
 
 

 

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 
Akceptacja 

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

 

Stowarzyszenie Akceptacja zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego 27 lutego 2013 roku i od 
tego dnia datuje się rozpoczęcie działalności stowarzyszenia. 

1. Dane rejestrowe 

Nazwa: Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych 

KRS: 0000452855 
REGON: 147136369 
NIP: 951-237-77-58 
Data rozpoczęcia działalności: 01.03.2013 r. 
Adres rejestrowy: ul. Wąwozowa 9/69, 02-796 Warszaw 

2. Władze stowarzyszenia 

W roku 2014 Zarząd stowarzyszenia działał w następującym składzie: 

Prezeska Zarządu – Elżbieta Szczęsna  
Wiceprezeska Zarządu – Aneta Ostrowska   
Członkini Zarządu – Tamara Uliasz  

W roku 2014 Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Korona 
Członkini Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Bajan 
Członkini Komisji Rewizyjnej – Jolanta Basińska-Piątek 

3. Informacje ogólne 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie Akceptacja w 2014 roku liczyło 22 członków/członkiń zwyczajnych ; 26 członków/członkiń 
wspierających i 3 członkinie honorowe. 
Stowarzyszenie nie posiada własnego biura. 

4. Określenie celów statutowych stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: 

1. Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa postawy akceptującej dla osób homoseksualnych, 
biseksualnych oraz transpłciowych. 

2. Propagowanie wiedzy o osobach homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz o ich bliskich i 
rodzinach, w tym o rodzinach zakładanych przez te osoby. 

3. Upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych, ich rodzin i bliskich oraz 
zwiększenie ich reprezentacji społecznej. 



 
 

4. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób homoseksualnych, 
biseksualnych, transpłciowych oraz ich rodzin i bliskich. 

5. Kształtowanie pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych oraz 
transpłciowych. 

6. Aktywizowanie bliskich i rodziny osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych 
7. Zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację 

seksualną i tożsamość płciową. 
8. Wprowadzenie do polskiego prawa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa lub małżeństwa 

osób tej samej płci. 
9. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych, biseksualnych 

i transpłciowych oraz przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie. 
10. Wspieranie rodzin i bliskich osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych. 
11.  Organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej i seksuologicznej dla osób doświadczających 

dyskryminacji lub nią zagrożonych oraz dla ich rodzin i bliskich. 
12.  Propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, w tym działalność 

wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją 
i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych. 

13.  Wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego,   
  wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji. 

14.  Działanie na rzecz ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz propagowanie wiedzy na ich temat. 
15.  Promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna szczególnie 

osób niepełnosprawnych, działania na rzecz kobiet, dzieci, młodzieży i seniorów, rozwój kształcenia 
zawodowego, działalność edukacyjna i rekreacyjna. 

16. Organizowanie czasu wolnego dla rodzin i bliskich osób homoseksualnych, 
biseksualnych oraz transpłciowych oraz dla rodzin zakładanych przez te osoby. 

17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

 
5. Określenie form realizacji celów statutowych stowarzyszenia 

Do realizacji tych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki działania: 

1. Propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla 
osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz ich rodzin i bliskich, w tym dla rodzin 
zakładanych przez te osoby. 

2. Organizowanie i współorganizowanie kampanii społecznych. 
3. Wywieranie wpływu metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego 

przekazu oraz opinię publiczną. 
4. Tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych. 
5. Działalność edukacyjna. 
6. Wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności i tożsamości 

płciowej. 
7. Niedochodowe organizowanie konferencji i seminariów. 
8. Starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania odnośnie edukacji seksualnej w 

szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści homofobicznych i transfobicznych. 
9. Tworzenie projektów edukacyjnych kształtujących postawy akceptacji wobec osób homoseksualnych, 

biseksualnych, transpłciowych oraz ich rodzin i bliskich. 
10. Niedochodowe publikowanie opracowań i raportów dotyczących dyskryminacji ze względu na 

orientację seksualną i tożsamość płciową osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz 
ich rodzin i bliskich. 

11. Prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej. 
12. Organizowanie i współorganizowanie akcji promujących rozwój kultury osób homoseksualnych, 

biseksualnych oraz transpłciowych. 
13. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów 

wymienionych w artykule 10. 
 
 



 
 

6. Działania Stowarzyszenia Akceptacja podjęte w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r. 
 

a. udział w pracach koalicji Partnerstwo dla Związków działającej na rzecz promocji idei 
związków partnerskich; 

b. rozpowszechniania materiałów informacyjnych za pośrednictwem strony www i profilu na 
portalu społecznościowym FB; 

c. nominacja do nagrody i udział w Okularach Równości 2014; 
d. udział w reportażu na portalu iwomen.pl, audycji „ Lepiej późno niż wcale” w Tok.fm, audycji 

w programie III PR, w reportażu w premierowym wydaniu magazynu Pride; 
e. udział w podsumowaniu roku 2013 organizowanym przez Pełnomocniczkę Rządu ds. 

Równego Traktowania 
f. udział w Marszach Równości we Wrocławiu i Warszawie oraz  XV Manifie 2014 w Warszawie; 
g. udział w Panelu „Historie naszych sukcesów, sukcesy naszych historii” Kongresu Kobiet , 

objęcie patronatu merytorycznego nad  VI Kongresem Kobiet 
h. udział w uroczystościach wspierających prawa osób LGBT organizowanych przez Ambasadę 

Stanów Zjednoczonych i Ambasadę Szwecji 
i. udział w pikiecie i konferencji prasowej dot. „odmrożenia” ustawy o związkach partnerskich 
j. podjęcie współpracy z Fundacją Trans-Fuzja, udział w spotkaniu dla bliskich osób 

transpłciowych 
k. udział w panelu o coming-outach na Festiwalu EroTrends 
l. udział w debacie poświęconej sytuacji tęczowych rodzin 
m. zorganizowanie spotkania z przedstawicielką PFLAG 
n. udział w konferencji pt. ”Przeciw Mowie Nienawiści”  
o. udział w Europejskim Kongresie Gejów i Lesbijek w Policji 
p. udział w uroczystości wręczenia nagród Tęczowej Pszczoły 
q. udział w debacie pt. „Problemy Osób homoseksualnych w związkach partnerskich” 
r. udział w panelu „Wściekłe Matki” podczas NawiGracji 
s. udział w Gali „Ramię w Ramię po Równość Osoby LGBT i Przyjaciele” 
t. udział VIII Seminarium Warszawskim dot. Równości 
u. udział w seminarium „Pełny dostęp-edukacja dla sektora ochrony zdrowia” 
v. udział w pokazie filmu „Moje jest inne” 
w. udział w spotkaniu z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania 
x. udział w Marszu Pand 
y. prowadzenie grup wsparcia dla bliskich osób homoseksualnych w Warszawie i we Wrocławiu 
z. napisanie wniosku o grant i podpisanie umowy o grant dotyczącego projektu pt. „Akceptacja 

osób LBG w domu i szkole” 
aa. przeprowadzenie pierwszego szkolenia antydyskryminacyjnego w LO we Wrocławiu 

 
 
 
 

7. Sprawozdanie finansowe 
a) Bilans 

BILANS 

AKCEPTACJA STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ REGON:  147136369 
OSÓB HOMOSEKSUALNYCH, BILEKSUALNYCH I 
TRANSPŁCIOWYCH NIP: 951-237-77-58 

na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) 



 
 

  AKTYWA Stan na    PASYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A Fundusze własne 2 005,58  32 027,98  

I Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  I Fundusz statutowy 0,00  0,00  

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00  0,00  

III Należności długoterminowe 0,00  0,00  III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2 005,58  32 027,98  

IV Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość 
dodatnia) 2 005,58  32 027,98  

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość 
ujemna) 0,00  0,00  

B Aktywa obrotowe 2 005,58  32 027,98  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00  0,00  I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i 
pożyczek 0,00  0,00  

II Należności krótkoterminowe 0,00  0,00  

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00  0,00  

1 Kredyty i pożyczki 0,00  0,00  

2 Inne zobowiązania 0,00  0,00  

3 Fundusze specjalne 0,00  0,00  

III Inwestycje krótkoterminowe 2 005,58  32 027,98  III Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

1 Środki pieniężne 2 005,58  32 027,98  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00  0,00  1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00  0,00  

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00  0,00  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

  Suma bilansowa 2 005,58  32 027,98    Suma bilansowa 2 005,58  32 027,98  

 

b) Rachunek zysków i strat 

AKCEPTACJA STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB 
HOMOSEKSUALNYCH, BISEKSUALNYCH I TRANSPŁCIOWYCH 

REGON:  
140382800         
NIP: 951-237-
77-58 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

na dzień 31.12.2014 R. 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za poprzedni 
rok obrotowy  

 Kwota za bieżący rok 
obrotowy  

2013 2014 

1 2 3 4 
A. 

Przychody z działalności statutowej 3 027,15  34 625,58  
I. 

Składki brutto określone statutem 0,00  0,00  
II. 

Inne przychody określone statutem 3 027,15  34 625,58  
1 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00  0,00  
2 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej  0,00  0,00  
3 

Pozostałe przychody określone statutem 3 027,15  34 625,58  
B. 

Koszty realizacji zadań statutowych 641,70  2 521,77  
1 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00  0,00  
2 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00  0,00  
3 

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 641,70  2 521,77  
C. 

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 2 385,45  32 103,81  
D. 

Koszty administracyjne 379,87  75,83  



 
 

1 
Zużycie materiałów i energii 238,03  0,00  

2 
Usługi obce 0,00  41,00  

3 
Podatki i opłaty 132,84  0,00  

4 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00  0,00  

5 
Amortyzacja 0,00  0,00  

6 
Pozostałe 9,00  34,83  

E. 
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00  0,00  

F. 
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00  0,00  

G. 
Przychody finansowe 0,00  0,00  

H. 
Koszty finansowe 0,00  0,00  

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (C-D+E-F+G-H) 2 005,58  32 027,98  

J. 
Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  

I. 
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00  0,00  

II. 
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00  0,00  

K. 
Wynik finansowy ogółem (I+J) 2 005,58  32 027,98  

I. 
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00  0,00  

II. 
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 2 005,58  32 027,98  

 

d) Informacje dodatkowe 

Stowarzyszenie uzyskiwało przychody z działalności statutowej (składki członkowskie i darowizny) oraz 
otrzymało dotację celową z funduszy EOG na realizację projektu „Akceptacja Osób LGB w domu i szkole”, 
innych przychodów stowarzyszenie nie uzyskało. 
 

Sporządziła : Aneta Ostrowska  
Data: 6 marca.2015 r.   


