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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

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

Marek Kowalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Magdalena Sztenke - Członkini Komisji Rewizyjnej
Wojciech Skrodzki - Członkini Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
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)                       

Głównymi środkami realizacji celów są:
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

POMOC I WSPARCIE
Telefon Zaufania
Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich funkcjonował w 2012 r. od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00 – 21.00. Dyżury w telefonie zaufania 
pełnili przeszkoleni wolontariusze Stowarzyszenia Lambda Warszawa – 7 osób. 
Dzwoniącym zapewniano całkowitą anonimowość rozmów. Odbierane telefony 
były ewidencjonowane 
z uwzględnieniem daty, płci, przypuszczalnego wieku dzwoniącego, opisu 
poruszanego problemu i udzielonej porady.
Głównymi sprawami, z jakimi klienci zwracali się do pracowników telefonu 
zaufania były:
– problemy z samoakceptacją;
– strach związany z ujawnianiem swej orientacji seksualnej i obawą przed 
odrzuceniem;
– problemy związane z poszukiwaniem partnerów życiowych;
– problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach;
– problematyka związana z odkrywanie homoseksualizmu swoich dzieci;
– problematyka osób transseksualnych;
– problemy związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzyka zakażeniem 
HIV/AIDS.
Pomoc udzielana przez Telefon Zaufania to ok. 40% pomocy (liczbowo) 
udzielanej w Lambdzie Warszawa. W 2012 r. odebrano ponad 700 telefonów.

Dyżury na Gadu-Gadu
Od 3 stycznia do 18 grudnia 2012 r. podczas 41 dyżurów zostały 
przeprowadzone 282 rozmowy. 
Najczęściej poruszane tematy: coming out, brak akceptacji własnej orientacji 
seksualnej, trudne stany emocjonalne.

Pomoc prawna
W roku 2012 poradnictwo prawne – z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i 
karnego – udzielane było przez 2 prawniczki. Łącznie skorzystało z niego ok. 10 
osób. 
W ramach poradnictwa prowadzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej 
z poradnictwa skorzystało ok. 15 osób.
Poradnictwo realizowało swoją działalność w dniach 1.04 – 31.12.2012., z 
przerwą w okresie wakacyjnym.

Grupa wsparcia dla kobiet Gennema
Grupa Gennema j jest grupą wsparcia dla kobiet nieheteroseksualnych 
doznających różnych trudności życiowych. Grupa miała charakter otwarty, tzn. w 
każdej chwili trwania grupy dołączać mogły nowe uczestniczki. W każdej grupie 
średnio uczestniczyło od 8 do 10 kobiet.

Grupa dla rodziców osób homoseksualnych
Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób homoseksualnych działała co 
miesiąc. 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.

Grupa dla osób z niepełnosprawnością
Grupa miała charakter wsparciowy, samopomocowy i była grupą otwartą, tzn. w 
każdym momencie istniała możliwość dołączenia do grupy. Spotkania 
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przeznaczone były dla osób LGBT żyjących z niepełnosprawnością i 
poszukujących możliwości rozwiązywania problemów i trudności związanych z 
ich orientacją seksualną w gronie sobie podobnych ludzi. Odbyło się 10 spotkań. 
Na każde przychodziło średnio 6 – 7 osób. Każde spotkanie trwało 90 min. 

Grupa dla osób transpłciowych
Grupa miała charakter grupy wsparcia i była kontynuacją z lat poprzednich. Była 
ona grupą otwartą. Przeznaczona dla osób transseksualnych oraz takich, które 
nie są pewne swojej tożsamości płciowej. Prowadzącymi grupę były osoby 
doświadczone w prowadzeniu grup i świadome problematyki trans. Grupy 
odbywały się do stycznia do grudnia. Każda trwała 1,5 godz. Liczba uczestników 
była zmienna w zakresie od 5 do 15 – średnio ok. 8 osób.
Grupa trans była prowadzona przez Stowarzyszenie Transfuzja na terenie 
siedziby Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją (w 
szczególności prawnego 
i psychologicznego)
Projekt był skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. 
Warszawy zagrożonych dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość lub 
orientację seksualną oraz osób jej doświadczających – osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transpłciowych, poszukujących możliwości uzyskania 
kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na rozwiązanie doświadczanych 
trudności.
W ramach projektu przeprowadzone zostały działania informacyjno-promocyjne 
dotyczące oferowanego poradnictwa oraz samo poradnictwo, dostępne 
bezpłatnie pięć dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie. Poradnictwo obejmowało 
interwencję kryzysową oraz konsultacje psychologiczne, prawne, 
seksuologiczne, socjalne, a także w zakresie uzależnień.
Zadanie było realizowane w okresie 7.08 – 31.12.2012. 
Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa w kwocie 40.000 zł (umowa 
CK-WOP-AOB/B/X/3/3/311/71/2012/NGO).

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.
Projekt trzyletni (grudzień 2009 – listopad 2012) Profesjonalne wsparcie osób 
dorosłych używających i nadużywających alkoholu zakładał w 2012 r. realizację 
następujących działań:
– prowadzenie grupy wsparcia-rozwojowej,
– prowadzenie grupy warsztatowo-treningowej,
– prowadzenie grupy wsparcia oraz konsultacji psychologicznych, w tym 
konsultacji dla osób niedosłyszących i głuchych.
Zadanie było realizowane w terminie 1.01 – 30.11.2012. 
Projekt był finansowany przez m. st. Warszawa w kwocie 85.666 zł (umowa nr 
PS/B/VI/1/6/533/2009-2012).

Poradnie internetowe: bezpytan.pl, bezpiecznie.org.pl, pozytywnie.org.pl
                         
Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, 
poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie 
bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz obsługa forum dla osób 
eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób 
uzależnionych i ich rodzin.
Zadania zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu szeregu zaplanowanych 
wcześniej działań, które obejmują:
Poradnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej: 738 osoby, GG oraz 
SKYPE: 974 osoby, www.czateria.pl: 1223 osoby, konsultacje prawne i 
psychologicznego (porady specjalistyczne): 210 osób, poradnictwa socjalnego: 
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68 osób, tematyczne czaty moderowane: 3361 osób, moderowanie internetowej 
grupy wsparcia: 87 osób
Finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa. 
Budżet przeznaczony na realizację: 125.000 zł (w tym 100.000 zł z budżetu 
miasta).
Okres działania poradni: poradnia działała przez cały 2012 rok. Działania 
finansowane 
z budżetu miasta obejmują okres 17.02 – 31.12.2012.

Program działań informacyjno-edukacyjnych dla osób podejmujących ryzykowne 
zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych
„Nie daj się uśpić” – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych 
związanych 
z przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu wśród mężczyzn 
mających seks z mężczyznami oraz kobiet mających seks z kobietami na terenie 
Warszawy
Projekt skierowany był do osób spędzających czas w pubach, klubach i 
dyskotekach ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn mających kontakty 
seksualne z mężczyznami na terenie m.st. Warszawy, które są szczególnie 
narażone na przyjmowanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych i 
podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, co wiąże się z 
podwyższonym ryzykiem zakażenia HIV. 
Czas trwania projektu: 7.02 – 31.12.2012
Przeprowadzone działania
1. Działalność informacyjno-edukacyjna w klubach - 150 dyżurów 
partyworkerskich (w tym 59 trzygodzinnych oraz 91 dwugodzinnych).
2. Działania stacjonarne – konsultacje indywidualne - 47 dyżurów.
Finansowanie projektu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Budżet projektu: 50.000 zł.
Liczba osób, które skorzystały z projektu (klientek/klientów): bezpośrednio: ok. 
1248 osób,
- pośrednio: ok. 4500 osób.

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników 
narkotyków
Nie daj się uśpić – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród 
mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy
Projekt odpowiadał na problem rosnącej liczby osób eksperymentujących z 
narkotykami 
w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy, która 
powoduje, że coraz większa liczba tych osób jest zagrożona nie tylko 
uzależnieniem się od substancji psychoaktywnych, ale także negatywnymi 
skutkami przyjmowania tych substancji. 
Czas trwania projektu: 2.01 – 31.12.2012
Przeprowadzone działania:
1. Działania środowiskowe prowadzone były metodą partyworkingu. W każdym 
miesiącu 2012 r. odbyło się 6 dyżurów.
2. Superwizja pracowników projektu. Odbyły się 2 trzygodzinne superwizje.
Cele i osiągnięte cele/rezultaty
 
Finansowanie projektu: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Budżet projektu: 15.000 zł.
Liczba osób, które skorzystały z projektu (klientek/klientów): 920 osób 
bezpośrednio, 1776 osób pośrednio (poprzez rozdawane materiały).

Stworzenie „Praktycznego poradnika pomocowego”
W ramach projektu „Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań 
adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze 
profilaktyki oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą 
w rodzinie” opracowaliśmy 
i wydaliśmy „Praktyczny poradnik pomocowy”.

INFORMACJA, EDUKACJA, ROZWÓJ, KULTURA
„Beyond Borders – Sharing knowledge and strategies on improving support and 
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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 biseksualnych oraz transpłciowych 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, które współpracują ze sobą 
w celu wzmocnienia swojego potencjału w zakresie budowy sieci łączącej różne 
grupy społecznie wykluczone. Działania projektu są dokumentowane na stronie 
www.beyondbordersproject.wordpress.com.
W 2012 r. odbyły się 3 spotkania organizacji partnerskich projektu – w lutym w 
Edynburgu (Szkocja), w maju w Rzymie (Włochy), we wrześniu w Warszawie 
(Polska).
W ramach spotkania w Warszawie przygotowaliśmy pierwsze w Polsce 
seminarium w całości poświęcone dyskryminacji krzyżowej, na którym 
zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób LGBT z 
niepełnosprawnościami oraz osób LGBT pochodzenia innego niż polskie. Projekt 
jest realizowany w latach 2011 – 2013.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie”, jest wdrażany w terminie 1 września 2011 r. – 30 
sierpnia 2013 r. Umowa nr 2011-1-DE2-GRU06-07807 2, dotacja 18.000 euro.
Organizacje/grupy/instytucje partnerskie zaangażowane w aktywność/projekt: 
Schwulenberatung Berlin gGmbH, Equality Network, CGIL Roma e Lazio – 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Stowarzyszenie Lambda 
Warszawa, Lithuanian Gay League, diskursiv.

Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to 
zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy
Projekt był skierowany do studentek/ studentów oraz absolwentek i absolwentów 
szkół wyższych, zainteresowanych podjęciem wolontariatu w Stowarzyszeniu 
Lambda Warszawa – grupy 20 osób. W ramach projektu przeprowadzono 
kompleksowe działania umożliwiające nabycie przez uczestniczące osoby 
kompetencji umożliwiających rozpoczęcie wolontariatu 
w Stowarzyszeniu. Na projekt złożyły się zarówno szkolenia ogólne, pozwalające 
lepiej zrozumieć specyfikę działalności organizacji jak i szkolenia 
specjalistyczne, dotyczące wybranych przez uczestniczące osoby obszarów 
specjalizacji (ścieżek): pomocowej, antydyskryminacyjnej oraz organizacyjno-
prawnej, a także tutoring, tj. indywidualna opieka, wspierająca nabywanie 
kompetencji i umiejętności w trakcie wykonywania pracy na rzecz 
Stowarzyszenia przez wolontariuszki i wolontariuszy.
Zadanie było realizowane w okresie 1 sierpnia – 31 grudnia 2012 r. Projekt był 
współfinansowany przez m. st. Warszawa w kwocie 19.120 zł (umowa CK-WOP-
OSM/B/X/3/3/296/68/2012/NGO).

Grupa Studencka
W 2012 r. 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 sytuacją społeczności LGBT w 
Polsce.

Biblioteka i Archiwum
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok – z przerwą wakacyjną. Dyżury 
biblioteczne były pełnione w każdy czwartek w godzinach 19:00 – 21:00. 
W tym czasie – podczas jednego dyżuru – z biblioteki korzystało od kilku do 
kilkunastu osób. 
Za projekt biblioteczny odpowiedzialni byli Krzysztof Kliszczyński i Joanna 
Olbryś.

Klub Filmowy
W ramach Klubu Filmowego odbyło się 1 spotkanie.
Klub Filmowy był prowadzony przez Krzysztofa Zabłockiego.

Klub Filmowy – Kino lesbijskie
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W listopadzie 2012 r. we współpracy z grupą Damski Tandem Twórczy 
zainaugurowaliśmy cykl filmowy „Kino lesbijskie z nutą poliamoryczną”. W 2012 
r. odbył się jeden seans filmowy, współpraca będzie kontynuowana w kolejnym 
roku.

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 transpłciowych w Polsce i innych 
wątków związanych z tematyką homoseksualną.
Ponadto Rzeczniczka odpowiedziała na kilkadziesiąt pytań drogą e-mail.
Rzecznika jest autorką artykułu „Dlaczego legalizacja związków partnerskich jest 
w Polsce potrzebna?” w książce „Wolność – antologia” wydanej przez Fundację 
Projekt: Polska”.

Matronato-patronaty
Nasze stowarzyszenie zostało matronką książki „Mam dwie matki” wydawnictwa 
AdPublik oraz książkę wydawnictwa Znak „Dziewczyna z portretu”. 

Partnerstwo 3 edycji LGBT Film Festival
Podczas festiwalu odbyły się projekcje filmów z wątkami LGBT, sztuki teatralne. 
Przed pokazami filmów emitowana była reklama 1% OPP Lambdy Warszawa.
Wydarzenie odbyło się w dniach 13 – 19 kwietnia 2012 r. w miastach: 
Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź. Więcej informacji: 
www.lgbtfestival.pl.

Wirtualne muzeum LGBT – innahistoria.pl
Uruchomiony został portal internetowy– InnaHistoria.pl. Cały projekt – 
wirtualnego muzeum LGBT – realizowany jest we współpracy z biblioteką 
Lambdy Warszawa, posiadającą największe w Polsce zbiory LGBT oraz 
biblioteką Kampanii Przeciw Homofobii.

III Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ
W dniach 9 – 10 czerwca Toruniu odbyło się trzecie w historii ogólnopolskie 
spotkanie organizacji LGBTQ. Głównym tematem spotkania była współpraca 
między organizacjami. Wymieniono doświadczenia z realizowania postulatów 
poprzednich okrągłych stołów, a także rozmawiano o różnych rodzajach 
trudności doświadczanych przez organizacje małe i duże, młode i z dłuższym 
stażem.

Elektroniczna lista informacyjna na Yahoo
Na liście informacyjnej umieszczonej na portalu www.yahoo.com opublikowano 
226 postów. Informacje dotyczyły działań podejmowanych przez Stowarzyszenie 
oraz ogłoszeń, publikacji dotyczących LGBT. Wiadomości docierały do 89 
użytkowników listy.

Wsparcie dotyczące pozyskiwania 1% podatku (jako OPP)
Przeprowadziliśmy największą w historii Stowarzyszenia kampanię 
wizerunkowo-informacyjną dotyczącą możliwości przekazania nam 1% podatku. 
Wspomogły nas firmy Grey Group (autorstwo spotu), dom produkcyjny Film 
Delikatesy oraz dom mediowy MediaCom. Materiały reklamowe ukazały się w 
wielu portalach www, w tym LGBTQ, 
w autobusach miejskich, w kilku tygodnikach, w kinie, na ekranach LED i LCD, w 
wybranych stacjach telewizyjnych, na kanale YouTube, podczas festiwalu 
filmowego LGBT Film Festival. Ponadto przygotowane zostały ulotki, rozdawane 
w klubach w Warszawie, na stronie www Stowarzyszenia pojawiła się 
informacja, w jaki sposób można wypełnić PIT, aby 1% podatku został 
przeznaczony dla Lambdy Warszawa, został opublikowany link do bezpłatnego 
programu do wypełniania dokumentów PIT (aplikacja e-pity). 

Inauguracja nowej strony internetowej
Na początku kwietnia uruchomiona została nowa strona internetowa 
Stowarzyszenia. Poza udostępnieniem nowych funkcjonalności, takich jak 
szczegółowy opis wszystkich świadczonych form pomocy (m.in. grup wsparcia i 
spotkaniowych, poradnictwa, realizowanych działań edukacyjnych), znalazły się 
na niej także informacje o innych realizowanych działaniach (projektach) oraz 
współpracujących organizacjach. 
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LOBBING I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA

Fundusz Stonewall
Fundusz dysponował kwotą odpowiadającą 15% środków otrzymanych w 
ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w poprzednim roku, tj. 
3.000 zł.
W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu Rada Funduszu w składzie 
prof. Zbigniew Izdebski, prof. Monika Płatek, dr hab. Jacek Kochanowski, dr 
Kazimiera Szczuka, Tomasz Raczek i Krzysztof Kliszczyński zdecydowała się 
przyznać dotacje dwóm projektom:
- nieformalnej Grupie IRIS na rzecz Osób o Różnorodnych Orientacjach 
Psychoseksualnych i Tożsamościach Płciowych z Białegostoku na realizację 
projektu „…kluczenie – białostockie przestrzenie kobiet LBTQ” – dotacja 1.200 
zł,
- nieformalnej Grupie O'LESS – Damski Tandem Twórczy z Warszawy na 
realizację projektu „O'LESS Festiwal. Przestrzeń KULTURY Lesbijskiej” – 
dotacja 1.800 zł.
Więcej informacji o Funduszu można znaleźć na stronie www.stonewall.org.pl.

Uczestnictwo w pracach Koalicji Równych Szans
W 2012 r. kontynuowaliśmy uczestnictwo w pracy Koalicji Równych Szans. 
Koalicja jest nieformalną platformą skupiającą szereg organizacji 
pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady 
równości i niedyskryminacji, powstała ona 
w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad 
projektem ustawy o równym traktowaniu. Koordynatorem Koalicji było Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Informacje o działaniach Koalicji 
można znaleźć na stronie www.ptpa.org.pl/koalicja.

Uczestnictwo w pracach Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy z 
Nienawiści
Nasza organizacja od 2012 r. współtworzyła Koalicję na rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy 
z Nienawiści. Jest ona nieformalnym porozumieniem organizacji pozarządowych 
zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu z 
powodu płci, tożsamości seksualnej, pochodzenia etnicznego i narodowego, 
koloru skóry, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku oraz wiary, religii 
(w tym bezwyznaniowości), poglądów i przekonań, zainteresowanych 
wdrażaniem wspólnych działań przyczyniających się do przeciwdziałania 
przemocy powodowanej nienawiścią. 

Uczestnictwo w pracach Koalicji Na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji Na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej 
koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. W jej skład 
wchodzi obecnie 37 organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i 
edukacją antydyskryminacyjną. 

Przystąpienie do koalicji „Partnerstwo dla związków”
Nieformalna koalicja zrzesza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, 
inicjatywy i osoby prywatne, działające na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości 
społecznej 
i równouprawnienia, wspólnie tworząc „Partnerstwo dla związków” – 
ogólnopolską koalicję na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach 
partnerskich dla par jednopłciowych 
i różnopłciowych. Więcej informacji: www.partnerstwodlazwiazkow.pl.

Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce w latach 2010 – 2011
We współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii i Fundacją Transfuzja 
przeprowadziłyśmy/liśmy badanie dotyczące sytuacji społecznej osób LGBT w 
Polsce 
w latach 2010 – 2011. Objęło ono grupę ponad 11.000 osób LGBT i dotyczyło 
nierównego traktowania w takich obszarach jak zatrudnienie, edukacja, zdrowie i 
bezpieczeństwo. Projekt był dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana 
Batorego oraz International Lesbian and Gay Association European Region 
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(ILGA-Europe).

Utworzenie podręcznika dla funkcjonariuszek/szy policji nt. współpracy z 
grupami mniejszościowymi „Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji 
– praktyczny poradnik”
We współpracy z Komendą Główną Policji oraz Biurem Rzecznika Praw 
Obywatelskich 
i Kampanią Przeciw Homofobii uczestniczyliśmy w opracowaniu pierwszego w 
Polsce podręcznika dotyczącego współpracy z grupami mniejszościowymi, 
skierowanego do kadr policji. Podręcznik zostanie wydany i wprowadzony do 
pracy policji w 2013 r.

Uczestnictwo w Komisji opiniującej oferty w zakresie równego traktowania – 
procedura małograntowa
W 2012 r. przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w opiniowaniu ofert o 
udzielenie tzw. małego grantu w ramach procedury wspierania finansowego 
projektów organizacji pozarządowych przez miasto stołeczne Warszawa. 

Uczestnictwo w konferencji Prokuratury Generalnej „Ofiary przestępstw z 
nienawiści”
13 czerwca odbyła się sesja „Ofiary przestępstw z nienawiści”, zorganizowana 
przez Prokuratora Generalnego. Zapis sesji można obejrzeć pod adresem: 
www.debata.lex.pl/nienawisc.

Uczestnictwo w sieci „Równość i różnorodność praktycznie”
Sieć „Równość i różnorodność praktycznie” skupia organizacje działające na 
rzecz grup dyskryminowanych lub zagrożonych dyskryminacją ze względu na 
różne przesłanki, w tym orientację seksualną i tożsamość płciową. Głównymi 
celami Sieci jest spotkanie i współpraca organizacji związanych z grupami 
doświadczającymi dyskryminacji i pracujących na rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji, rozwój kompetencji w/w organizacji w obszarze edukacji 
antydyskryminacyjnej nieformalnej, jak również wzmocnienie jakości współpracy 
w/w organizacji z administracją publiczną (w obszarze edukacji i zatrudnienia). 
Sieć funkcjonowała w ramach projektu realizowanego w partnerstwie Fundacji 
„Fundusz Współpracy” oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Więcej 
informacji o projekcie można znaleźć na stronach www.rownosc.info.

Uczestnictwo w konsultacjach polskiej wersji Karty Różnorodności
Jako jedna z organizacji eksperckich, zajmujących się przeciwdziałaniem 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, Lambda 
Warszawa została zaproszona do konsultacji polskiej wersji Karty 
Różnorodności. Zgłoszone przez nas uwagi umożliwiły wypracowanie polskiej 
wersji dokumentu, dostosowanej do specyficznych warunków kulturowych. 
Więcej informacji o inicjatywie Karty Różnorodności można znaleźć na stronie 
www.kartaroznorodnosci.pl.

Uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji szkoleń Disc-FREE oraz konsultacje 
projektu „Szukam człowieka” – Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-
KLATKA
Stowarzyszenie Lambda Warszawa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pro 
Humanum przygotowało i zrealizowało cykl szkoleń pn. DISC-FREE, których 
celem było nabycie przez uczestniczące osoby wiedzy o mechanizmach i 
zjawisku dyskryminacji, prawie i aktach prawodawczych chroniących przed 
dyskryminacją, testach dyskryminacyjnych, zdobycie umiejętności 
rozpoznawania i reagowania na dyskryminację oraz zwiększenie ich motywacji 
do świadczenia tych usług w sposób równościowy. Łącznie w szkoleniach, które 
odbyły się we wrześniu, październiku i listopadzie wzięło udział 100 osób. 
Jednocześnie trenerki i trenerzy związani z Lambdą Warszawa w ramach 
realizacji projektu szkoleniowego „Szukam człowieka”, realizowanego 
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, dotyczącego przeszkolenia 
osób reprezentujących sektor usług w zakresie równego traktowania dokonali 
konsultacji jego programu merytorycznego oraz udzielili wskazówek dla osób 
prowadzących zajęcia.
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Parada Równości 2012
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 w dniu 2 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. W 2012 r. 
polską laureatką Nagrody została dr Katarzyna Bojarska wraz z prowadzoną 
przez nią Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu.
Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 10 września w Warszawie.

Żywa biblioteka
Lambda Warszawa współpracowała ze Stowarzyszeniem Europe4Youth przy 
organizacji „Żywej biblioteki”. Eventy odbyły się w dniach 1.05 – 15.08 w 
Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Została również wydana publikacja „Żywa 
biblioteka: stop dyskryminacji 2012”.

Uczestnictwo w konferencji dotyczącej sytuacji społecznej LGBT
W dniach 25 – 26 października 2012 r. odbyła się konferencja w Kijowie 
(Ukraina), dotycząca sytuacji społecznej osób LGBT w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej.
Organizatorem konferencji było ukraińskie przedstawicielstwo Fundacji H. 
Boella.

Uczestnictwo w pracach Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy
Komisja jest podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w zakresie 
równego traktowania na terenie miasta. Do zadań komisji należy m.in. 
reprezentowanie organizacji względem władz miasta, województwa i innych 
urzędów państwowych w sprawach dotyczących wspólnych inicjatyw i działań na 
rzecz równego traktowania i niedyskryminacji. 
W 2012 r. Stowarzyszenie Lambda Warszawa należało do trzech Komisji 
Dialogu Społecznego:
– Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście,
– Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS,
– Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.
Spotkania Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a 
informacje o ich działalności publikowane są na stronie internetowej Urzędu 
m.st. Warszawy.

Promowanie Europejskiego Badania LGBT
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w 2012 r. przeprowadziła 
europejskie badania osób LGBT. Jego celem było zebranie danych dotyczących 
dyskryminacji osób LGBT w krajach Unii Europejskiej oraz Chorwacji, a 
następnie dokonanie ich porównania.
Lambda Warszawa wsparła promocję badania, informując o nim na stronie 
internetowej, profilu na portalu Facebook oraz zachęcając osoby korzystające z 
naszej oferty do wypełnienia kwestionariusza badawczego. Wyniki badania 
zostaną opublikowane w 2013 r.

Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
18 lipca w Kancelarii Premiera odbyła się konferencja „Zwalczanie dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. Spotkanie 
zorganizowała Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz. Spotkanie polityków, 
w tym m.in. Anny Grodzkiej, przedstawicieli władzy i prokuratury z 
reprezentantami społeczności LGBT oraz organizacji pozarządowych 
działających w obszarze antydyskryminacji było inauguracją programu 
antydyskryminacyjnego, którego wdrożenia podjął się rząd podporządkowując 
się zaleceniu Rady Europy.
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Spotkanie z Marszałkinią Ewą Kopacz w Sejmie
18 lipca w Sejmie odbyło się spotkanie z Marszałkinią Sejmu Ewą Kopacz nt 
związków partnerskich. W spotkaniu uczestniczyli członkinie i członkowie koalicji 
„Partnerstwo dla Związków”, w skład którego wchodzą różne organizacje i grupy 
nieformalne, działające wokół projektów ustaw o związkach partnerskich, w tym 
Lambda Warszawa.

Pilne akcje
W listopadzie 2012 r. wystosowaliśmy listy do członków Komisji Etyki Poselskiej 
w celu zwrócenia uwagi na działalność Komisji. Zdarzyło się bowiem wiele 
wystąpień posłów 
i posłanek, które nosiły cechy homofobii. 

Protest przeciwko proponowanym zmianom kodeksu karnego
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zapowiedział prace nad zmianą 
kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści. Propozycja dotyczyła 
rozszerzenia katalogu tzw. wartości chronionych poprzez dodanie do nich 
„naturalnych i nabytych cech osobistych”. Oznacza to, że nie będą w nim 
jednoznacznie wymienione, postulowane przez organizacje pozarządowe 
przesłanki orientacji seksualnej i płci. Koalicja na Rzecz Równych Szans, której 
członkinią jest Lambda Warszawa wystosowała do kierownictwa klubu PO 
stanowczy sprzeciw wobec proponowanego kształtu postulowanych zmian. 

List do Ministra Zdrowia
Lambda Warszawa wystosowała list do Ministra Zdrowia, dotyczący nauczania 
homofobicznych treści przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych.

INNE

Obchody 15. urodzin Lambdy Warszawa
We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie obchodziło 15 rocznicę rozpoczęcia 
działalności. Obchody zostały połączone z uroczystym wręczeniem Nagrody 
Tolerancji. Impreza urodzinowa odbyła się w klubie Resort przy pl. Teatralnym w 
Warszawie. W jej trakcie opowiedzieliśmy o początkach naszego 
stowarzyszenia, przytoczyliśmy kilka anegdot 
z naszych działań, wystąpiła Betty Q z pokazem burleski. 
Przy okazji obchodów rocznicy działań Pełnomocniczka Prezydenta m.st. 
Warszawy ds. Równego Traktowania złożyła na ręce Przewodniczącej Zarządu 
Stowarzyszenia list 
z gratulacjami i podziękowaniami za długoletnią pracę pomocową.

Obchody Dnia Wolontariuszki/Wolontariusza
Stowarzyszenie Lambda Warszawa od kilku lat przyłącza się do tych obchodów. 
W 2012 r. osoby angażujące się wolontariacko w prace organizacji zostały 
zaproszone na uroczyste spotkanie, które odbyło się 9 grudnia 2012 w kawiarni 
Leniviec. 

Noc Czerwonej Kokardy
Stowarzyszenie Lambda Warszawa wzięło udział w imprezie profilaktycznej pt. 
Noc Czerwonej Kokardy – jest to coroczna impreza organizowana przez 
Społeczny Komitet ds. AIDS, 1 grudnia. Lambda posiadała swoje stoisko 
profilaktyczne, które znajdowało się w specjalnie przygotowanej alei 
profilaktycznej. Stoisko obsługiwali/ły partyworkerzy i partyworkerki 
Bezpieczniejszych Związków Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

XIX Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”
Podczas konferencji Lambda posiadała swoje stoisko informacyjno-
profilaktyczne. Mieliśmy możliwość zaprezentować nasze materiały informacyjne 
i publikacje oraz odpowiadać na pytania, osób zainteresowanych, dotyczące 
testowania na HIV, profilaktyki HIV/AIDS oraz bezpieczniejszych zachowań 
seksualnych. Konferencja co roku organizowana jest przez Fundację Res 
Humanae oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

Gra miejska „Let's talk about sex 2012”
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Fabularna gra edukacyjno-profilaktyczna skierowana przede wszystkim do 
młodych osób, licealistów i licealistek, studentów i studentek, którym nie 
straszne niecodzienne wyzwania 
i dobra zabawa. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES
W 2012 r. Stowarzyszenie rozpoczęło korzystanie z usług księgowych 
oferowanych przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES realizowanego w ramach Poddziałania 
7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Usługi te dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa są świadczone nieodpłatnie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe
W 2012 r. Lambda Warszawa brała udział w Radzie Konsultacyjnej ds. 
profilaktyki 
w środowisku MSM przy KC ds. AIDS.
W 2012 r. w Stowarzyszeniu dystrybuowana była – wśród uczestników 
poniedziałkowej grupy „Bezpieczniejszych Związków” – żywność, którą 
nieodpłatnie otrzymywaliśmy z Banku Żywności.

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

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)

10977

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

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.

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) 554,789.92 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 552,703.24 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 187.49 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,747.73 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 415,540.16 zł

50,844.16 zł

15,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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349,696.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26,440.86 zł

1,899.19 zł

24,541.67 zł

0.00 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 19,747.73 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 15,150.06 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: 475,736.68 zł 19,747.73 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:

461,151.08 zł 15,150.06 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

14,511.59 zł 0.00 zł

4,597.67 zł 4,597.67 zł

74.01 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 1,924.90 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

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

40.00 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 90 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

50.00 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

14.00 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 30.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 302,761.70 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 302,761.70 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 302,761.70 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

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

166.60 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

514.90 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

2,000.00 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

2,260.00 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

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 85,666.00 zł

2 Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do 
rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami i/lub 
przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczenia skutków 
uzależnień lub/i ochrony prz

30,010.00 zł

3 Realizacja programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu problematyki 
uzależnień, przemocy i HIV/AIDS skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych

24,000.00 zł

4 "Nie daj się uśpić" - program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu wśród mężczyzn 
mających seks z mężczyznami oraz kobiet mających seks z kobietami na terenie 
Warszawy

50,000.00 zł

5 Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, 
poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie 
bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz obsługa forum dla osób 
eksperymentujących ze środkami psychoakt

100,000.00 zł

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

19,120.00 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)

7 Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją (w 
szczególności prawnego i psychologicznego)

40,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "Nie daj się uśpić" - program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu wśród mężczyzn 
mających seks z mężczyznami oraz kobiet mających seks z kobietami na terenie 
Warszawy

15,000.00 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

1 Realizowane zadanie publiczne Urząd m.st. Warszawy 2012-05-22

2 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2013-01-08
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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BILANS
sporządzony na dzień: 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 0.00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 122,399.58 107,876.86

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

15,885.47Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 106,514.11

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Andrzej Samborowski Dorota Bregin
Krzysztof Kliszczyński
Michał Pawlęga
Inga Kostrzewa
Paweł Fischer-Kotowski

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

18,042.14

89,834.72

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

1 Środki pieniężne 106,514.11 89,834.72

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 122,798.04 108,097.01

A. Fundusze własne 121,274.05 99,650.17

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 100,677.12 79,053.24

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 100,677.12 79,053.24

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,523.99 8,446.84

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1,523.99 8,446.84

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 1,523.99 8,446.84

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 398.46 220.15

Pasywa razem 122,798.04 108,097.01
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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: 2012-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 542,674.29 554,602.43

I. Składki brutto określone statutem 1,340.00 1,899.19

II. Inne przychody określone statutem 541,334.29 552,703.24

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 541,334.29 552,703.24

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 377,354.95 461,151.08

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

377,354.95 461,151.08

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)

165,319.34 93,451.35

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

74.0111.35Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 195.99 187.49

0.008,218.55Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 8,117.39 5,020.30

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 60,408.98 14,511.59

9,461.2944,633.28Usługi obce2

0.001,247.40Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

0.006,350.91Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 60.00 30.00

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 3,800.67 0.00

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

100,677.12 79,053.24

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 100,677.12 79,053.24

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

79,053.24100,677.12Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Andrzej Samborowski

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

Dorota Bregin
Krzysztof Kliszczyński
Michał Pawlęga
Inga Kostrzewa
Paweł Fischer-Kotowski

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

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny 
wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być 
zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu 
wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł 
są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o 
wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według 
stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.), 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na 
dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.

Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki 
trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Inwestycje długoterminowe (udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe)
Inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są 
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej

Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco: 
- aktywa finansowe - wg cen nabycia, 
- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, 
na dzień bilansowy: 
- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa, 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

Rzeczowe aktywa obrotowe
Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg 
ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto. 
Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia nie wyższego od cen 
ich sprzedaży netto. 
Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień bilansowy wg 
cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.

Należności i udzielone pożyczki
Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty 
wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. 
Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są 
wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania
Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty

II
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Stowarzyszenie nie posiadało długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

Stowarzyszenie nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
leasingu.

Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Fundusz własny wynosi na dzień 31.12.2012 r. 99 650,17 zł, składa się na niego fundusz statutowy w kwocie 
20 596,93 zł oraz zysk w kwocie 79 053,24 zł

Zysk bilansowy zwiększa przychody statutowe w  następnym okresie sprawozdawczym.

Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw.

Stowarzyszenie nie dokonało odpisów aktualizujących wartość należności.

Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów występują w kwocie 220,15 zł z tytułu okresowego rozliczania 
kosztów domen i hostingu. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. 

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Należności krótkoterminowe  występują w kwocie 20054,63 zł. Stan środków własnych na 31.12.2012:
a) kasa 2 415,64 zł
b) rachunki bankowe w Volkswagen Bank 
- 20180,81 zł 
- 0,26 zł
- 6054,12 zł
- 121,85 zł
- 367,37 zł
- 17395,07 zł
- 2053,37 zł
- 41183,14 zł
- 63,09 zł

Zobowiązania krótkoterminowe występują w kwocie 8446,84 zł, w tym z tytułu zwrotu niewykorzystanych 
środków z dotacji w kwocie 6426,11 zł

III

Stowarzyszenie uzyskało przychód w ramach działalności odpłatnej z tytułu składek, darowizn i dotacji w 
ramach statutowej działalności:
- składki członkowskie - 1 899,19 zł
- wpłaty na OPP z 1% - 19 747,73 zł
- darowizny od osób fizycznych - 24 541,67 zł
- dotacje ze środków publicznych - 415 540,16 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-06-11

1. Koszty w 2012 r. kształtowały się na następującym poziomie:
- koszty realizacji działań statutowych - 461 151,08 zł
- koszty finansowe - 74,01 zł
- pozostałe koszty - 0,00 zł

2. Na koszty administracyjne złożyły się:
Zużycie materiałów i energii - 5 020,30 zł
Usługi obce - 9 461,29 zł
Podatki i opłaty - 30,00 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 0,00 zł
Amortyzacja - 0,00 zł
Pozostałe - 0,00 zł

Pozostałe informacje:
- Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych w 
realizacji celów projektów wynosiła 302478,38 zł. 
- Stowarzyszenie nie wypłaciło wynagrodzeń ze stosunku pracy i nie jest zobowiązane do wypłat z zysku 
członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia.                                                                                                             
                              - Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady (Komisji Rewizyjnej) 
Stowarzyszenia.

V

Fundusz statutowy nie uległ zmianie i wynosi 20 596,93 zł.

VI

Nie udzielono żadnych gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia.

VII

Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
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