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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ŻURAWIA Nr domu 24 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-515 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224158338

Nr faksu 224158338 E-mail 
warszawa@lambdawarszawa
.org

Strona www www.lambdawarszawa.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01295467000000 6. Numer KRS 0000140531

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

Piotr Godzisz Członek Zarządu TAK

Adriana Kapała Członkini Zarządu TAK

Krzysztof Kliszczyński Członek Zarządu TAK

Agata Tomaszewska Członkini Zarządu TAK

Marta Turska Członkini Zarządu TAK

Paweł Fischer-Kotowski Członek Zarządu NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Michał Żuczkowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Inga Kostrzewa Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Kowalski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją 
społeczną na
dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji wobec 
osób
homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queer.
2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i 
społecznego:
- kształtowanie pozytywnej świadomości osób homoseksualnych, 
biseksualnych,
transpłciowych i queer,
- propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem 
HIV i innym
infekcjom przenoszonym drogą płciową,
- przeciwdziałanie uzależnieniom.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności 
działania
związane z promowaniem równego traktowania oraz przeciwdziałaniem 
dyskryminacji,
zwłaszcza ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć.
4. Prowadzenie działań związanych z edukacją kulturalną, 
upowszechnianiem kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności 
kultury
lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer.
5. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób
homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queer zagrożonych 
wykluczeniem
społecznym, w szczególności ze względu na uzależnienia, bezdomność oraz
doświadczanie przemocy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i 
nieodpłatną pożytku
publicznego. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy 
wyłącznie realizacji
działalności pożytku publicznego.
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może być realizowana w 
następujących
formach:
1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: 
psychologicznego,
seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego, zdrowotnego, 
zawodowego i
w zakresie uzależnień.
2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
3. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, 
pokazów
filmowych i teatralnych oraz happeningów.
4. Realizacja kampanii społecznych.
5. Działalność wydawnicza.
6. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia,
działających w kraju i za granicą.
7. Prowadzenie biblioteki i archiwum.
8. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
9. Działania rzecznicze wpływające na zmianę polityk instytucji podmiotów 
publicznych,
prywatnych i pozarządowych w zakresie realizowanych celów.

Działalność odpłatna pożytku publicznego może być realizowana w 
następujących formach:
1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: 
psychologicznego,
seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego, zdrowotnego, 
zawodowego i
w zakresie uzależnień.
2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
3. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, 
pokazów
filmowych i teatralnych oraz happeningów.
4. Realizacja kampanii społecznych.
5. Działalność wydawnicza.
6. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia,
działających w kraju i za granicą.
7. Prowadzenie biblioteki i archiwum.
8. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
9. Działania rzecznicze wpływające na zmianę polityk instytucji podmiotów 
publicznych,
prywatnych i pozarządowych w zakresie realizowanych celów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

>> ZDROWIE PSYCHICZNE

Trzonem działań Lambdy Warszawa jest szeroko pojęta działalność pomocowa, czyli wsparcie zdrowia 
psychicznego osób ze społeczności LGBT+, które do nas się zwracają.

-- Telefon Zaufania i komunikator Gadu-Gadu – 674 rozmowy w 2017 roku

Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich działa w Lambdzie Warszawa od 1995 roku – powstał 
dwa lata przed formalną rejestracją Stowarzyszenia.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Od 22 lat nieprzerwanie jest to ten sam numer – 22 628 52 22. Telefon pracuje w dni powszednie, w 
godzinach 18-21.oo. Jest on obsługiwany przez przeszkolony zespół wolontariuszek i wolontariuszy, 
znajdujących się pod stałą superwizją.

Od kilku lat wsparciem dla Telefonu Zaufania jest komunikator gadu-gadu 1286102.
W 2017 roku poprzez TZ oraz GG przeprowadzono 674 rozmowy. W Telefonie Zaufania było ich 449, zaś 
w GG – 225.
Poprzez te dwa media zgłaszały się do nas osoby, które – między innymi – chciały porozmawiać o 
własnej orientacji seksualnej; odkrywaniu swojej seksualności (pierwsze kroki w świecie LGBT, problem 
z identyfikacją); przemocy fizycznej i psychicznej ze względu na tożsamość płciową lub seksualną; 
kwestiach samoakceptacji i wychodzenia z ukrycia; relacjach w związkach; samotności; kwestiach 
zdrowotnych; dylematach pogodzenia wiary z orientacją seksualną; kwestiach dotyczących diagnostyki 
transpłciowości.

-- Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa – 1407 godzin w 2017 roku

Poradnictwo psychologiczne oraz interwencja kryzysowa realizowane były poprzez zespół pomocowy 
psychologiczny i terapeutyczny w ramach:
– projektu antydyskryminacyjnego („Razem przeciwko dyskryminacji”) – 101 godzin poradnictwa i 83 
godziny interwencji kryzysowej;
– projektu DDA/DDD („Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych – DDA/DDD”) 
– 873 godziny poradnictwa;
– projektu kobiecego („Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet 
nieheteroseksualnych”) – 200 godzin poradnictwa.
– poradnictwa indywidualnego, wykonywanego w ramach wolontariatu – 150 godzin poradnictwa

--Warsztaty pomocowe – 179 uczestniczących osób

Także w ramach projektów celowych realizowanych było kilka warsztatów pomocowych – z 
asertywności, własnej samooceny i prawne – w ramach projektu antydyskryminacyjnego; z akceptacji 
siebie, radzenia sobie z trudnymi emocjami, redukcji stresu i wchodzenia w bliskie relacje – w ramach 
projektu DDA/DDD; warsztaty dla par kobiecych – w ramach projektu kobiecego.
W warsztatach tych wzięło udział łącznie 179 osób.

-- Jedenaście grup terapeutycznych / wsparcia / spotkaniowych – 580 godzin spotkań.
W 2017 roku w Lambdzie Warszawa spotykało się – zazwyczaj w cyklu tygodniowym – jedenaście grup 
pomocowych / spotkaniowych.
Były to:
– Grupa DDA/DDD nakierowana na rozwój umiejętności psychospołecznych i osobistych oraz 
motywowanie do zmiany sytuacji życiowej. W grupie uczestniczyło 12 osób. Łącznie odbyło się 100 
godzin jej spotkań;
– Grupa kobieca, nakierowana na wsparcie kobiet nieheteroseksualnych. W grupie uczestniczyło 17 
osób, łącznie odbyło się 50 godzin jej spotkań.
– Grupa seniorska, grupa spotkaniowo-integracyjna, skierowana do osób 60+. W grupie uczestniczyło 8 
osób – łącznie odbyło się 60 godzin jej spotkań.
– Grupa studencka, spotkaniowo-integracyjna – skierowana od osób studiujących, choć otwarta także 
na osoby już po studiach. W grupie uczestniczyło około 12 osób - łącznie odbyło się 56 godzin jej 
spotkań.
– Grupa gejowska, spotkaniowo-integracyjna, reaktywowana jesienią 2017r. – skierowana do mężczyzn. 
W grupie uczestniczyło około 10 osób – łącznie odbyło się 16 godzin jej spotkań.
– Grupa dla rodziców i bliskich osób LGBT – prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem „Akceptacja” w 
każdy ostatni czwartek miesiąca. W grupie uczestniczyło 8 osób – łącznie odbyło się 20 godzin jej 
spotkań.
- Grupa chrześcijańska „Wiara i Tęcza” – prowadzona przez stowarzyszenie Wiara i Tęcza. W 2017 roku 
odbyło się 42 godziny jej spotkań, w których uczestniczyło około 30 osób.
– dwie Grupy AA (grupy zewnętrzne) – w których uczestniczyło około 10 osób – łącznie odbyło się 160 
godzin ich spotkań.
– Grupa NA (anonimowych narkomanów, grupa zewnętrzna) – uruchomiona późną jesienią 2017 roku. 
W spotkaniach uczestniczyło około 10 osób, łącznie przeprowadzono 16 godzin ich spotkań.
– Grupa rysunkowo-malarska – utworzona by ćwiczyć umiejętności rysunkowe i malarskie. W jej 
pracach uczestniczyło 10 osób, spotykających się w ciągu 60 godzin prac.
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>>ZDROWIE SEKSUALNE

Kontynuując prace lambdowego projektu „Bezpieczniejsze Zwiazki” – czyli profilaktyki zdrowotnej 
wśród grupy MSM – odbyliśmy w 2017 roku 42 dyżury partyworkerskie.

>> RÓWNE TRAKTOWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

-- INFORMATOR RÓWNOŚCIOWY
Pod koniec 2017 roku Lambda Warszawa wraz z Fundacją Ocalenia wydała w formie drukowanej oraz 
jako audiobook informator równościowy dla organizacji pozarządowych. Wydanie publikacji było 
odpowiedzią na rosnącą potrzebę kształcenia kadr w organizacjach pozarządowych w obszarze 
przeciwdziałania dyskryminacji i poszerzania wiedzy związanej z tym obszarem.

>> BEZPIECZEŃSTWO OSÓB LGBT
-- PRZEMOC DOMOWA
W 2017 roku, jako pierwsza organizacja w Polsce, Lambda Warszawa zwróciła uwagę społeczeństwa na 
problem przemocy domowej wobec osób LGBT. W maju 2017 roku wystartowała kampania „Jeśli to 
słyszysz/jeśli to mówisz”, skierowana do osób LGBT (w szczególności tych, które doświadczają 
przemocy); ich do rodziców i bliskich, którzy (czasami nieświadomie) są sprawcami przemocy; oraz do 
świadków – osób z bliskiego otoczenia, które widzą symptomy przemocy i mogą zareagować. Dzięki 
kampanii udało się zwiększyć widoczność przemocy domowej wobec osób LGBT, zachęcić osoby LGBT 
oraz świadków do reagowania na przypadki przemocy oraz wskazać miejsca (np. Telefon Zaufania 
Lambdy Warszawa), gdzie można zgłaszać przemoc i uzyskać wsparcie.

-- PRZEMOC MOTYWOWANA UPRZEDZENIAMI
Choć o problemie przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób LGBT mówi się w Polsce od 
ponad dekady, wciąż brakuje na ten temat rzetelnych statystyk. Lambda Warszawa od 2015 roku 
monitoruje i analizuje przypadki przemocy zgłoszone do organizacji przez klientów i klientki. Coroczne 
raporty przekazywane są do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W 2017 roku Lambda Warszawa zwiększyła wysiłki w celu monitorowania zjawiska przemocy ze względu 
na orientację seksualną i tożsamość płciową. W szczególności, w celu poprawy jakości zebranych 
danych, a także umożliwienia ich lepszej analizy, wdrożyliśmy kwestionariusz do rejestrowania 
przypadków przemocy motywowanej uprzedzeniami (przestępstw i incydentów). Wdrożeniu narzędzia 
towarzyszyły szkolenia dla zespołu Lambdy Warszawa oraz kampania uświadamiająca. W jej ramach do 
organizacji, do których trafiać mogą osoby LGBT pokrzywdzone przemocą, trafiły ulotki wyjaśniające, 
czym jest przemoc wobec osób LGBT oraz gdzie można ją zgłaszać. Ulotki dystrybuowane były również 
podczas wydarzeń takich jak marsze równości. Kampanię uzupełniały infografiki opisujące, jaką formę 
może przyjąć przemoc wobec osób LGBT oraz zachęcające do zgłaszania przypadków do Lambdy.

Dzięki wdrożeniu systemu zbierania danych i przeprowadzeniu kampanii, w 2017 roku udało się zebrać 
kilkadziesiąt przypadków incydentów motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej.

--PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
We wrześniu 2017 roku do mediów trafiła informacja o samobójczej śmierci gnębionego przez 
rówieśników 14-letniego Kacpra z Gorczyna. Niemal dwa lata wcześniej, w 2015 roku, życie odebrał 
sobie również 14-letni Dominik z Bieżunia. Obie tragedie zwróciły uwagę mediów i społeczeństwa na 
problem homofobii w szkole i jej konsekwencji dla młodych osób LGBT.
W reakcji na śmierć Kacpra, Lambda Warszawa wraz z ponad 60 innymi organizacjami wydała 
oświadczenie.

-- CZECZENIA
Na początku kwietnia 2017 roku Lambda Warszawa jako pierwsza organizacja LGBT w Polsce doniosła o 
fali przemocy i systematycznych prześladowań gejów w Czeczenii.

>> KULTURA

W ramach prowadzonych działań SLW duży nacisk kładzie na obszar związany z szeroko rozumianą 
kulturą LGBT+. Działania prowadzone w ramach tego obszaru przyczyniają się do budowania 
pozytywnej tożsamości osób LGBT+, a także pozwalają osobom uczestniczącym w różnych działaniach 
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na rozwijanie własnych talentów i pasji twórczych.
Na obszar kultury składa się wiele działań, wymieniamy najważniejsze z nich: spotkania grupy 
rysunkowej, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, funkcjonowanie biblioteki i archiwum, wydarzenia 
kulturalne (slamy poetyckie, wystawy).

>> HISTORIA

Działania SLW w ramach obszaru historycznego obejmują trzy obszary: bibliotekę, archiwum, i grupę 
historyczną.
W 2017 roku grupa historyczna SLW kontynuowała swoje projekty. Były one związane z gromadzeniem 
zbiorów dotyczących historii LGBT+ w archiwum oraz nagrywaniem relacji biograficznych w ramach 
projektu „Historia mówiona społeczności LGBT+ w Polsce”, realizowanego przy współpracy z Domem 
Spotkań z Historią. Akcent historyczny pojawił się również podczas obchodów 20-lecia Lambdy – grupa 
historyczna przygotowała wystawę poświęconą historii stowarzyszania, a na konferencji 
zorganizowanej z okazji obchodów pojawił się cały panel poświęcony właśnie historii LGBT+. Warto 
wspomnieć, że zbiory archiwum cały czas się powiększają dzięki darom przekazywanym przez osoby 
prywatne oraz organizacje pozarządowe, grupy nieformalne itp. Zbiory są wykorzystywane do prac 
naukowych oraz dokumentowania historii ruchu LGBT+ w Polsce.

Aktualnie archiwum SLW jest największym tego typu miejscem przechowywania pamięci związanej z 
historią LGBT+ w Polsce.

>>SPOŁECZNOŚĆ

Nasze Stowarzyszenie przywiązuje dużą wagę do budowania społeczności LGBT+ – integracja 
środowiska, wspólne spędzanie czasu wolnego i animacja wydarzeń integracyjnych to ważna część 
budowania silnej i wspierającej się społeczności.
W 2017 roku odbywał się otwarte spotkania integracyjne: Piknik z Lambdą (11.06), Integracyjny grill 
(14.05), Integracyjny piknik (8.04) – wydarzenia te gromadziły sporo osób (20-30) i były też formą 
promocji działań organizacji. Ważnym wydarzeniem na które zaprosiliśmy naszych sympatyków/czki, 
sojuszników/ki i wszystkie osoby wspierające Lambdę była impreza z okazji 20-lecia stowarzyszenia, 
która odbyła się w Clubie Galeria i zgromadziła ponad 300 osób. Wzmocnienie społeczności i osób 
wspierających nasze działania jest również widoczne we wzroście popularności mediów 
społecznościowych SLW (więcej na ten temat: dział PR).

FORMY DZIAŁAŃ

>>EVENTY

-- PARADA RÓWNOŚCI I MARSZE RÓWNOŚCI
Nie mogło nas zabraknąć na Paradzie Równości 2017. Po raz pierwszy od 4 lat Lambda Warszawa miała 
swoją platformę podczas przemarszu. Dodatkowo nasze Stowarzyszenie odpowiadało za 
zorganizowanie strefy NGO podczas imprezy.

-- KONFERENCJE I SEMINARIA
-- MOWA NIENAWIŚCI – W STRONĘ INTERDYSCYPLINARNEGO PODEJŚCIA DO ZJAWISKA (13-14 LUTEGO)
Celem konferencji było przyjrzenie się zjawisku mowy nienawiści z różnych perspektyw, stworzenie 
forum umożliwiającego wymianę informacji na temat aktualnego stanu badań w tym obszarze, a także 
rozważenie możliwości i zasadności wypracowania bardziej interdyscyplinarnego podejścia w badaniu 
tego zjawiska.
-- PO PIERWSZE KLIENT(KA): PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWALCZANIA PRZEMOCY MOTYWOWANEJ 
UPRZEDZENIAMI (16 GRUDNIA)
Konferencja miała na celu poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów pracy z osobami, które 
doświadczyły przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Skierowana była do przedstawicieli i 
przedstawicielek organizacji pozarządowych, profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczek oraz 
instytucji i inicjatyw, które pracują z osobami doświadczającymi przemocy z nienawiści. Do udziału w 
szczególności zachęcane były osoby zajmujące się przemocą ze względu na płeć, niepełnosprawność, 
orientację seksualną czy tożsamość płciową.
-- SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ
W ramach działań integrujących społeczność LGBT+ w 2017 roku zorganizowaliśmy między innymi:
14.05.2017 – Integracyjny grill z Lambdą Warszawa
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11.06.2017 – Piknik z Lambdą Warszawa
09.09.2017 – OFIP – stoisko na Pikniku Organizacji Pozarządowych – produkcja badży, materiały z 
partyworkingu, zachęcanie do ozdabiania i kolorowania jednorożca, pokazywanie fragmentu biblioteki 
Lambdy, promowanie naszych działań
06.10.2017 – stoisko na Kinie Równości film "Piękny kraj"– promowanie Lambdy, rozdawanie mat. prom
04.11.2017 – stoisko na Kinie Równości – promowanie Lambdy, rozdawanie mat. prom
03.12.1017 – Pierwszy Warszawski Nieheteronormatywny Slam Poetycki – Pogłos
09.12.2017 – Maraton Pisanie Listów Amnesty International – Lambda
-- DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (W. Szymborska). Ten cytat 
przyświecał działaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, który spotykał się w każdy ostatni wtorek miesiąca w 
siedzibie SLW. Podczas każdego spotkania była omawiana wybrana wcześniej książka z szerokiego 
spektrum literatury queerowej. Wśród czytanych przez osób uczestniczących w DKK książek znalazły się 
m.in.: „Orlando” (Virginia Woolf), „Podróże przez Azję i Europę” (Annemarie Schwarzenbach), „Slash” 
(Natalia Osińska), „Po co ci szczęście, skoro możesz być normalna” (Jeanette Winterson).
Prowadzącymi DKK były: Paulina Machnik (do lipca 2017) i Anna Dziedzic (od października 2017).
-- NOC MUZEÓW
W 2017 roku po raz drugi w swojej historii Lambda Warszawa zorganizowała Noc Muzeów. Wydarzenia 
odbyło się pod hasłem „20 Lat Lambdy Warszawa. Otwartość i tolerancja”.
Pierwszy raz udostępniliśmy wszystkim pomieszczenia najstarszej istniejącej organizacji LBGT+ w Polsce. 
W trakcie Nocy Muzeów odbył się wernisaż prac grupy rysunkowej Jana Reszki, prezentacja 
archiwaliów oraz pokaz filmu „Artykuł Osiemnasty”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób.
Organizację Nocy Muzeów koordynowali Adriana Kapała i Krzysztof Kliszczyński.

>> KAMPANIE SPOŁECZNE

-- JEŚLI TO SŁYSZYSZ / JEŚLI TO MÓWISZ
Celem kampanii było zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy o przemocy w rodzinie, z którą 
spotykają się osoby LGBT, jej rodzajach, skutkach, oraz dostępnej ofercie pomocowej. Kampania miała 
przyczynić się do zmniejszenia społecznej akceptacji przemocy w rodzinie, gdy dotyczy ona osób LGBT, 
zachęcać do zgłaszania przypadków takiej przemocy oraz promować postawy społeczne wspierające 
osoby LGBT doznające przemocy domowej. Cele te zostały zrealizowane dzięki wykorzystaniu różnych 
kanałów medialnych oraz kreatywnemu projektowi kampanii. Umożliwiło to dotarcie do dużej liczby 
osób na terenie całej Warszawy. Dzięki temu kampania wpłynęła zarówno na sytuację osób LGBT i ich 
rodzin, jak i na mieszkańców Warszawy, którzy często stają się świadkami przemocy w rodzinie wobec 
osób LGBT.

>> WSAPRCIE INNYCH ORGANIZACJI

-- MIKROGRANTY
W czerwcu 2009, w czterdziestą rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa utworzyło fundusz mikrograntów wspierających realizację 
projektów, które przyczyniają się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, 
biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji 
społecznej. Dzięki Funduszowi Stonewall chcemy wzmocnić polską społeczności LGBT.

>> MATRONATY
W ramach wsparcia działań innych organizacji i grup udzielaliśmy matronatów i włączaliśmy się w 
promocję wydarzeń organizowanych przez i dla społeczności.

>> ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Fundacji im. Stefana Batorego na rozwój 
instytucjonalny, Stowarzyszenie Lambda Warszawa mogło sfinansować niezbędne działania, które 
przyczyniły się do wzmocnienia organizacji.

>> ROZWÓJ ZESPOŁU I WOLONTARIATU

SLW to przede wszystkim wolontariusze i wolontariuszki, dzięki którym możemy działać na rzecz całej 
społeczności.
W 2017 roku SLW realizowało projekt wolontariacki (dzięki wsparciu miasta st. Warszawy), w ramach 
którego staż obywało 20 osób. Osoby te przeszły cykl szkoleń ogólnych i specjalistycznych (kwiecień-
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

czerwiec), a następnie pracowały w wybranym przez siebie dziale (Telefon Zaufania, poradnictwo 
prawne, dział edukacyjno-kulturalny, dział wewnętrzny).

PRZEKROJOWO
>> OBCHODY 20-LECIA LAMBDY
W październiku 2017 roku SLW świętowało 20 lat swojego istnienia (1997-2017). W SLW powołano 
grupę roboczą, która zajęła się przygotowaniami obchodów i następnie realizacją zaplanowanych 
działań. Głowne obchody 20-lecia odbyły się w terminie 17-21.10.2017.

>> NAGRODA TOLERANCJI

Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii postanowiły w 2017 roku uhonorować europejską 
Nagrodą Tolerancji (przyznawaną wspólnie z organizacjami LGBT+ z Niemiec, Francji, Irlandii Północnej i 
Szwajcarii) Elżbietę Szczęsną – za jej całościowe zaangażowanie w obronę praw człowieka, a w 
szczególności za zainicjowanie i współtworzenie pierwszej w Polsce grupy Rodziców osób LGBT.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Działania w ramach 
nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego to 
wszystkie te, które służą 
realizacji celów 
statutowych, a więc: 1. 
Propagowanie działalności 
oświatowej i 
uświadamiającej. 2. Udział 
w przedsięwzięciach w 
zakresie walki z HIV/AIDS. 
3. Wspieranie i 
współudział w pracach 
naukowych oraz szerzenie 
informacji o naukowych 
poglądach na temat 
homoseksualizmu. 4. 
Odczyty, spotkania, 
dyskusje, wystawy i inna 
działalność publiczna 
ukazująca aspekty życia 
osób homoseksualnych. 5. 
Organizowanie własnego 
poradnictwa i konsultacji 
w zakresie psychologii, 
oświaty zdrowotnej i 
prawa. 6. Prowadzenie 
działalności wydawniczej 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 7. 
Gromadzenie, 
opracowywanie i 
udostępnianie wszelkich 
wydawnictw dotyczących 
statutowych celów 
Stowarzyszenia w 
szczególności poprzez 
prowadzenie biblioteki i 
archiwum.

94.99.z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 784 138,20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 761 468,07 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 98,86 zł

e) Pozostałe przychody 22 571,27 zł

0,00 zł

0,00 zł

328 275,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 844,79 zł

2 464,00 zł

28 380,79 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 50 015,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 328 275,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 375 002,81 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 145 660,89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 145 660,89 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 43 687,80 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 43 687,80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 713 747,49 zł 43 687,80 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

615 807,18 zł 43 687,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

55 285,12 zł

42 655,19 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

0,00 zł

1 150,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

30,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

125,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 442 685,40 zł

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 442 685,40 zł

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

442 685,40 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 442 685,40 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

2 091,08 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

34 799,37 zł

25,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

5,00 osób

20,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5 955,71 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie zarządu Stowarzyszenia pełnią tę funkcję 
nieodpłatnie, tzn. nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu 
pełnienia funkcji Członka/Członkini Zarządu. 
Wynagrodzenia im wypłacane są w związku z pracą 
merytoryczną w projektach realizowanych przez 
Stowarzyszenie.

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)

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

1 Kampania społeczna dot. 
przemocy w rodzinie wobec 
osób LGBT

Celem projektu było 
zwiększenie świadomości ofiar i 
sprawców przestępstw z 
nienawiści i mowy nienawiści 
przeciwko osobom LGBT w 
zakresie dostępnych możliwości 
uzyskania pomocy w 
Stowarzyszeniu Lambda 
Warszawa.

M. st. Warszawa, Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

90 000,00 zł

2 Razem przeciwko 
dyskryminacji

Cel ogólny: poprawa 
funkcjonowania społecznego 
osób LGBT zagrożonych 
dyskryminacją i jej 
doświadczających na terenie 
Warszawy poprzez dostarczenie 
im informacji i wiedzy, 
umiejętności i wsparcia 
psychologicznego oraz 
prawnego potrzebnych do 
poprawy swojego położenia.

M. st. Warszawa, Centrum 
Komunikacji Społecznej

20 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

35 220,01 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

3 Kształcenie wolontariuszy na 
potrzeby zadań statutowych 
organizacji, które to zadania 
kierowane są do 
mieszkańców m.st. 
Warszawy

Cel ogólny: wzmocnienie 
potencjału Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa poprzez 
zwiększenie liczby i kompetencji 
wolontariuszy zaangażowanych 
w wykonywanie działań 
statutowych. Cele szczegółowe: 
zwiększenie poziomu 
kompetencji wolontariuszek i 
wolontariuszy Stowarzyszenia 
do realizowania zadań 
statutowych oraz zwiększenie 
liczby osób pracujących 
ochotniczo na rzecz 
Stowarzyszenia Lambda 
Warszawa.

Centrum Komunikacji Społecznej, 
Miasto St. Warszawa

48 420,00 zł

4 Opracowanie i wydanie 
informatora na temat 
równości dla warszawskich 
organizacji pozarządowych

Cel ogólny: podniesienie wiedzy 
i zmiana postaw, które 
przyczynią się do 
przeciwdziałania dyskryminacji 
oraz wspierania równego 
traktowania i różnorodności 
przez odbiorców projektu.

Komunikacji Społecznej 33 405,00 zł

5 Edukacja zdrowotna i 
promocja zdrowia 
psychicznego kobiet 
nieheteroseksualnych

Ogólny cel: Zwiększenie 
dostępności pomocy 
psychologicznej oraz edukacji 
dotyczącej radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych i 
kształtowania zachowań 
korzystnych dla zdrowia 
psychicznego u kobiet 
nieheteroseksualnych 
mieszkających w Warszawie.

M. st. Warszawa, Biuro Polityki 
Zdrowotnej

42 720,00 zł

6 Profesjonalne wsparcie dla 
osób homoseksualnych i 
biseksualnych DDA/DDD

Celem projektu było wsparcie 
dla osób homoseksualnych 
(lesbijki, geje) i biseksualnych, 
pochodzących z rodzin w, 
których nadużywano alkoholu, z 
rodzin dysfunkcyjnych.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych, Miasto St. Warszawa

99 978,13 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Kliszczyński/ 
13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 3

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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