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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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 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

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

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zdrowie psychiczne osób LGBT
Trzonem działań Lambdy Warszawa jest szeroko pojęta działalność pomocowa – czyli wsparcie
zdrowia psychicznego osób ze społeczności LGBT+, które do nas się zwracają. Warto
przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie psychiczne jako pełen
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, co oznacza, że nie tylko działania stricte
pomocowe (poradnictwo, telefon zaufania, grupy wsparcia), ale i pozostałe formy działań
Lambdy Warszawa sprawiają, iż Stowarzyszenie dba o zdrowie psychiczne gejów, lesbijek, osób
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bi i transpłciowych, oraz pozostałych z szerokiej palety LGBT+.
Skupiając się jednak tylko na działaniach pomocowych należy wymienić ich następujące formy,
realizowane w roku 2018:
1. Działania ciągłe, realizowane nieprzerwanie od początków istnienia Lambdy Warszawa:
- Telefon Zaufania i wsparcie przez komunikator gadu-gadu
- poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
- grupy wsparcia i spotkaniowe
2. Działania pomocowe realizowane dzięki dotacjom celowym:
- Projekt ”Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych
dyskryminacją” – poradnictwo i warsztaty,
- Projekt „Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD” –
poradnictwo, grupa i warsztaty,
- Projekt „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet nieheteroseksualnych”
(poradnictwo, grupa i warsztaty).
3. Aktywności, które realizowane są w siedzibie Lambdy Warszawa, ale realizowane są przez
inne podmioty:
- grupy terapeutyczne,
- grupy spotkaniowe.
4. Projekty realizowane przez Lambdę Warszawa, nie będące stricte działaniami
pomocowymi, ale wpływające na dobrostan psychiczny i społeczny osób LGBT+:
- kampanie społeczne;
- grupy zainteresowań.
Telefon Zaufania – 697 rozmów w 2018 roku
Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich działa w Lambdzie Warszawa od 1995 roku –
powstał dwa lata przed formalną rejestracją Stowarzyszenia. Od 23 lat 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.
W 2018 roku poprzez TZ przeprowadzono 697 rozmów. Zgłaszały się do nas osoby, które –
między innymi – chciały porozmawiać o własnej orientacji seksualnej; odkrywaniu swojej
seksualności (pierwsze kroki w świecie homoseksualnym, 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 homoseksualnością; kwestiach dotyczących
diagnostyki transpłciowości.
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa – 1533 godzin w 2018 roku
Poradnictwo psychologiczne oraz interwencja kryzysowa realizowane były poprzez zespół
pomocowy psychologiczny i terapeutyczny w ramach:
- projektu antydyskryminacyjnego („Razem przeciwko dyskryminacji”) – 96 godzin poradnictwa i
86 godzin interwencji kryzysowej;
- projektu DDA/DDD („Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych -
DDA/DDD”) – 955 godzin poradnictwa;
- projektu kobiecego („Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet
nieheteroseksualnych”) – 246 godzin poradnictwa.
- poradnictwa indywidualnego, wykonywanego w ramach wolontariatu – 150 godzin
poradnictwa.
Warsztaty pomocowe – 74 uczestniczących osób
Także w ramach projektów celowych realizowanych było kilka warsztatów pomocowych – z
asertywności, własnej samooceny i prawne – w ramach projektu antydyskryminacyjnego (16
godzin- 31 osób); z akceptacji siebie, radzenia sobie z trudnymi emocjami, redukcji stresu i
wchodzenia w bliskie relacje – w ramach projektu DDA/DDD; warsztaty dla par kobiecych (68
godzin – 43 osoby) – w ramach projektu kobiecego.
W warsztatach tych wzięło udział łącznie 74 osoby.
Dwanaście grup terapeutycznych / wsparcia / spotkaniowych.
W 2018 roku w Lambdzie Warszawa spotykało się – zazwyczaj w cyklu tygodniowym –
dwanaście 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.
- Grupa kobieca, nakierowana na wsparcie kobiet nieheteroseksualnych. W grupie
uczestniczyło 17 osób.
- Grupa seniorska, grupa spotkaniowo-integracyjna, skierowana do osób 60+. W grupie
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uczestniczyło 10 osób.
- Grupa studencka, spotkaniowo-integracyjna – skierowana od osób studiujących, choć otwarta
także na osoby już po studiach. W grupie uczestniczyło około 30 osób.
- Grupa dla rodziców i bliskich osób LGBT – prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Akceptacja” w każdy ostatni czwartek miesiąca. W grupie uczestniczyło 8 osób
- Grupa chrześcijańska „Wiara i Tęcza” – prowadzona przez stowarzyszenie Wiara i Tęcza. W
grupie uczestniczyło około 30 osób.
- dwie Grupy AA (grupy zewnętrzne) – w których uczestniczyło około 20 osób (spotkania w
niedziele).
- Grupa NA (anonimowych narkomanów, grupa zewnętrzna) – uruchomiona późną jesienią
2017 roku. W spotkaniach uczestniczyło około 30 osób.
- Grupa ukraińska – skierowana do osób LBGT+ pochodzących z Ukrainy. W spotkaniach
uczestniczyło około 20 osób.
- Grupa BI+ - skierowana do osób biseksualnych, uczestniczyło w niej około 15 osób.
- Grupa rysunkowo-malarska – utworzona by ćwiczyć umiejętności rysunkowe i malarskie. W
jej pracach uczestniczyło około 10 osób.
Należy także wspomnieć o innych formach działania Lambdy Warszawa, które – choć nie są
stricte pomocowe – budują dobrostan psychiczny i społeczny osób LGBT+ . Są to chociażby 
nasze kampanie społeczne („Jeśli to mówisz, jeśli to słyszysz”), monitorowanie i reagowanie na
hate crime, tworzenie raportów dotyczących sytuacji osób nieheteroseksualnych w Polsce, ale
przede wszystkim – tworzenie w siedzibie Lambdy Warszawa i podczas imprez przez nią
organizowanych – bezpiecznej i przyjaznej dla osób LGBT+ przestrzeni i miejsca spotkań!
Zdrowie seksualne
Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków,
projekt finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Program Stacja. Odbiorcy działań mogli otrzymać bezpłatnie:
- prezerwatywy;
- lubrykanty;
- drinktesty (wykrywające w napoju tzw. „pigułkę gwałtu”);
- gadżety (znaczki, naklejki itp.);
- materiały informacyjno - edukacyjne.
Dane liczbowe:
- liczba kontaktów podczas działań partyworkerskich: ok 805 rozmów profilaktycznoedukacyjnych - w tej liczbie są 
uwzględnione jedynie osoby, z którymi edukatorzy rozmawiali,
mieli bezpośredni kontakt, nie są brane pod uwagę osoby, które będą miały kontakt np. tylko z
ulotką;
- liczba klubów objętych oddziaływaniem: 9;
- liczba godzin pracy stoiska: 80 dyżurów x 2h = 160h.
Partyworking na Woli - projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Program
Stacja, współfinansowany przez UD Wola m.st. Warszawy.
Dane liczbowe:
- liczba kontaktów podczas działań partyworkerskich: ok 770 rozmów profilaktycznoedukacyjnych (średnio ok 19 rozmów 
podczas jednego dyżuru - w tej liczbie są uwzględnione 
jedynie osoby, z którymi edukatorzy rozmawiali, mieli bezpośredni kontakt, nie są brane pod
uwagę osoby, które miały kontakt np. tylko z ulotką);
- liczba klubów objętych oddziaływaniem: 9;
- liczba godzin pracy stoiska: 39 dyżurów x 3h = 117h;
- liczba godzin dyżurów diagnostycznych: 7 dyżurów x 3h = 21h;
- liczba klubów objętych diagnozą: 14;
- liczba klubów z którymi nawiązano stałą współpracę: 4 (jest kontynuowana do dziś).
Bezpieczeństwo osób LGBT
● W kwietniu 2018 r. Lambda Warszawa, wraz z londyńską organizacją Galop UK, stworzyła
program szkoleniowy nt. pracy z osobami, które doświadczyły przestępstw z nienawiści ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. W programie znalazły się moduły
dotyczące, m.in. języka i tożsamości LGBT, rozpoznawania, zgłaszania i rejestrowania
przestępstw z nienawiści oraz wspierania osób pokrzywdzonych.
● W kwietniu 2018 r. przesłaliśmy do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
(ODIHR), wraz z Kampanią Przeciw Homofobii, raport na temat przestępstw z nienawiści wobec
osób LGBT zarejestrowanych przez Lambdę i KPH w roku 2017. Raport ODIHR został
opublikowany w listopadzie 2018 r.
● Między kwietniem i październikiem 2018 r. przeprowadziliśmy osiem szkoleń nt. przestępstw z
nienawiści dla łącznie ponad 150 osób. Jedno ze szkoleń to międzynarodowe szkolenie dla osób
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prowadzących (training of trainers). Pozostałymi szkoleniami objęte polskie organizacje
pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwami,
prawnicy / prawniczki, psycholodzy/psycholożki oraz Policja. Szkolenia odbyły się w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu.
● W lipcu 2018 r. opracowaliśmy, wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii, raport pt. “LGBTI
rights in Poland”. Raport zawiera informacje nt. zakresu wdrożenia zalecenia CM/Rec( 2010)5
Komitetu Ministrów w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej pt. Raport posłuży Radzie Europy do przygotowania raportu
zbiorczego. Dodatkowo, listopadzie 2018 r., w związku z trzema latami rządów PiS, wydaliśmy 
raport “Trzy lata złej zmiany dla osób LGBTI. Podsumowanie rządów PiS ”. Raport jest polskim
skrótem raportu przesłanego do Rady Europy.
● W lipcu 2018 r. Kantar Polska, na zlecenie Lambdy Warszawa, przeprowadził badania
sondażowe dotyczące empatii wobec osób LGBT doświadczających przemocy oraz gotowości
świadków do reagowania na przemoc wobec osób LGBT. Badania posłużyły do opracowania
kampanii “Po Prostu Reaguj”, która rozpoczęła się w maju 2019 r. Pełne wyniki badania zostaną
opublikowane w październiku 2019 r.
● We wrześniu 2018 r. przedstawiciele stowarzyszeń Strefa Wenus z Milo, Lambda Warszawa,
Kampania Przeciw Homofobii, Kultura Równości oraz fundacji Autonomia przedstawili
informację nt. stanu przestrzegania praw osób LGBT w kontekście niepełnosprawności i zdrowia
psychicznego podczas sesji Komitetu ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Wyjazd do
Genewy możliwy był dzięki zbiórce publicznej. W przygotowanym specjalnie dla Komitetu
raporcie pt. “Intersections between disabilities and sexual orientation, gender identity and sex
characteristics: The situation in Poland” znalazły się informacje m.in. nt. przemocy oraz tzw.
praktyk reparatywnych (terapii konwersyjnej).
● 20-21 września 2018 r. w Sofii (Bułgaria) zorganizowaliśmy, wraz z Uniwersytetem Brescia
(Włochy) oraz Fundacją GLAS (Bułgaria), międzynarodową konferencję “Breaking the barriers:
Improving access to justice for victims of anti-LGBT hate crimes”.
● Podczas konferencji zaprezentowaliśmy wydany przez Lambdę Warszawa raport “Running
Through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes in
Europe”. Raport przedstawia wyniki badania jakościowego dotyczącego barier w dostępie do
wymiaru sprawiedliwości doświadczanych przez osoby LGBT pokrzywdzone przemocą. Badanie,
polegające na strukturyzowanych wywiadach z osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie
zgłoszeń i wsparcie pokrzywdzonych, zostało przeprowadzone w 2017 r. w 10 krajach UE, w tym
Polsce.
● W grudniu 2018 r. wydaliśmy książkę “Anti-LGBTI Hate Crime in Europe Working Papers on
Research, Policy and Practice”. Publikacja to zbiór esejów na temat badań naukowych, pracy z
pokrzywdzonymi oraz prawa i polityk dotyczących przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT w
Europie i na świecie.
● Wydaliśmy przewodnik na temat pracy z osobami pokrzywdzonymi przemocą ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową dla osób.
● Wydaliśmy poradnik dla osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści.
● Zrobiliśmy dodruk ulotki na temat zgłaszania przestępstw z nienawiści opracowanej w 2017 r.
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 na rozwijanie swoich talentów twórczych. Na obszar kultury jako działo
składają się m.in: spotkania grupy rysunkowej, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
funkcjonowanie biblioteki i archiwum, wydarzenie kulturalne (slamy poetyckie, wystawy).
Dyskusyjny Klub Książki spotykał się w 20018 roku co miesiąc (każdy ostatni wtorek miesiąca) z
przerwą wakacyjną. W ramach działania klubu odbyły się również spotkania wokół książek –
„Dziwniejsza historia” oraz „Wołając do Hille”, na które zostali zaproszenie autorzy.
W ramach działań kulturalnych SLW obejmuje różne inicjatywy matronatem/patronatem. W
2018 roku udzielono następujących matronatów/patronatów: książka „Wołając do Hille”,
marsze równości w innych miastach, produkcja serialu „Kontrola” i inne.
Historia
Działania SLW w ramach obszaru historii obejmują bibliotekę, archiwum i grupę wolonatriuszyhistryków_czek. W 2018 rok 
kontynuowaliśmy gromadzenie i opracowywanie zbiorów
związanych z ruchem LGBT+. Nasze zbiory udostępnialiśmy na potrzeby kwerend badawczych, a
także do projektów animacyjnych i artystycznych. Zostało założone konto na portalu Otwarty
System Archiwizacji, co pozwala na bezpłatne i profesjonalne opracowanie zbiorów.
Archiwum Lambdy Warszawa
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W 2018 Archiwum Lambdy Warszawa znacząco rozwinęło swoją działalność. Rozpoczęto
systematyczne porządkowanie jego zasobów oraz zintensyfikowano działania mające na celu
pozyskiwanie nowych nabytków – dzięki tym działaniom trafiły do nas zbiory Leszka
Truchlińskiego (założyciela wrocławskiej Grupy ‘Etap” – pierwszej polskiej grupy LGBT z lat 80-
tych XX wieku), Wolfganga Joehlinga (fotografika, tłumacza – przekazał nam zbiory
fotograficzne z lat 1974-1994), Ryszarda Kisiela (założyciela gdańskiego pisma „Filo”) i innych.
Archiwum zorganizowało również Noc Muzeów 2018 – pokazując swoje zbiory (odwiedziło nas
wtedy około 80 osób) oraz kontynuowało cykliczne, cotygodniowe prezentowanie swych
archiwaliów na profilu FB.
Aktualnie Archiwum SLW jest największym tego typu miejscem przechowywania pamięci
związanej z LGBT+ w Polsce.
Eventy
W 2018 roku kontynuowaliśmy organizację i koordynację wydarzeń kulturalnych dla
społeczności, odbyły się:
- wernisaż prac grupy rysunkowej,
- spotkanie z grami planszowymi,
- Dzień Widoczności Osób Biseksualnych,
- Queerowy Speed-Nie-Dating,
- Piknik z Lambdą i Volup.
Działania lokalne / empowerment (Stonewall)
Lambda Warszawa wspiera działania zgodne z jej misją i celami prowadzone przez inne
podmioty. W tym celu w 2009 r. Lambda Warszawa uruchomiła pierwszy w Polsce fundusz
mikrograntów na działania lokalne na rzecz zwiększenia wolności, równości i poszanowania
praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na 
świecie. Kwota środków dostępnych w ramach Funduszu jest ogłaszana podczas każdego
naboru, a środki na jego cele pochodzą z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazanego Lambdzie Warszawa w roku poprzedzającym.
W 2018 r. w ramach Funduszu Stonewall dofinansowano realizację trzech projektów, w łącznej
kwocie 4000 zł:
1) Prowincja Równości – Świętokrzyska Inicjatywa LGBTiP – Queerce – I Marsz Równości w
Kielcach (2000,00 zł);
2) Stowarzyszenie Mr Gay Poland – Miss Lesbian Poland (1000,00 zł);
3) Fundacja Cicha Tęcza – Tożsamość Głuchych LGBT (1000,00 zł).
Wszystkie projekty są przewidziane do realizacji w 2019 roku.
Działania fundraisingowe
Nowym działaniem, wynikający ze Strategii Finansowej na rok 2018 było zatrudnienie osoby,
odpowiedzialnej za stałe i systematyczne działania na rzecz zwiększenia wpływów darowizn
indywidualnych.
Mimo, iż od kilku lat obserwujemy wzrost tych darowizn, to dopiero ustabilizowanie ich na
poziomie około 100 000 złotych rocznie zapewni Stowarzyszeniu względne bezpieczeństwo
finansowe – cel ten powinien zostać osiągnięty w ciągu 3-5 lat. Chodzi tutaj oczywiście o
darowizny stałe, nie związane z jakąś konkretną zbiórka (np. na hostel) i niezależne od wpływów
z akcji „1% podatku dla OPP”.
Osoba odpowiedzialna za fundraising w Lambdzie Warszawa przeprowadziła następujące
działania:
- przygotowała (w dwuosobowym zespole) koncepcję i treść „Raportu 20-lecia” – narzędzia
fundraisingowego, wykorzystywanego podczas indywidualnych spotkań z nowymi osobami
mogącymi wpłacać darowizny dla Lambdy Warszawa;
- utrzymywała kontakt z dotychczasowymi darczyńcami;
- wspierała bieżące działania PR Lambdy Warszawa;
- przygotowała plan działań fundraisingowych na lata 2019-2020.
Należy dodać, iż suma darowizn indywidualnych w roku 2018 wyniosła prawie 19.000 PLN, co
jest wzrostem o 90% w porównaniu z rokiem ubiegłym; także przychody z akcji 1% wzrosły w
porównaniu z rokiem poprzednim (2017 – 50.000 PLN; 2018 – 55.000 PLN)
Wsparcie prawne
W 2018 roku odbyło się 55 godzin poradnictwa prawnego.
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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

4662

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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 47 112,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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) 1 269 221,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 266 600,96 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 51,04 zł

e) pozostałe przychody 2 569,25 zł

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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 56 534,66 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 002 345,06 zł

w 
tym:

807 753,06 zł

12 322,00 zł

182 270,00 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 76 661,37 zł

2.4. Z innych źródeł 133 680,16 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 50 015,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 47 112,00 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: 1 202 868,63 zł 47 112,00 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

1 039 425,71 zł 47 112,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,95 zł

139 405,86 zł

24 035,11 zł 0,00 zł

1 Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania organizacji niezbędnych do realizacji celów 
statutowych, w tym część opłaty za korzystanie z lokalu, mediów, energii elektrycznej i usług 
telekomunikacyjnych związanych z realizacją merytorycznych działań projektowych oraz ich 
koordynacją (w tym m.in. wsparcie psychologiczne, prawne, telefon zaufania, warsztaty i 
szkolenia, funkcjonowanie grup itp.)

42 298,00 zł

2 Fundusz Stonewall 4 814,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

2 155,00 zł

74 506,37 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 227 175,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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

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.

Druk: NIW-CRSO 11



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

0,00 etatów

41 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

133 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 484 290,06 zł

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

484 290,06 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)

15 888,04 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)  

24 469,47 zł

16 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

14 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 484 290,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 484 290,06 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

22 424,46 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)

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

1 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

2 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

49 760,00 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

12 998,78 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)

3 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

100 000,00 zł

4 Partyworking na Woli - 
pilotaż

Cel ogólny: rozpoznanie i 
diagnoza środowiska imprez 
rozrywkowych odbywających 
się na terenie warszawskiej Woli 
pod kątem
specyfiki imprez, 
charakterystyki adresatów i 
zapotrzebowania na działania 
profilaktyczne i edukacyjne;
edukacja z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy podczas zabawy w
klubach/dyskotekach/pubach 
zlokalizowanych na terenie 
warszawskiej Woli.

Urząd Dzielnicy Wola 9 850,00 zł

5 Wsparcie osób dorosłych 
nadużywających alkoholu w 
podejmowaniu zachowań 
prozdrowotnych

Cel ogólny: zapewnienie 
adresatom zadania dostępności 
pomocy rehabilitacyjnej i 
postrehabilitacyjnej w zakresie 
ograniczania rozmiarów 
problemów alkoholowych i 
powrotów do zachowań 
ryzykownych, dotyczących 
używania i nadużywania 
alkoholu, zwiększenie 
kompetencji społecznych 
odbiorców programu i podjęcie 
edukacji lub zatrudnienia wśród 
odbiorców programu.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych, Miasto St. Warszawa

1 660,00 zł

6 Razem przeciwko 
dyskryminacji. Poradnictwo 
dla grup szczególnie 
zagrożonych dyskryminacją

Cel ogólny: zwiększenie 
dostępności poradnictwa 
antydyskryminacyjnego w 
zakresie pomocy 
psychologicznej i prawnej dla 
osób z dwóch szczególnie 
wrażliwych grup ryzyka - 
mieszkających w Warszawie 
osób LGBT (w tym z grupy 
ukraińskiej) oraz migrantów i 
migrantek.

M. st. Warszawa, Centrum 
Komunikacji Społecznej

1 000,00 zł
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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)

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

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 5

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

3 Państwowa Inspekcja Sanitarna 1

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

1 Działania partyworkerskie – 
redukcja szkód wśród 
okazjonalnych użytkowników 
narkotyków

Cel ogólny: zmniejszenie 
negatywnych konsekwencji 
zdrowotnych i społecznych 
związanych z przyjmowaniem 
narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych poprzez 
dotarcie do adresatów zadania z 
działaniami edukacyjnymi, w 
miejscach o wzmożonym 
występowaniu substancji 
psychoaktywnych, czyli 
dyskotekach, klubach, na 
imprezach masowych.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

12 322,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof Kliszczyński 
Marta Turska Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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