolności Białorusi. 

W marszu zostały wystawione trzy platformy z muzyką i występami perfomatywnymi. Na wiodącej platformie występowały 
drag queen z rodziny Drag House of Utopia pod przewodnictwem Lelity Petit, która prowadziła marsz już po raz drugi. Na czele 
pochodu Tolerado wystawiło poczet sztandarowy składający się z flag reprezentujących różne społeczności spod parasola 
LGBTQIA+. Pocztmistrzynią była przewodnicząca pierwszego zgromadzenia, Karolina Kozakiewicz.

Marsz przeszedł pokojowo przez Śródmieście Gdańska, kończąc pochód na błoniach przed Europejskim Centrum Solidarności. 
Po marszu Stowarzyszenie współorganizowało afterparty w Klubogalerii Bunkier, podczas którego odbył się drag night z 
udziałem najsłynniejszych polskich drag queen i performerów, m.in. House of Utopia, Twoja Stara, Gąsiu, Ka Katharsis, Leon 
Dziemaszkiewicz, Livbertine i Mona Lizak. 
Trzy tygodnie po marszu wystartowały Trójmiejskie Dni Równości, w ramach których Stowarzyszenie zorganizowało lub 
współorganizowało: Żywą Bibliotekę, Spektakl dragowy DINA, spektakl w formule Teatru Forum pt. „Baby Dyke” w Teatrze 
Miniatura, debatę „Maszerowanie po równość. Tożsamość” w Oliwskim Ratuszu Kultury, tęczowy spacer śladami queerowej 
historii Gdyni, wystawę na płocie Parku Oliwskiego „Projekt Manifesto” oraz debatę „Również kultura” z udziałem Liliany Zeic, 
Sylwii Chutnik i Łani Madej.

6. Działalność grup i inne działania statutowe

W 2021 nadal funkcjonowały i aktywnie działały Grupa Młodzieżowa, Grupa wsparcia dla osób LGBT+ prowadzona przez 
psycholożkę Magdalenę Łabędź, Grupa towarzyska „LGBT z radością i dumą”, Grupa „Poznajmy się” dla rodziców dzieci 
transpłciowych prowadzona przez psychologa Miłosza Dziedziaka i Bożenę Kościuszko-Panek, Grupa wsparcia dla osób 
transpłciowych prowadzona przez psycholożkę Magdalenę Nowacką, Grupa Towarzyska dla osób Transpłciowych prowadzona 
w partnerstwie z Blog Ka. Stowarzyszenie organizowało również konsultacje indywidualne dla rodziców osób transpłciowych z 
psycholożką Magdaleną Nowacką. 

Ze względu na pandemię, działalność grup została ograniczona głównie do spotkań online. Z najważniejszych wydarzeń należy 
wskazać prowadzenie przez Grupę Młodzieżową namiotu w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Pol’and’Rock Festival, w 
którym Grupa organizowała warsztaty, a także organizację zbiórki na rzecz walki z ubóstwem menstruacyjnym. 

7. Obecność Tolerado na demonstracjach i inne wybrane działania Stowarzyszenia nieopisane wcześniej:

7 marca - 17. Manifa Trójmiasto 2021 – Moje ciało, moje życie, moja decyzja
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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

15000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

28 marca – I gdański Bieg Równości w odpowiedzi na atak na trening Homokomando Trójmiasto
27 kwietnia – SoliDemo Gdańsk – w odpowiedzi na represje policyjne wobec osób uczestniczących w I gdańskim Biegu 
Równości
1 maja – 17 lat w Unii Europejskiej – Majowy spacer
3 maja – VI edycja Czytamy Konstytucję
19 czerwca – Parada Równości w Warszawie
20 czerwca – Gdańsk jako wspólnota – wspólne czytanie fragmentów przemówień Pawła Adamowicza
19 lipca – happening solidarnościowy pod muralem Pawła Adamowicza w związku z kampanią oszczerstw skierowaną wobec 
Anny Strzałkowskiej.
24 sierpnia – manifestacja Czerwonej Młodzieży przeciwko zbrodniczym działaniom na granicy polsko-białoruskiej
31 sierpnia – Marsz Porozumienia w rocznicę porozumień sierpniowych z udziałem tęczowej sektorówki Tolerado
10 października – My zostajemy w UE! – manifestacja przeciwko działaniom zrywającym więzi europejskie
14 października – Szkoła wolna od Czarnka – manifestacja w związku ze Świętem Edukacji Narodowej
30 października – udział w manifestacji w Krakowie w związku z ustawą zakazującą marszów równości – jako element wyjazdu 
sieciującego z Fundacją Równość.org.pl

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

1

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

Spotkania, wiece, protesty, marsz, dyskusje, 
projekcje filmowe.
Głównym celem działań jest wzmacnianie i 
chronienie społeczności osób LGBTQIA, 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 polityk równościowych.
Współpraca z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich.
Współpraca i sieciowanie się z innymi 
organizacjami prawoczłowieczymi w Polsce 
i w Europie.

99.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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, marsz, dyskusje, 
projekcje filmowe.
Głównym celem działań jest wzmacnianie i 
chronienie społeczności osób LGBTQIA, 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 
polityk równościowych.
Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Współpraca i sieciowanie się z innymi 
organizacjami prawoczłowieczymi w Polsce i w 
Europie.

99.99.Z 0,00 zł
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33 210,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 82 000,00 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) 192 838,07 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 174 829,53 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 17 008,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 55 912,05 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

82 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł 21 715,32 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 -88 931,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -200,00 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: 265 325,05 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

263 761,09 zł 0,00 zł

1 200,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

363,96 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:

5 526,00 zł

50 386,05 zł

0,00 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)

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)

1 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)

1,00 etatów

30 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)

65 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

15 osób

50 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 120 511,14 zł

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

120 511,14 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)  

4 017,04 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

63 400,00 zł

58 200,00 zł

- nagrody

- premie

5 200,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57 111,14 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 120 511,14 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

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

1 Kompleksowe wsparcie osób 
doświadczających 
dyskryminacji ze względu na 
płeć i tożsamość płciową

Wsparcie osób 
doświadczających dyskryminacji 
ze względu na płeć i tożsamość 
płciową

UM Gdańsk 20 000,00 zł

2 Na równych zasadach - 
przeciwdziałanie 
dyskryminacji ze względu na 
orientację psychoseksualną i 
tożsamość płciową poprzez 
edukację, integrację i kulturę

Przeciwdziałanie dyskryminacji 
ze względu na orientację 
psychoseksualną i tożsamość 
płciową.

UM Gdańsk 55 000,00 zł

3 Wolontariat ścieżką 
wzmocnienia osób LGBT w 
Gdańsku - kontynuacja

Rozwijanie wolontariatu 
stowarzyszenia Tolerado

UM Gdańsk 7 000,00 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

9 570,00 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

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) 

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
Piotr Jankowski 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

2022-06-14
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