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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica ŻURAWIA Nr domu 24 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-515 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226285222

Nr faksu 226285222 E-mail 
warszawa@lambdawarsza
wa.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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Dorota Bregin - Przewodnicząca Zarządu
Krzysztof Kliszczyński - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Michał Pawlęga - Sekretarz Zarządu
Inga Kostrzewa - Członkini Zarządu
Paweł Fischer-Kotowski - Członek Zarządu
Wojciech Muża - Członek Zarządu

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

Magdalena Sztenke - Członkini Komisji Rewizyjnej
Marek Kowalski - Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Wojciechowski - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.      Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności 
edukacją społeczną na rzecz tolerancji wobec zjawiska 
homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu,
2.      Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, 
psychicznego i społecznego:
- kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn 
homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych,
- propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu 
wirusem HIV i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową.
3.      Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w 
szczególności działania, związane z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na tożsamość, 
orientację seksualną i płeć.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2011 roku Stowarzyszenie podjęło szereg działań wynikających z celów 
statutowych organizacji.

W obszarze działalności pomocowej:
- prowadziliśmy Telefon Zaufania (funkcjonował w 2011 roku pięć razy w 
tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00-21.00. Dyżury w 
telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze i wolontariuszki. 
Stowarzyszenia Lambda Warszawa – 10 osób. Dzwoniącym zapewniano 
anonimowość rozmów. Odbierane telefony były ewidencjonowane z 
uwzględnieniem daty, płci, przypuszczalnego wieku dzwoniącego, opisu 
poruszanego problemu i udzielonej porady. W roku 2011 dziesięć razy odbyły 
się superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników TZ, podczas których 
omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu. 
W 2011 roku odebrano 448 telefonów: 274 od gejów, 142 od lesbijek, 14 od 
osób transpłciowych, 18 od rodzin osób LGBT.)
- dyżury na Gadu-Gadu Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-
Gadu (1286102) prowadzone jest przez Lambdę Warszawa od ponad siedmiu 
lat. Dyżury prowadzą osoby, które służą pomocą i wsparciem, odpowiadają na 
trudne pytania. Osoby dyżurujące na GG starają się pomóc znaleźć wyjście z 
trudnej sytuacji, ułatwiają zaakceptowanie własnej seksualności. Pomoc przez 
Gadu-Gadu nie jest terapią ani psychoterapią. Gadu-Gadu powstało z myślą o 
pomocy poprzez życzliwą i konstruktywną rozmowę. W roku 2011 roku w 
ramach poradnictwa, podczas 46 dyżurów udzielonych zostało 169 porad.
- grupa dla kobiet Gennema - grupa przyjęła formę otwartą, jako grupa wsparcia. 
Wiodącymi tematami pojawiającymi się podczas spotkań były: wsparcie po 
rozstaniach, konflikty w relacjach, coming out, kobiecość/męskość, rola płci 
naszej kulturze a płeć biologiczna, trudności w relacjach z rodzicami, bycie w 
mniejszości w społeczeństwie. W cotygodniowych spotkaniach grupy 
uczestniczyło od 10 do 15 osób.
- grupa dla rodziców osób homoseksualnych - jej celem było umożliwienie 
osobom, które dowiedziały się o homoseksualizmie swoich bliskich, spotkanie i 
rozmowę z innymi osobami w tej samej sytuacji oraz spotkanie z psychologiem. 
Spotkania odbywały się raz w miesiącu, w każdym brało udział do 5 osób.
- grupa dla osób z niepełnosprawnością – grupa spotkaniowa, jej celem było 
umożliwienie osobom niepełnosprawnym wzajemne spotkanie się i poznanie. 
Spotkania odbywały się raz w miesiącu, w każdym brało udział do 5 osób.
- grupa wsparcia dla osób transseksualnych i dyżury i spotkania dla bliskich osób 
transseksualnych – grupa 2 razy w miesiącu, w spotkaniach  uczestniczyło za 
każdym razem od 10 do 20 osób transseksualnych lub osób transpłciowych, 
które poszukiwały odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące swojej 
identyfikacji płciowej. Dyżury i spotkania – miały na celu informowanie bliskich 
osób transpłciowych (w tym transseksualnych) o zjawisku transpłciowości i 
transseksualizmu oraz udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów, jakie 
przeżywały te osoby w związku z transpłciowością swych partnerów, partnerek i 
dzieci odbywały się raz w miesiącu, w każdym brały udział 2-3 osoby
- poradnictwo prawne – stacjonarne i online, świadczone przez prawnika, z 
porad skorzystało 30 osób

Projekty realizowane dzięki dotacjom celowym:

Program profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i 
nadużywających alkoholu
Celem ogólnym projektu było poszerzenie oferty oddziaływań na terenie 
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Warszawy w zakresie ograniczenia rozmiarów problemów alkoholowych i 
zachowań ryzykownych dotyczących używania alkoholu oraz zwiększenie 
dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla tzw. populacji specyficznych pacjentów 
znajdujących się na różnych etapach uzależnienia oraz innych form nałogowego 
funkcjonowania – leczących się w placówkach terapii uzależnień lub po 
ukończeniu leczenia.

Cele te zostały zrealizowane poprzez następujące działania:
A. Prowadzenie grupy wsparcia – rozwojowej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i nadużywającej alkoholu oraz dla osób zagrożonych tymi zjawiskami 
(12 godzin/miesiąc).
B. Prowadzenie grupy warsztatowo – treningowej dla osób z dużymi deficytami 
umiejętności psychospołecznych i osobistych (8 godzin/miesiąc).
C. Prowadzenie konsultacji terapeuty uzależnień/wczesnej interwencji – w tym 
konsultacji dla osób niedosłyszących i głuchych (ok. 12 godzin/tydzień).

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w 2011 roku wynosiła 95.000 zł – 
umowa nr PS/B/VI/1/6/533/2009-2012.

Program „Bezpieczniejsze związki”

Dwie poradnie internetowe: bezpytan.pl oraz bezpiecznie.org.pl

Projekt: Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką 
uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą 
forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym 
alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin. 
Okres realizacji: od 25.01.2011 do 31.12.2011

Z pomocy za pośrednictwem maila, komunikatora Gadu-Gadu i/lub Skype, na 
czacie w portalu Interia.pl, czatów moderowanych oraz forum skorzystało łącznie 
w 2011 roku 9.708 osób, w tym:
 1.177 osób z poradnictwa za pośrednictwem komunikatorów Gadu-Gadu i 

Skype,
 1.597osób z poradnictwa za pośrednictwem czata,
 185 osób z poradnictwa mailowego – w tym 54 osób z psychologicznego, 36 

osób z socjalnego i 32 osoby z prawnego,
 182 osoby z forum/grupy wsparcia,
 6.567 osób z moderowanych czatów tematycznych.
Odbyło się 190 dyżurów na czacie i 192 dyżury na komunikatorach Gadu-Gadu i 
Skype o łącznej liczbie 1.146 godzin.

Liczba osób, które otrzymały informację o realizowanym zadaniu: ok. 10.000.

Projekt „Poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie 
profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych" realizowany był 
w okresie styczeń–grudzień 2011 r. Działania zostały podjęte dzięki wsparciu 
Miasta Warszawy.

Poradnictwo skupiało się na tematyce związanej z zakażeniem HIV oraz 
problematyką AIDS, a także sprawą terapii substytucyjnej (terapii osób 
uzależnionych od narkotyków). Konsultacje/porady udzielane były przez 
komunikator Gadu-Gadu, Skype, na dyżurach na czatach internetowych (portal 
Czateria.pl), za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na forum 
internetowym pozytywnie.org.pl, w całości poświęconym osobom żyjącym z 
HIV/AIDS oraz osobom w terapii substytucyjnej. Organizowaliśmy również 
specjalne czaty moderowane, poświęcone tej problematyce. 
Łącznie z udzielanej pomocy skorzystały 1.164 osoby, w tym – za 
pośrednictwem poczty elektronicznej – 155 osób; za pośrednictwem GG i Skype 
– 87 osób; za pośrednictwem czata (Interia.pl) – 625 osób.

W ramach projektu poradni bezpiecznie.org.pl realizowane są spotkania 
organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem w zakresie HIV/AIDS, 
STI i terapii substytucyjnej. Współpracujemy z: Fundacją Edukacji Społecznej, 
Stowarzyszeniem Warszawskich Pacjentów Metadonowych JUMP 93, 
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Społecznym Komitetem ds. AIDS, Stowarzyszeniem Pomoc Socjalna, 
Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”, Stowarzyszeniem 
na rzecz dzieci i młodzieży „Program Stacja”.

Nie daj się uśpić – partyworking
Projekt: „Nie daj się uśpić” – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych 
wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy 
finansowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii realizowany od 
3.01.2011 do 31.12.2011.

Celem programu było ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem narkotyków wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami na 
terenie m. st. Warszawy, a w szczególności: zwiększenie wiedzy na temat 
ryzyka związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych ze 
szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat ryzykownych zachowań 
seksualnych w grupie oraz ograniczenie ryzykowności zachowań związanych z 
przyjmowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

W ramach programu realizowano działania środowiskowe. Działania 
środowiskowe prowadzone były metodą partyworkingu. Realizowane były dyżury 
w klubach, w których spotykają się odbiorcy projektu – mężczyźni mający seks z 
mężczyznami. Rezultaty projektu: w sumie podczas 96 dyżurów 
partyworkerskich bezpośrednio dotarto do 1.099 osób, średnio do 91 osób 
miesięcznie. Pośrednio poprzez materiały rozdawane w klubach dotarto do 
1.884 osób, średnio do157 osób miesięcznie. Rozdano i/lub pozostawiono: 
5.257 prezerwatyw – średnio 438 miesięcznie, 2561 lubrykantów – średnio 213 
miesięcznie, 896 testów wykrywających GHB/ketaminę w napojach – średnio 74 
miesięcznie oraz 2.411 ulotek – średnio 201 miesięcznie.

Program działań informacyjno-edukacyjnych dla osób podejmujących ryzykowne 
zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych
Projekt: „Działania informacyjno-edukacyjne i pomocowe skierowane do osób 
podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków 
psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w 
klubach/pubach/dyskotekach finansowany przez Biuro Polityki Społecznej m. st. 
Warszawy, realizowany od 9.02.2011 do 31.12.2011.

Celem programu było przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej i narkotykowej, 
uzależnieniu oraz podejmowaniu ryzykownych zachowań pod wpływem alkoholu 
i innych środków psychoaktywnych w środowisku osób spędzających czas w 
klubach i pubach, w szczególności wśród mężczyzn mających kontakty 
seksualne z mężczyznami, kobiet mających kontakty seksualne z kobietami, na 
terenie m.st. Warszawy, między innymi poprzez minimalizację szkód 
zdrowotnych związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz przeciwdziałanie nieświadomemu 
zażyciu związku GHB potocznie nazywanego „pigułką gwałtu”.

W ramach programu realizowano:
1. Działalność informacyjno-edukacyjna w klubach.
2. Działania stacjonarne – konsultacje indywidualne.
3. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych.

Rezultaty projektu: 
1. W sumie podczas 151 dyżurów partyworkerskich bezpośrednio dotarto do 
1.828 osób, średnio do 166 osób miesięcznie. Pośrednio poprzez materiały 
rozdawane w klubach dotarto do 3.391 osób. W trakcie dyżurów rozdano: 4.624 
prezerwatywy, 2.797 lubrykanty, 1.126 testy wykrywające obecność substancji 
nazywanych „pigułką gwałtu”, 1.750 ulotek, 956 chusteczek do higieny intymnej. 
Po zakończeniu dyżurów pozostawiono w lokalach: 5.250 prezerwatywy, 2.680 
lubrykantów, 800 testów wykrywających obecność substancji nazywanych 
„pigułką gwałtu”, 2.720 ulotek.
2. W sumie podczas 48 dyżurów stacjonarnych dotarto do 127 osób, średnio do 
11 osób miesięcznie. W trakcie dyżurów wydano: 910 prezerwatyw, 611 
lubrykanty, 555 chusteczek do higieny intymnej, 139 drink testów.
3. Wydano i rozprowadzono: 
 ulotki „Nie daj się uśpić” – 2.000 szt.,
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 wlepki – 300 szt.,
 plakaty – 50 szt.,
 podstawki pod napoje – 1.100 szt.,
 pakiety – 1.000 szt.

Informacja, edukacja, rozwój, kultura

Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz edukacja 
zainteresowanych osób i wybranych grup społecznych o homoseksualizmie, 
działalności Stowarzyszenia, 
a także organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój życia społecznego 
osób homoseksualnych.

W ramach programu prowadzono następujące działania:

„Beyond Borders – Sharing knowledge and strategies on improving support and 
social inclusion for the culturally diverse LGBT people living in Europe”
Celem projektu „Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) jest rozwój 
edukacji ludzi dorosłych, który będzie prowadził do zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu lesbijek, gejów, osób bi- oraz transseksualnych i 
transgenderowych (LGBT) o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z 
uwzględnieniem migrantów i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, 
pomiędzy aktywistkami/aktywistami działającymi na rzecz społeczności LGBT a 
organizacjami wspierającymi imigrantów/imigrantek, w kwestii rasizmu, 
homofobii, transfobii, dyskryminacji krzyżowej oraz wykluczenia społecznego.
Projekt współtworzy sześć organizacji europejskich (Schwulenberatung Berlin 
gGmbH (Niemcy), Equality Network (Szkocja), CGIL Roma e Lazio – 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Włochy), Stowarzyszenie Lambda 
Warszawa (Polska), Lithuanian Gay League (Litwa), diskursiv (Austria)), które 
współpracują ze sobą w celu wzmocnienia swojego potencjału włączania 
różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do prowadzonych działań. 

W ramach projektu powstał blog zbierający najlepsze praktyki. Celem bloga jest 
popularyzacja strategii zwalczania rasizmu, transfobii, homofobii oraz 
dyskryminacji krzyżowej.

Grupa Studencka i projekt „Studencki Klub Spotkań”
W 2011 Stowarzyszenie Lambda Warszawa zapraszało w każdy wtorek, o godz. 
18.30 na spotkanie dyskusyjnej grupy studenckiej. Podczas studenckich spotkań 
prowadzono rozmowy, oglądano filmy, czytano socjologiczne i antropologiczne 
teksty i zastanawiano się nad tym, jak w naszej kulturze rozumiana jest inność, 
jak działa mechanizm wykluczenia, 
Pomocne w tych rozważaniach były teorie gender i queer, których używano jako 
narzędzia do zrozumienia zjawisk wokół nas. Na spotkania Grupy Studenckiej 
przychodziło od 5 do 15 osób.

Biblioteka i Archiwum Lambdy Warszawa
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok – z przerwą wakacyjną. Dyżury 
biblioteczne były pełnione w każdą sobotę w godzinach 18:00-21:00, a także w 
środy w godzinach 18:00-20:00. 
W tym czasie z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu osób. Byli to zarówno 
studenci, jak i uczestnicy grup spotkaniowych, kobiety i mężczyźni. 

Klub Filmowy Lambdy Warszawa
W ramach Klubu Filmowego odbyło się 11 spotkań. Zostało pokazanych 11 
filmów, które obejrzało ok. 120 osób.

Spotkania kulturalne
Odbyły się dwa spotkania kulturalne: Jackiem Poniedziałkiem (18.03.2011) i z 
prof. Michałem Głowińskim (14.05.2011). Spotkania dotyczyły publikacji książek 
związanych z ww. autorami/bohaterami, poruszano na nich także tematykę 
publicystyki dotyczącej osób LGBT. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 50 
osób.
W maju w ramach „Dni HomoWarszawy” odbyło się spotkanie dyskusyjne 
dotyczące literatury LGBT z udziałem autorów, wydawców i dystrybutorów 
(uczestniczyli, m.in., Bartosz Żurawiecki, Tadeusz Olszewski, Michał Zdyb, 
przedstawiciele wydawnictw: Krytyka Polityczna, Anka Zet Studio, Abiekt.pl, 
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AdPublik, księgarni internetowej Bearbook).

Rzeczniczka Prasowa Stowarzyszenia
Rzeczniczka na bieżąco uczestniczyła w wywiadach, dyskusjach i spotkaniach w 
radiu, telewizji i prasie i na różnorodnych forach, spotkaniach i odczytach, które 
dotyczyły sytuacji lesbijek, gejów i osób transseksualnych w Polsce, Marszów i 
Parady Równości, i innych wątków związanych z tematyką homoseksualną.
Ponadto Rzeczniczka odpowiedziała na kilkadziesiąt pytań drogą e-mail.
W roku 2011 w telewizji, radiu, czasopismach i gazetach codziennych pojawiło 
się bardzo dużo audycji i artykułów na temat szeroko pojętej homoseksualności.
Ponadto Rzeczniczka w szczególności uczestniczyła w następujących 
wydarzeniach:

Elektroniczna lista informacyjna na Yahoo
Na liście informacyjnej umieszczonej na portalu www.yahoo.com opublikowano 
267 postów. Informacje dotyczyły działań podejmowanych przez Stowarzyszenie 
oraz ogłoszeń, publikacji dotyczących LGBT.
Wiadomości docierały do 80 użytkowników listy. Adres listy: 
lambdawarszawa@yahoogroups.com.

Reklama 1% OPP
Informacje odnośnie możliwości przekazania 1% podatku zostały opublikowane 
w formie ulotki, rozdawanej w klubach w Warszawie.
Ponadto na stronie www pojawiła się informacja, w jaki sposób można wypełnić 
PIT, aby 1% podatku został przeznaczony dla Lambdy Warszawa.
Na stronie www został opublikowany link do bezpłatnego programu do 
wypełniania dokumentów PIT. Na stronach www dedykowanych społeczności 
LGBT zostały umieszczone informacje, w jaki sposób można przekazać 1% 
podatku dla Lambdy Warszawa.

Newsletter e-mailowy
Na początku każdego miesiąca, do ok. tysiąca odbiorców zarejestrowanych 
poprzez witrynę www.lambdawarszawa.org, był wysyłany newsletter, 
zawierający aktualności Stowarzyszenia.

Strona internetowa
Strona internetowa Stowarzyszenia – www.lambdawarszawa.org była 
koordynowana przez Zarząd Stowarzyszenia oraz webmastera. Na stronie 
umieszczano głównie newsy dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia i 
programów, które ono podejmowało.

Lobbing i działalność na rzecz praw człowieka

Fundusz Stonewall
Kontynuowano działalność Funduszu Stonewall – funduszu celowego 
stworzonego przez w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym 
Jorku. Fundusz udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów 
przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób 
homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i niedeklarujących płci w 
Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. 

Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną
Projekt zwraca uwagę na problem dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną w politykach publicznych, odpowiadając na brak długotrwałej 
współpracy NGO i instytucji publicznych zajmujących się przeciwdziałaniem 
dyskryminacji osób LGB ze względu na orientację seksualną.
W 2011 r. kontynuowana była realizacja projektu, w tym czasie podjęto 
następujące działania:
 opracowany został raport, prezentujący wyniki przeprowadzonego badania 
oraz wypracowane przez zespół ekspertów rekomendacje. 
 wyniki badań wraz z rekomendacjami w formie raportu zostały 
zaprezentowane podczas seminarium kończącego pierwszy etap projektu. 
W 2011 r. w efekcie realizacji projektu powstała grupa robocza, w skład której 
wchodzą osoby reprezentujące Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo 
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Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Pełnomocniczkę 
Rządu ds. Równego Traktowania, Prokuraturę Generalną, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Komendę Główna Policji, Komendę Stołeczną Policji, Urząd m. 
st. Warszawy, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie Lambda 
Warszawa, Kampanię Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Otwarta 
Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Otwarte Forum. Projekt został dofinansowany 
ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Uczestnictwo w pracach Koalicji Równych Szans
W 2011 roku kontynuowałyśmy/liśmy uczestnictwo w działaniach Koalicji na 
Rzecz Równych Szans. W trakcie dwóch spotkań (14 kwietnia, 22 listopada), 
których koordynację zapewniło Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego, dyskutowane były kwestie związane z realizacją ustawy 
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania, odbyło się także spotkanie z Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. 
Ireną Lipowicz. 

Uczestnictwo w pracach Koalicji Na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
W 2011 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji powołanej przez 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem Koalicji na rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej jest wprowadzenie rzetelnej edukacji 
antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. W 2011 roku 
Stowarzyszenie wzięło udział w wypracowaniu „Rekomendacji w zakresie 
włączania edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w 
Polsce”.

Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce w latach 2010-2011
Rozpoczęto prace nad narzędziem badawczym oraz opracowaniami eksperckimi 
analizującymi sytuację społeczną osób LGBT w Polsce. W 2011 roku 
opracowano narzędzie badawcze oraz program do zbierania danych za 
pośrednictwem sieci internet, rozpoczęto także przygotowanie tekstów 
eksperckich dotyczących przejawów dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną w obszarach religii, polityki, zdrowia, edukacji, mediów i internetu i 
prawa. Do przygotowania tych analiz zaproszono ekspertki i ekspertów, uznane 
autorytety w poszczególnych dziedzinach tematycznych. Działania są 
realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii, 
które pełni funkcję lidera oraz Fundacją Trans-fuzja, będącą partnerką projektu. 
Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz 
ILGA-Europe.

Sieć „Równość i różnorodność praktycznie”
Od czerwca 2011 r. Lambda Warszawa uczestniczy w sieci branżowej „Równość 
i różnorodność praktycznie”. Sieć skupia organizacje działające na rzecz grup 
dyskryminowanych lub zagrożonych dyskryminacją ze względu na różne 
przesłanki, np. płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, stan 
zdrowia/niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania i religię (w tym 
bezwyznaniowość).
Głównymi celami sieci są: spotkanie i współpraca organizacji związanych z 
grupami doświadczającymi dyskryminacji i pracujących na rzecz 
przeciwdziałania dyskryminacji, rozwój kompetencji organizacji uczestniczących 
w Sieci w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej nieformalnej, jak również 
wzmocnienie jakości współpracy organizacji pozarządowych z administracją 
publiczną (w obszarze edukacji i zatrudnienia). 
Projekt, realizowany przez partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy (lider) i 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (partner) jest dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Parada Równości 2011
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, podobnie jak w latach poprzednich, wzięło 
udział w Paradzie Równości – największej w Polsce pokojowej manifestacji 
gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transseksualnych oraz wszystkich, dla 
których ważne są idee równości i wolności. Parada odbyła się 11 czerwca.

Nagroda Tolerancji
Wspólnie z organizacjami z Francji, Hiszpanii i Niemiec, tworzymy Berlińskie 
Przymierze Przeciw Homofobii. W jego skład wchodzą niemiecka MANEO, 
francuska SOS-Homophobie, Lambda Warszawa i KPH z Polski, oraz (od 2008 
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roku) COGAM i TRIANGULO z Hiszpanii. Od 2006 roku przyznawana jest w 
uznaniu szczególnych i wybitnych zasług w działaniach na rzecz praw gejów, 
lesbijek, osób biseksualnych i trans – zarówno indywidualnym osobom, jak i 
konkretnym projektom (przedsięwzięciom) z czterech krajów członkowskich - 
Niemiec, Francji, Polski i Hiszpanii. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się 
rotacyjnie w każdym z czterech krajów uczestniczących w Przymierzu. W 2011 
roku polskim laureatem Nagrody został dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. Wyróżnienie zostało mu przyznane za całokształt działań na 
rzecz prawnego wspierania środowiska LGBT w Polsce. 

Udział w Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania jest gremium 
inicjatywno-doradczym, tworzonym przez zainteresowane organizacje 
pozarządowe oraz m.st. Warszawę, dzięki czemu jest ona podstawowym 
partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w zakresie równego traktowania na 
terenie miasta. 

Inne
W 2011 roku uczestniczyliśmy także w różnych spotkaniach i dyskusjach 
panelowych, w tym w panelu dot. osób LGBT w ramach konferencji Rady 
Europy, w konferencji dot. funkcjonowania osób LGBT w dużych skupiskach 
miejskich, zorganizowanej wspólnie przez Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Geografii Uniwersytetu w 
Leeds, w spotkaniu dot. osób LGBT w ramach projektu „Sąsiedzi/Nachbarn” 
zorganizowanym przez ambasadę Niemiec, w szeregu spotkań dyskusyjnych 
dot. osób LGBT i zagadnień mniejszościowych i antydyskryminacyjnych w 
"Krytyce Politycznej", na Uniwersytecie Warszawskim i w innych ośrodkach.

Uczestniczyliśmy także w spotkaniach dot. problematyki LGBT zagranicą, w tym 
w Wielkiej Brytanii w ramach obchodów Chritopher Street Day – w Londynie i w 
Brighton (m.in. spotkanie z angielskimi i polskimi działaczami LGBT w Londynie i 
wybitnym pisarzem Alanem Hollinghurstem w Brighton).

W 2011 r. Lambda Warszawa brała udział w:
 Radzie Konsultacyjnej ds. profilaktyki w środowisku MSM przy KC ds. AIDS,
 Mazowieckim Forum Zdrowia (w tym w Mazowieckim Pikniku Zdrowia),
 koalicji OSOS
 Ogólnopolskim Spotkaniu Programów Redukcji Szkód organizowanym przez 

KBPN,
 projekcie „Safe Games”,
 wraz z grupą Rezerwat w Poznaniu w ramach programu redukcji szkód w 
środowisku MSM (partnerstwo merytoryczne

W związku z realizacją programu „Nie daj się uśpić” i innych działań związanych 
z profilaktyką uzależnień, edukacją i poradnictwem w tym zakresie 
przystąpiliśmy do Europejskiej Kampanii w Sprawie Narkotyków (European 
Action on Drugs) we współpracy z Komisją Europejską.
Jesteśmy organizacją partnerską w projekcie EMIS (European MSM Internet 
Survey), obejmującym badanie zachowań seksualnych w środowisku MSM w 35
 krajach Europy (także w Polsce), którego wyniki mają posłużyć do bardziej 
efektywnego planowania i realizowania działań prewencyjnych i edukacyjnych w 
tej grupie. Badanie dotyczy m.in. zachowań seksualnych w kontekście używania 
środków psychoaktywnych. 

NAGRODY/WYRÓŻNIENIA: grant Pozytywnie Otwarci.

Lambda Warszawa jest członkiem ILGA-Europe.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

600

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

W 2011 roku Stowarzyszenie podjęło szereg działań 
wynikających z celów statutowych organizacji.

W obszarze działalności pomocowej:
- prowadziliśmy Telefon Zaufania (funkcjonował w 2011 roku pięć 
razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00-
21.00. Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni 
wolontariusze i wolontariuszki. Stowarzyszenia Lambda 
Warszawa – 10 osób. Dzwoniącym zapewniano anonimowość 
rozmów. Odbierane telefony były ewidencjonowane z 
uwzględnieniem daty, płci, przypuszczalnego wieku dzwoniącego, 
opisu poruszanego problemu i udzielonej porady. W roku 2011 
dziesięć razy odbyły się superwizyjne Grupy Wsparcia dla 
Pracowników TZ, podczas których omawiano wszelkie problemy 
związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu. W 2011 roku 
odebrano 448 telefonów: 274 od gejów, 142 od lesbijek, 14 od 
osób transpłciowych, 18 od rodzin osób LGBT.)
- dyżury na Gadu-Gadu Poradnictwo za pośrednictwem 
komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest przez 
Lambdę Warszawa od ponad siedmiu lat. Dyżury prowadzą 
osoby, które służą pomocą i wsparciem, odpowiadają na trudne 
pytania. Osoby dyżurujące na GG starają się pomóc znaleźć 
wyjście z trudnej sytuacji, ułatwiają zaakceptowanie własnej 
seksualności. Pomoc przez Gadu-Gadu nie jest terapią ani 
psychoterapią. Gadu-Gadu powstało z myślą o pomocy poprzez 
życzliwą i konstruktywną rozmowę. W roku 2011 roku w ramach 
poradnictwa, podczas 46 dyżurów udzielonych zostało 169 porad.
- grupa dla kobiet Gennema - grupa przyjęła formę otwartą, jako 
grupa wsparcia. Wiodącymi tematami pojawiającymi się podczas 
spotkań były: wsparcie po rozstaniach, konflikty w relacjach, 
coming out, kobiecość/męskość, rola płci naszej kulturze a płeć 
biologiczna, trudności w relacjach z rodzicami, bycie w 
mniejszości w społeczeństwie. W cotygodniowych spotkaniach 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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grupy uczestniczyło od 10 do 15 osób.
- grupa dla rodziców osób homoseksualnych - jej celem było 
umożliwienie osobom, które dowiedziały się o homoseksualizmie 
swoich bliskich, spotkanie i rozmowę z innymi osobami w tej 
samej sytuacji oraz spotkanie z psychologiem. Spotkania 
odbywały się raz w miesiącu, w każdym brało udział do 5 osób.
- grupa dla osób z niepełnosprawnością – grupa spotkaniowa, jej 
celem było umożliwienie osobom niepełnosprawnym wzajemne 
spotkanie się i poznanie. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, 
w każdym brało udział do 5 osób.
- grupa wsparcia dla osób transseksualnych i dyżury i spotkania 
dla bliskich osób transseksualnych – grupa 2 razy w miesiącu, w 
spotkaniach  uczestniczyło za każdym razem od 10 do 20 osób 
transseksualnych lub osób transpłciowych, które poszukiwały 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące swojej identyfikacji 
płciowej. Dyżury i spotkania – miały na celu informowanie bliskich 
osób transpłciowych (w tym transseksualnych) o zjawisku 
transpłciowości i transseksualizmu oraz udzielanie wsparcia w 
rozwiązywaniu problemów, jakie przeżywały te osoby w związku z 
transpłciowością swych partnerów, partnerek i dzieci odbywały się 
raz w miesiącu, w każdym brały udział 2-3 osoby
- poradnictwo prawne – stacjonarne i online, świadczone przez 
prawnika, z porad skorzystało 30 osób

Projekty realizowane dzięki dotacjom celowym:

Program profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i 
nadużywających alkoholu
Celem ogólnym projektu było poszerzenie oferty oddziaływań na 
terenie Warszawy w zakresie ograniczenia rozmiarów problemów 
alkoholowych i zachowań ryzykownych dotyczących używania 
alkoholu oraz zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej 
dla tzw. populacji specyficznych pacjentów znajdujących się na 
różnych etapach uzależnienia oraz innych form nałogowego 
funkcjonowania – leczących się w placówkach terapii uzależnień 
lub po ukończeniu leczenia.

Cele te zostały zrealizowane poprzez następujące działania:
A. Prowadzenie grupy wsparcia – rozwojowej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i nadużywającej alkoholu oraz dla 
osób zagrożonych tymi zjawiskami (12 godzin/miesiąc).
B. Prowadzenie grupy warsztatowo – treningowej dla osób z 
dużymi deficytami umiejętności psychospołecznych i osobistych 
(8 godzin/miesiąc).
C. Prowadzenie konsultacji terapeuty uzależnień/wczesnej 
interwencji – w tym konsultacji dla osób niedosłyszących i 
głuchych (ok. 12 godzin/tydzień).

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w 2011 roku wynosiła 
95.000 zł – umowa nr PS/B/VI/1/6/533/2009-2012.

Program „Bezpieczniejsze związki”

Dwie poradnie internetowe: bezpytan.pl oraz bezpiecznie.org.pl

Projekt: Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się 
profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, 
prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób 
eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym 
alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin. 
Okres realizacji: od 25.01.2011 do 31.12.2011

Z pomocy za pośrednictwem maila, komunikatora Gadu-Gadu 
i/lub Skype, na czacie w portalu Interia.pl, czatów moderowanych 
oraz forum skorzystało łącznie w 2011 roku 9.708 osób, w tym:
 1.177 osób z poradnictwa za pośrednictwem komunikatorów 
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Gadu-Gadu i Skype,
 1.597osób z poradnictwa za pośrednictwem czata,
 185 osób z poradnictwa mailowego – w tym 54 osób z 

psychologicznego, 36 osób z socjalnego i 32 osoby z prawnego,
 182 osoby z forum/grupy wsparcia,
 6.567 osób z moderowanych czatów tematycznych.
Odbyło się 190 dyżurów na czacie i 192 dyżury na 
komunikatorach Gadu-Gadu i Skype o łącznej liczbie 1.146 
godzin.

Liczba osób, które otrzymały informację o realizowanym zadaniu: 
ok. 10.000.

Projekt „Poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w 
zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań 
seksualnych" realizowany był w okresie styczeń–grudzień 2011 r. 
Działania zostały podjęte dzięki wsparciu Miasta Warszawy.

Poradnictwo skupiało się na tematyce związanej z zakażeniem 
HIV oraz problematyką AIDS, a także sprawą terapii 
substytucyjnej (terapii osób uzależnionych od narkotyków). 
Konsultacje/porady udzielane były przez komunikator Gadu-
Gadu, Skype, na dyżurach na czatach internetowych (portal 
Czateria.pl), za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na 
forum internetowym pozytywnie.org.pl, w całości poświęconym 
osobom żyjącym z HIV/AIDS oraz osobom w terapii 
substytucyjnej. Organizowaliśmy również specjalne czaty 
moderowane, poświęcone tej problematyce. 
Łącznie z udzielanej pomocy skorzystały 1.164 osoby, w tym – za 
pośrednictwem poczty elektronicznej – 155 osób; za 
pośrednictwem GG i Skype – 87 osób; za pośrednictwem czata 
(Interia.pl) – 625 osób.

W ramach projektu poradni bezpiecznie.org.pl realizowane są 
spotkania organizacji pozarządowych zajmujących się 
poradnictwem w zakresie HIV/AIDS, STI i terapii substytucyjnej. 
Współpracujemy z: Fundacją Edukacji Społecznej, 
Stowarzyszeniem Warszawskich Pacjentów Metadonowych 
JUMP 93, Społecznym Komitetem ds. AIDS, Stowarzyszeniem 
Pomoc Socjalna, Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec AIDS 
„Bądź z Nami”, Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży 
„Program Stacja”.

Nie daj się uśpić – partyworking
Projekt: „Nie daj się uśpić” – program ograniczania ryzyka szkód 
zdrowotnych wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami na 
terenie Warszawy finansowany przez Krajowe Biuro 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany od 3.01.2011 do 
31.12.2011.

Celem programu było ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych 
związanych z przyjmowaniem narkotyków wśród mężczyzn 
mających seks z mężczyznami na terenie m. st. Warszawy, a w 
szczególności: zwiększenie wiedzy na temat ryzyka związanego z 
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy na temat ryzykownych zachowań 
seksualnych w grupie oraz ograniczenie ryzykowności zachowań 
związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych.

W ramach programu realizowano działania środowiskowe. 
Działania środowiskowe prowadzone były metodą partyworkingu. 
Realizowane były dyżury w klubach, w których spotykają się 
odbiorcy projektu – mężczyźni mający seks z mężczyznami. 
Rezultaty projektu: w sumie podczas 96 dyżurów 
partyworkerskich bezpośrednio dotarto do 1.099 osób, średnio do 
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91 osób miesięcznie. Pośrednio poprzez materiały rozdawane w 
klubach dotarto do 1.884 osób, średnio do157 osób miesięcznie. 
Rozdano i/lub pozostawiono: 5.257 prezerwatyw – średnio 438 
miesięcznie, 2561 lubrykantów – średnio 213 miesięcznie, 896 
testów wykrywających GHB/ketaminę w napojach – średnio 74 
miesięcznie oraz 2.411 ulotek – średnio 201 miesięcznie.

Program działań informacyjno-edukacyjnych dla osób 
podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków 
psychoaktywnych
Projekt: „Działania informacyjno-edukacyjne i pomocowe 
skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod 
wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, 
przebywających w klubach/pubach/dyskotekach finansowany 
przez Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, realizowany od 
9.02.2011 do 31.12.2011.

Celem programu było przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej i 
narkotykowej, uzależnieniu oraz podejmowaniu ryzykownych 
zachowań pod wpływem alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych w środowisku osób spędzających czas w 
klubach i pubach, w szczególności wśród mężczyzn mających 
kontakty seksualne z mężczyznami, kobiet mających kontakty 
seksualne z kobietami, na terenie m.st. Warszawy, między innymi 
poprzez minimalizację szkód zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w 
tym alkoholu oraz przeciwdziałanie nieświadomemu zażyciu 
związku GHB potocznie nazywanego „pigułką gwałtu”.

W ramach programu realizowano:
1. Działalność informacyjno-edukacyjna w klubach.
2. Działania stacjonarne – konsultacje indywidualne.
3. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych.

Rezultaty projektu: 
1. W sumie podczas 151 dyżurów partyworkerskich bezpośrednio 
dotarto do 1.828 osób, średnio do 166 osób miesięcznie. 
Pośrednio poprzez materiały rozdawane w klubach dotarto do 
3.391 osób. W trakcie dyżurów rozdano: 4.624 prezerwatywy, 
2.797 lubrykanty, 1.126 testy wykrywające obecność substancji 
nazywanych „pigułką gwałtu”, 1.750 ulotek, 956 chusteczek do 
higieny intymnej. Po zakończeniu dyżurów pozostawiono w 
lokalach: 5.250 prezerwatywy, 2.680 lubrykantów, 800 testów 
wykrywających obecność substancji nazywanych „pigułką 
gwałtu”, 2.720 ulotek.
2. W sumie podczas 48 dyżurów stacjonarnych dotarto do 127 
osób, średnio do 11 osób miesięcznie. W trakcie dyżurów 
wydano: 910 prezerwatyw, 611 lubrykanty, 555 chusteczek do 
higieny intymnej, 139 drink testów.
3. Wydano i rozprowadzono: 
 ulotki „Nie daj się uśpić” – 2.000 szt.,
 wlepki – 300 szt.,
 plakaty – 50 szt.,
 podstawki pod napoje – 1.100 szt.,
 pakiety – 1.000 szt.

Informacja, edukacja, rozwój, kultura

Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz 
edukacja zainteresowanych osób i wybranych grup społecznych o 
homoseksualizmie, działalności Stowarzyszenia, 
a także organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój życia 
społecznego osób homoseksualnych.

W ramach programu prowadzono następujące działania:
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„Beyond Borders – Sharing knowledge and strategies on 
improving support and social inclusion for the culturally diverse 
LGBT people living in Europe”
Celem projektu „Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) 
jest rozwój edukacji ludzi dorosłych, który będzie prowadził do 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu lesbijek, gejów, osób bi- 
oraz transseksualnych i transgenderowych (LGBT) o różnym 
pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z uwzględnieniem 
migrantów i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, 
pomiędzy aktywistkami/aktywistami działającymi na rzecz 
społeczności LGBT a organizacjami wspierającymi 
imigrantów/imigrantek, w kwestii rasizmu, homofobii, transfobii, 
dyskryminacji krzyżowej oraz wykluczenia społecznego.
Projekt współtworzy sześć organizacji europejskich 
(Schwulenberatung Berlin gGmbH (Niemcy), Equality Network 
(Szkocja), CGIL Roma e Lazio – Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro (Włochy), Stowarzyszenie Lambda Warszawa 
(Polska), Lithuanian Gay League (Litwa), diskursiv (Austria)), 
które współpracują ze sobą w celu wzmocnienia swojego 
potencjału włączania różnych grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym do prowadzonych działań. 
W ramach projektu powstał blog zbierający najlepsze praktyki. 
Celem bloga jest popularyzacja strategii zwalczania rasizmu, 
transfobii, homofobii oraz dyskryminacji krzyżowej.

Grupa Studencka i projekt „Studencki Klub Spotkań”
W 2011 Stowarzyszenie Lambda Warszawa zapraszało w każdy 
wtorek, o godz. 18.30 na spotkanie dyskusyjnej grupy 
studenckiej. Podczas studenckich spotkań prowadzono rozmowy, 
oglądano filmy, czytano socjologiczne i antropologiczne teksty i 
zastanawiano się nad tym, jak w naszej kulturze rozumiana jest 
inność, jak działa mechanizm wykluczenia, 
Pomocne w tych rozważaniach były teorie gender i queer, których 
używano jako narzędzia do zrozumienia zjawisk wokół nas. Na 
spotkania Grupy Studenckiej przychodziło od 5 do 15 osób.

Biblioteka i Archiwum Lambdy Warszawa
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok – z przerwą wakacyjną. 
Dyżury biblioteczne były pełnione w każdą sobotę w godzinach 
18:00-21:00, a także w środy w godzinach 18:00-20:00. 
W tym czasie z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu osób. 
Byli to zarówno studenci, jak i uczestnicy grup spotkaniowych, 
kobiety i mężczyźni. 

Klub Filmowy Lambdy Warszawa
W ramach Klubu Filmowego odbyło się 11 spotkań. Zostało 
pokazanych 11 filmów, które obejrzało ok. 120 osób.

Spotkania kulturalne
Odbyły się dwa spotkania kulturalne: Jackiem Poniedziałkiem 
(18.03.2011) i z prof. Michałem Głowińskim (14.05.2011). 
Spotkania dotyczyły publikacji książek związanych z ww. 
autorami/bohaterami, poruszano na nich także tematykę 
publicystyki dotyczącej osób LGBT. W spotkaniach wzięło udział 
łącznie ok. 50 osób.
W maju w ramach „Dni HomoWarszawy” odbyło się spotkanie 
dyskusyjne dotyczące literatury LGBT z udziałem autorów, 
wydawców i dystrybutorów (uczestniczyli, m.in., Bartosz 
Żurawiecki, Tadeusz Olszewski, Michał Zdyb, przedstawiciele 
wydawnictw: Krytyka Polityczna, Anka Zet Studio, Abiekt.pl, 
AdPublik, księgarni internetowej Bearbook).

Rzeczniczka Prasowa Stowarzyszenia
Rzeczniczka na bieżąco uczestniczyła w wywiadach, dyskusjach i 
spotkaniach w radiu, telewizji i prasie i na różnorodnych forach, 
spotkaniach i odczytach, które dotyczyły sytuacji lesbijek, gejów i 
osób transseksualnych w Polsce, Marszów i Parady Równości, i 
innych wątków związanych z tematyką homoseksualną.
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Ponadto Rzeczniczka odpowiedziała na kilkadziesiąt pytań drogą 
e-mail.
W roku 2011 w telewizji, radiu, czasopismach i gazetach 
codziennych pojawiło się bardzo dużo audycji i artykułów na 
temat szeroko pojętej homoseksualności.
Ponadto Rzeczniczka w szczególności uczestniczyła w 
następujących wydarzeniach:

Elektroniczna lista informacyjna na Yahoo
Na liście informacyjnej umieszczonej na portalu www.yahoo.com 
opublikowano 267 postów. Informacje dotyczyły działań 
podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz ogłoszeń, publikacji 
dotyczących LGBT.
Wiadomości docierały do 80 użytkowników listy. Adres listy: 
lambdawarszawa@yahoogroups.com.

Reklama 1% OPP
Informacje odnośnie możliwości przekazania 1% podatku zostały 
opublikowane w formie ulotki, rozdawanej w klubach w 
Warszawie.
Ponadto na stronie www pojawiła się informacja, w jaki sposób 
można wypełnić PIT, aby 1% podatku został przeznaczony dla 
Lambdy Warszawa.
Na stronie www został opublikowany link do bezpłatnego 
programu do wypełniania dokumentów PIT. Na stronach www 
dedykowanych społeczności LGBT zostały umieszczone 
informacje, w jaki sposób można przekazać 1% podatku dla 
Lambdy Warszawa.

Newsletter e-mailowy
Na początku każdego miesiąca, do ok. tysiąca odbiorców 
zarejestrowanych poprzez witrynę www.lambdawarszawa.org, był 
wysyłany newsletter, zawierający aktualności Stowarzyszenia.

Strona internetowa
Strona internetowa Stowarzyszenia – www.lambdawarszawa.org 
była koordynowana przez Zarząd Stowarzyszenia oraz 
webmastera. Na stronie umieszczano głównie newsy dotyczące 
bieżącej działalności Stowarzyszenia i programów, które ono 
podejmowało.

Lobbing i działalność na rzecz praw człowieka

Fundusz Stonewall
Kontynuowano działalność Funduszu Stonewall – funduszu 
celowego stworzonego przez w 40. rocznicę wydarzeń w klubie 
Stonewall Inn w Nowym Jorku. Fundusz udziela mikrograntów 
przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do 
zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, 
biseksualnych, transseksualnych i niedeklarujących płci w Polsce 
oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. 

Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną
Projekt zwraca uwagę na problem dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną w politykach publicznych, odpowiadając na 
brak długotrwałej współpracy NGO i instytucji publicznych 
zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji osób LGB ze 
względu na orientację seksualną.
W 2011 r. kontynuowana była realizacja projektu, w tym czasie 
podjęto następujące działania:
 opracowany został raport, prezentujący wyniki 
przeprowadzonego badania oraz wypracowane przez zespół 
ekspertów rekomendacje. 
 wyniki badań wraz z rekomendacjami w formie raportu zostały 
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zaprezentowane podczas seminarium kończącego pierwszy etap 
projektu. 
W 2011 r. w efekcie realizacji projektu powstała grupa robocza, w 
skład której wchodzą osoby reprezentujące Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Pełnomocniczkę Rządu ds. 
Równego Traktowania, Prokuraturę Generalną, Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Komendę Główna Policji, Komendę 
Stołeczną Policji, Urząd m. st. Warszawy, Helsińską Fundację 
Praw Człowieka, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampanię 
Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, 
Stowarzyszenie Otwarte Forum. Projekt został dofinansowany ze 
środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Uczestnictwo w pracach Koalicji Równych Szans
W 2011 roku kontynuowałyśmy/liśmy uczestnictwo w działaniach 
Koalicji na Rzecz Równych Szans. W trakcie dwóch spotkań (14 
kwietnia, 22 listopada), których koordynację zapewniło Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, dyskutowane były 
kwestie związane z realizacją ustawy o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, 
odbyło się także spotkanie z Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. 
Ireną Lipowicz. 

Uczestnictwo w pracach Koalicji Na Rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej
W 2011 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji powołanej 
przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem 
Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest 
wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do 
systemu edukacji formalnej w Polsce. W 2011 roku 
Stowarzyszenie wzięło udział w wypracowaniu „Rekomendacji w 
zakresie włączania edukacji antydyskryminacyjnej do systemu 
edukacji formalnej w Polsce”.

Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce w 
latach 2010-2011
Rozpoczęto prace nad narzędziem badawczym oraz 
opracowaniami eksperckimi analizującymi sytuację społeczną 
osób LGBT w Polsce. W 2011 roku opracowano narzędzie 
badawcze oraz program do zbierania danych za pośrednictwem 
sieci internet, rozpoczęto także przygotowanie tekstów 
eksperckich dotyczących przejawów dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną w obszarach religii, polityki, zdrowia, 
edukacji, mediów i internetu i prawa. Do przygotowania tych 
analiz zaproszono ekspertki i ekspertów, uznane autorytety w 
poszczególnych dziedzinach tematycznych. Działania są 
realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kampania 
Przeciw Homofobii, które pełni funkcję lidera oraz Fundacją 
Trans-fuzja, będącą partnerką projektu. Projekt jest 
dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz 
ILGA-Europe.

Sieć „Równość i różnorodność praktycznie”
Od czerwca 2011 r. Lambda Warszawa uczestniczy w sieci 
branżowej „Równość i różnorodność praktycznie”. Sieć skupia 
organizacje działające na rzecz grup dyskryminowanych lub 
zagrożonych dyskryminacją ze względu na różne przesłanki, np. 
płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, stan 
zdrowia/niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania i 
religię (w tym bezwyznaniowość).
Głównymi celami sieci są: spotkanie i współpraca organizacji 
związanych z grupami doświadczającymi dyskryminacji i 
pracujących na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, rozwój 
kompetencji organizacji uczestniczących w Sieci w obszarze 
edukacji antydyskryminacyjnej nieformalnej, jak również 
wzmocnienie jakości współpracy organizacji pozarządowych z 
administracją publiczną (w obszarze edukacji i zatrudnienia). 
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Projekt, realizowany przez partnerstwo Fundacji Fundusz 
Współpracy (lider) i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
(partner) jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Parada Równości 2011
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, podobnie jak w latach 
poprzednich, wzięło udział w Paradzie Równości – największej w 
Polsce pokojowej manifestacji gejów, lesbijek, osób 
biseksualnych, transseksualnych oraz wszystkich, dla których 
ważne są idee równości i wolności. Parada odbyła się 11 
czerwca.

Nagroda Tolerancji
Wspólnie z organizacjami z Francji, Hiszpanii i Niemiec, tworzymy 
Berlińskie Przymierze Przeciw Homofobii. W jego skład wchodzą 
niemiecka MANEO, francuska SOS-Homophobie, Lambda 
Warszawa i KPH z Polski, oraz (od 2008 roku) COGAM i 
TRIANGULO z Hiszpanii. Od 2006 roku przyznawana jest w 
uznaniu szczególnych i wybitnych zasług w działaniach na rzecz 
praw gejów, lesbijek, osób biseksualnych i trans – zarówno 
indywidualnym osobom, jak i konkretnym projektom 
(przedsięwzięciom) z czterech krajów członkowskich - Niemiec, 
Francji, Polski i Hiszpanii. Uroczystość wręczenia Nagrody 
odbywa się rotacyjnie w każdym z czterech krajów 
uczestniczących w Przymierzu. W 2011 roku polskim laureatem 
Nagrody został dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Wyróżnienie zostało mu przyznane za całokształt 
działań na rzecz prawnego wspierania środowiska LGBT w 
Polsce. 

Udział w Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania jest 
gremium inicjatywno-doradczym, tworzonym przez 
zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę, 
dzięki czemu jest ona podstawowym partnerem w 
wypracowywaniu rozwiązań w zakresie równego traktowania na 
terenie miasta. 

Inne
W 2011 roku uczestniczyliśmy także w różnych spotkaniach i 
dyskusjach panelowych, w tym w panelu dot. osób LGBT w 
ramach konferencji Rady Europy, w konferencji dot. 
funkcjonowania osób LGBT w dużych skupiskach miejskich, 
zorganizowanej wspólnie przez Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Geografii 
Uniwersytetu w Leeds, w spotkaniu dot. osób LGBT w ramach 
projektu „Sąsiedzi/Nachbarn” zorganizowanym przez ambasadę 
Niemiec, w szeregu spotkań dyskusyjnych dot. osób LGBT i 
zagadnień mniejszościowych i antydyskryminacyjnych w "Krytyce 
Politycznej", na Uniwersytecie Warszawskim i w innych 
ośrodkach.

Uczestniczyliśmy także w spotkaniach dot. problematyki LGBT 
zagranicą, w tym w Wielkiej Brytanii w ramach obchodów 
Chritopher Street Day – w Londynie i w Brighton (m.in. spotkanie 
z angielskimi i polskimi działaczami LGBT w Londynie i wybitnym 
pisarzem Alanem Hollinghurstem w Brighton).

W 2011 r. Lambda Warszawa brała udział w:
 Radzie Konsultacyjnej ds. profilaktyki w środowisku MSM przy 

KC ds. AIDS,
 Mazowieckim Forum Zdrowia (w tym w Mazowieckim Pikniku 

Zdrowia),
 koalicji OSOS
 Ogólnopolskim Spotkaniu Programów Redukcji Szkód 

organizowanym przez KBPN,
 projekcie „Safe Games”,

Druk: MPiPS 17



 wraz z grupą Rezerwat w Poznaniu w ramach programu 
redukcji szkód w środowisku MSM (partnerstwo merytoryczne

W związku z realizacją programu „Nie daj się uśpić” i innych 
działań związanych z profilaktyką uzależnień, edukacją i 
poradnictwem w tym zakresie przystąpiliśmy do Europejskiej 
Kampanii w Sprawie Narkotyków (European Action on Drugs) we 
współpracy z Komisją Europejską.
Jesteśmy organizacją partnerską w projekcie EMIS (European 
MSM Internet Survey), obejmującym badanie zachowań 
seksualnych w środowisku MSM w 35 krajach Europy (także w 
Polsce), którego wyniki mają posłużyć do bardziej efektywnego 
planowania i realizowania działań prewencyjnych i edukacyjnych 
w tej grupie. Badanie dotyczy m.in. zachowań seksualnych w 
kontekście używania środków psychoaktywnych. 

NAGRODY/WYRÓŻNIENIA: grant Pozytywnie Otwarci.

Lambda Warszawa jest członkiem ILGA-Europe.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 546,670.95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 541,334.29 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 195.99 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,368.52 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 404,778.04 zł

59,963.04 zł

20,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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324,815.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51,748.61 zł

1,340.00 zł

30,408.61 zł

20,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 17,368.52 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Prowadzenie Centrum Pomocowo-Informacyjnego Lambdy Warszawa 14,872.16 zł

2 Koszty administracyjne prowadzenia Centrum Pomocowo - Informacyjnego Lambdy 
Warszawa

2,496.36 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 445,993.83 zł 17,368.52 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

377,354.95 zł 14,872.16 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

59,122.87 zł 2,496.36 zł

1,700.00 zł 0.00 zł

8,229.90 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

1 Cele statutowe 711.20 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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

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

48.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

126.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

48.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

30.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

6.00 osób

e) inne osoby 12.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 264,166.20 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 264,166.20 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

885.83 zł

Druk: MPiPS 23



5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

458.62 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

1,304.17 zł

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

0.00 zł

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

2,048.14 zł

10. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 PROFESJONALNE WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH UŻYWAJĄCYCH I 
NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

95,000.00 zł

2 PROJEKT "STUDENCKI  KLUB  SPOTKAŃ" 20,000.00 zł

3 Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, 
poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób 
eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób 
uzależnionych i ich rodzin

100,000.00 zł

4 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE I POMOCOWE SKIEROWANE DO 
OSÓB PODEJMUJACYCH RYZYKOWNE ZACHOWANIAPOD WPŁYWEM 
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYC, W TYM ALKOHOLU, PRZEBYWAJACYCH W 
KLUBACH/PUBACH/DYSKOTEKACH

59,815.00 zł

5 Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie 
profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych

50,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Brak

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Nie daj się uśpić” – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród 
mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy

20,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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BILANS
sporządzony na dzień: 2011-12-31

2011-01-01 2011-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 10,063.62 10,063.62

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

10,063.6210,063.62Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 111,253.55 114,331.57

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

16,278.45Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 94,975.10

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Agnieszka Buczyńska Dorota Bregin - Przewodnicząca Zarządu

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

7,817.46

106,514.11

STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA
00-515 WARSZAWA
ŻURAWIA 24 A 
0000140531

1 Środki pieniężne 94,975.10 106,514.11

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 121,503.62 124,793.65

A. Fundusze własne 96,957.91 121,274.05

I. Fundusz statutowy 20,596.93 20,596.93

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 76,360.98 100,677.12

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 76,360.98 100,677.12

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24,545.71 3,519.60

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 24,545.71 3,519.60

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 24,545.71 3,519.60

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 186.45 398.46

Pasywa razem 121,503.62 124,793.65
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2011-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 449,184.70 542,674.29

I. Składki brutto określone statutem 2,045.00 1,340.00

II. Inne przychody określone statutem 447,139.70 541,334.29

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 447,139.70 541,334.29

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 0.00 0.00

B. Koszty realizacji zadań statutowych 336,450.34 377,354.95

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

336,450.34 377,354.95

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 0.00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

112,734.36 165,319.34

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

11.350.00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 161.89 195.99

8,218.55871.31Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 7,427.30 8,117.39

Sporządzono dnia

STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA
00-515 WARSZAWA
ŻURAWIA 24 A 
0000140531

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

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 40,951.80 60,408.98

44,633.2829,094.86Usługi obce2

1,247.400.00Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

6,350.914,369.64Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 60.00 60.00

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 5,287.84 3,800.67

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

76,360.98 100,677.12

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 76,360.98 100,677.12

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

100,677.1276,360.98Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Agnieszka Buczyńska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dorota Bregin - Przewodnicząca Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJA DODATKOWA

I

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego nie wystąpiły.
3. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wycenia się w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej, 
natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Zagraniczne środki pieniężne nie wystąpiły.
6. Strata roku obrotowego zwiększa koszty roku następnego, zysk roku obrotowego zwiększa przychody roku 
następnego.

Nie wystąpiły zmiany w metodach ewidencji księgowej i wyceny oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w 2011 r.

II

Aktywa trwałe
Należności długoterminowe: kaucja z tytułu najmu lokalu przy ul. Żurawiej 24A

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Stowarzyszenie nie użytkuje wieczyście gruntów.

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów
Stowarzyszenie użytkuje na podstawie umowy najmu lokal biurowy. Użyczający nie poinformował 
Stowarzyszenia o wartości wynajmowanego środka.

Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe na 31.12.2011 r. wynoszą 114.730,03 zł. Na kwotę tę składają się:
- należności krótkoterminowe - 7.817,46 zł
- inwestycje krótkoterminowe - 106.514,11 zł
- rozliczenie międzyokresowe 398,46 zł

Fundusze własne
Fundusze własne Stowarzyszenia wynoszą na dzień 31.12.2011 r. 121.274,05 zł i składają się z:
- funduszu statutowego (dodatniego wyniku za lata 1998 i 2003) - 20.596,93 zł
- nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2011 100.677,12 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.
Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. wynosi 3.519,60 zł i są to nierozliczone zaliczki wolontariuszy
oraz zobowiązania wobec dostawców i zleceniobiorców.
Wszystkie zobowiązania podlegają spłacie w okresie do 1 roku.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów nie wystąpiły.

III
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Przychody statutowe
Na przychody statutowe w 2011 r. w kwocie 542.674,29 zł złożyły się:
- składki członkowskie - 1.340,00 zł
- darowizny i dotacje - 464.973,31 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami w 2010 r. - 76.360,98 zł

Pozostałe przychody
Pozostałe przychody w kwocie 3.800,67 zł to zwrot kosztów energii elektrycznej oraz usługi notarialnej (koszty 
dzielone z innymi podmiotami) oraz przeterminowane rozrachunki.

Przychody finansowe
Na przychody finansowe w kwocie 195,99 zł złożyły się odsetki od środków na rachunku bankowym.

IV

Koszty administracyjne
Koszty administracyjne wyniosły 60.408,98 zł i były to:
- zużycie materiałów i energii - 8.117,39 zł
- usługi obce - 44.633,28 zł
- podatki i opłaty - 60,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezp. społ. i inne świadcz. - 1.247,40 zł
pozostałe koszty - 6.350,91 zł, w tym:
- reklama i reprezentacja - 1.286,11 zł
- wyjazdy służbowe - 3.204,04 zł
- opłaty członkowskie – 1.500,76 zł zł
- inne – 310,00 zł

Pozostałe koszty
Pozostałe koszty w kwocie 8.218,55 zł to przeterminowane rozrachunki.

Koszty finansowe
Odsetki za zwłokę w wysokości 11,35 zł.

Zyski i straty nadzwyczajne
Nie wystąpiły.

V

Koszty realizacji działań statutowych
Stowarzyszenie poniosło w 2011 r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości 377.354,95zł. 

Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych 
Przychody bilansowe - 546.670,95 zł, w tym:
- Korekty przychodów bilansowych o kwoty nie zaliczone do przychodów podatkowych - nadwyżka przychodów 
nad kosztami 2010 r. - 76.360,98 zł
- Przychody podatkowe - 470.309,97 zł

Koszty bilansowe - 445.993,83 zł, w tym:
Koszty niepodatkowe - 349.213,84 zł:
- składki członkowskie - 1.550,76 zł
- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa - 339.104,53 zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami 2010 r. – 0,00 zł
- spisane należności - 8.218,55 zł
- reprezentacja - 340,00 zł
Koszty podatkowe - 96.779,99 zł

Dochód wykazany w deklaracji CIT - 373.529,98 zł
VI

Pożyczki udzielone członkom zarządu
Nie wystąpiły.

Transakcje z członkami zarządu i ich małżonkami lub krewnymi
Nie wystąpiły.

Gwarancje i poręczenia udzielone w związku z prowadzoną działalnością statutową
Nie wystąpiły.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-06-22

Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych.
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