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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ŻURAWIA Nr domu 24 A Nr lokalu 

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

Nr faksu 224158338 E-mail 
warszawa@lambdawarszawa.
org

Strona www www.lambdawarszawa.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01295467000000 6. Numer KRS 0000140531

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Godzisz Członek Zarządu TAK

Adriana Kapała Członkini Zarządu TAK

Krzysztof Kliszczyński Członek Zarządu TAK

Agata Tomaszewska Członkini Zarządu TAK

Marta Turska Członkini Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Michał Żuczkowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Inga Kostrzewa Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Kowalski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Pomoc i wsparcie

Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa.

Osoby zaangażowane  działalność pomocową posiadały przygotowanie merytoryczne do pracy o 
charakterze pomocowym, weryfikowane podczas angażowania wolontariuszki/wolontariusza. 
Weryfikacja umiejętności była prowadzona także podczas regularnych spotkań superwizyjnych. Ich 
celem było analizowanie sytuacji, występujących w pracy i wypracowania właściwych sposobów 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

postępowania w celu ich rozwiązania, a także doskonalenie warsztatu pracy.

Telefon Zaufania

Telefon Zaufania dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i ich bliskich funkcjonował 
w 2016 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 
– łącznie 12 osób. Dzwoniącym zapewniano 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 psychoseksualnej i obawą przed odrzuceniem;
– problemy związane z poszukiwaniem partnerów życiowych;
– problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach;
– problemy związane z kryzysami w relacjach interpersonalnych;
– problematyka związana z odkrywaniem nieheteroseksualności swoich dzieci;
– problemy związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzyka zakażeniem HIV/AIDS;
– zapytania dotyczące działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa;        
– zapytania dotyczące działalności organizacji dla osób LGBT w innych rejonach Polski.

Dla wielu osób dzwoniących do naszego Telefonu Zaufania rozmowy te były pierwszą próbą 
powiedzenia o swej tożsamości psychoseksualnej. Część dzwoniących poprzez TZ nawiązała kontakt ze 
Stowarzyszeniem i skorzystała z innych form pomocowych – przede wszystkim grup wsparcia i 
indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Telefoniści i telefonistki uczestniczyli w regularnie odbywających się superwizjach, podczas których 
omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu. 
W 2016 roku odbyły się następujące szkolenia:
1) LGBT a prawo,
2) Kompendium wiedzy podstawowej o LGBTI,
3) Szkolenie z interwencji kryzysowej,
4) Szkolenie z podstaw seksuologii,

W 2016 roku odebrano około 700 telefonów. Koordynatorką Telefonu Zaufania była Agnieszka Wiciak.

Dyżury na Gadu-Gadu

Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest przez Lambdę 
Warszawa od ponad dwunastu 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.

Z pomocy przez GG korzystają osoby ze środowiska LGBT, ale także rodziny i bliscy gejów, lesbijek, osób 
biseksualnych i transpłciowych. Poradnictwo gwarantuje anonimowość i dyskrecję. Dyżury pełniło 
łącznie 5 osób.

W roku 2016 roku w ramach poradnictwa, podczas 58 dyżurów udzielonych zostało 90 porad. Ich 
tematyka była następująca:
1. Planuję coming out, jak to zrobić?
2. Poszukuję informacji o homoseksualności.
3. Nie akceptuję własnej orientacji psychoseksualnej.
4. Poszukuję grupy wsparcia lub pomocy psychologicznej dla osób LGBT.
5. Jestem samotny/samotna.
6. Doświadczam przemocy i nietolerancji w rodzinie.
7. Mam stany depresyjne i myśli samobójcze. 
8. Doświadczam przemocy z powodu mojej orientacji w szkole/w miejscu pracy.
9. Chcę porozmawiać o transpłciowości.
10. Chcę porozmawiać o biseksualności.
11. Zakochałem się/zakochałam się w osobie tej samej płci. Co robić?
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12. Poszukuję kontaktu do prawnika.
13. Mój syn/moja córka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację?
14. Mój kolega/moja koleżanka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację?
15. Cierpię na zaburzenia psychiczne i jestem gejem/lesbijką.
16. Jestem osobą z niepełnosprawnością i jestem gejem/lesbijką.

Uwaga: Podane dane charakteryzują profil klientek i klientów poradnictwa udzielanego poprzez GG i 
prowadzonego przez Lambdę Warszawa. Nie stanowią one podstawy do charakterystyki osób LGBT oraz 
ich środowiska.

Porady prawne

Porady prawne w 2016 roku udzielane były (stacjonarnie) oraz przez Internet, pisząc na adres 
prawnik@lambdawarszawa.org. Osoby zgłaszające się o pomoc zwracały się z różnoraką problematyką:
– sprawy związane z pytaniem o możliwość zarejestrowania związków partnerskich za granicą,
– sprawy związane z nabywaniem lub dzieleniem majątku nabytego w trakcie pozostawania w 
faktycznym związku partnerskim/małżeńskim, sprawy spadkowe,
– sprawy związane z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia przed dyskryminacją w miejscu pracy oraz 
w związku z zatrudnianiem,
– sprawy związane ze zmianą płci i traktowaniem osób transpłciowych w życiu publicznym,
– sprawy związane z prawem rodzinnym.

Porad prawnych były udzielane przez osoby z wykształceniem prawniczym. Poradnictwo prawne było 
świadczone w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych 
i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego), 
finansowanego ze środków m.st. Warszawy. 

W roku 2016 odbyło się 240 godzin poradnictwa prawnego. Koordynatorką działu prawnego była 
Karolina Brzezińska. 

Poradnictwo psychologiczne 

Stowarzyszenie prowadziło tradycyjną pomoc psychologiczną skierowaną do osób indywidualnych, par i 
rodzin. Za jej świadczenie odpowiadał zespół psycholożek, psychologów, psychoterapeutek i 
psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. W ramach pomocy psychologicznej 
oferowano: 
Konsultacje psychologiczne obejmujące 1-2 spotkania z psycholożką/ psychologiem lub 
psychoterapeutką/ psychoterapeutą mające na celu profesjonalne rozpoznanie problemu, postawienie 
diagnozy psychologicznej oraz zakwalifikowanie do dalszego leczenia w ramach adekwatnej formy 
pomocy w Stowarzyszeniu lub poza nim. 
Poradnictwo psychologiczne obejmujące maksymalnie kilka spotkań z psycholożką/ psychologiem lub 
psychoterapeutką/ psychoterapeutą polegających na udzielaniu rad bazujących na aktualnej wiedzy 
psychologicznej w sposób dostosowany do możliwości emocjonalnych i intelektualnych korzystającej 
osoby. Psychologiczną interwencję kryzysową obejmującą spotkania z psycholożką/ psychologiem 
mające na celu minimalizowanie skutków gwałtownego kryzysu psychologicznego (np. ryzyko 
samobójstwa, destrukcyjnych działań podejmowanych w afekcie, gwałtownych dekompensacji 
psychicznych) klientki/ klienta przez względnie dyrektywny styl pracy osoby udzielającej pomocy. 
Psychoterapię krótkoterminową obejmującą maksymalnie 12 spotkań prowadzonych przez 
psychoterapeutki/ psychoterapeutów zgodnie z przyjętym nurtem psychoterapii mającym empirycznie 
potwierdzoną skuteczność. 
Life coaching stanowiący rodzaj coachingu koncentrującego się na osiąganiu celów osobistych, 
obejmującego: plany życiowe, wizję w życiu, wybitną dbałość o siebie, związki (dla singli, par i rodzin), 
zdrowie i urodę, kreatywność, wolność finansową, organizację, problemy z dziećmi, nastolatkami i 
studentami, deficyty uwagi (za definicją ICF Polska). 
Konsultacje seksuologiczne stanowiące rodzaj oddziaływania psychologicznego mającego na celu 
leczenie zaburzeń psychoseksualnych. Poradnictwo psychologiczne było świadczone przez 6 dni w 
tygodniu, zarówno w ciągu dnia jak i wieczorem. Poradnictwo było finansowane przez m. st. Warszawa 
oraz ze środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych. Pracę zespołu psychologicznego 
koordynowała Agnieszka Wiciak. 
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Pomoc grupowa

W ramach pomocy grupowej prowadzone były grupy wsparcia i grupy spotkaniowe.

Grupa interpersonalno-terapeutyczna
Grupa zamknięta, dla osób LGBT prowadzona od 11.2015 do 06.2016 w nurcie terapii grupowej 
psychodynamicznej prowadzona przez Annę Mach i Marcina Dąbrowskiego. Spotkania odbywały się raz 
w tygodniu w poniedziałki przez dwie godziny. Uczestniczyło w niej 11 osób. Praca dotyczyła ich 
problemów osobowościowych i zaburzeń, które powstają w relacjach interpersonalnych oraz wątków 
wokół poczucia izolacji, wykluczenia i poczucia inności wynikających z orientacji seksualnej. Watki 
ogniskowe poddawane były w grupie pracy analitycznej wzbogaconej o doświadczenia interpersonalne 
oraz specyficzne relacje powstające między uczestnikami grupy terapeutycznej.

Grupa GSD
Zamknięta grupa wsparcia GSD (Gender Sexual Diversity - queerowa grupa otwarta na płciową i 
seksualną różnorodność), spotykała się w 2016 roku sześć razy.

Grupa miała za zadanie zająć się pomocą osobom z całego spektrum LGBTQ+ - rozwojem i wzajemnym 
zrozumieniem ludzi, którzy w warunkach klasycznych grup wsparcia, rozwojowych i terapeutycznych 
gromadzących osoby z poszczególnych „literek” L, G, B, T nie miałaby możliwości zaistnieć. W grupie 
znalazły się osoby z tych właśnie grup, a także poliamoryczne tworzące tęczową rodzinę.
Członkowie grupy uczyli się wzajemnie akceptować swoją odmienność i różnorodność sposobów 
reagowania na pojawiające się w trakcie trwania grupy problemy komunikacji i konflikty. 

Grupę prowadziły dwie osoby - terapeuta Patryk Gredes i Dorota Dowgiel. W grupie uczestniczyło 8 
osób.

Grupa Seniorska – „Lambda Café”
Przez cały rok 2016 (z przerwą wakacyjną) odbywały się spotkania Grupy Seniorskiej, przeznaczonej dla 
osób powyżej sześćdziesiątego roku życia (choć przychodzą na nią też osoby młodsze).
Grupa odbywała się w każdy wtorek, w godzinach 12-14.00., a w jej spotkaniach uczestniczyło od 4 do 
10 osób. Grupa miała charakter spotkaniowy i była moderowana przez osobę prowadzącą – Krzysztofa 
Kliszczyńskiego.
„Lambda Café” (taka jest druga nazwa grupy) jest kontynuatorką działań prowadzonych w latach 2014-
2015, w ramach projektu ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Grupa Studencka
Celem grupy było stworzenie przestrzeni spotkań, dyskusji i rozwoju wiedzy i zainteresowań dla 
studiujących osób LGBT. W 2016 roku grupa spotykała się w każdy wtorek, o godzinie 18.30. W ramach 
grupy organizowano dyskusje, wspólne wyjścia do kina, na łyżwy lub do muzeum. Spotkania grupy 
odbywały się raz w tygodniu, z wyłączeniem wakacji. Uczestniczyło w nich średnio 11 osób. Spotkania 
grupy prowadzili Mariusz Bieńko i Marek Huzar.

GRUPY ZEWNĘTRZNE, SPOTYKAJĄCE SIĘ W LAMBDZIE :

Grupa wsparcia dla rodzin i przyjaciół osób LGBT 
Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób homoseksualnych „Akceptacja” działa raz w miesiącu - w 
każdy ostatni czwartek miesiąca (z przerwą wakacyjną). 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 prowadzone były przez Elżbietę Szczęsną na zmianę z 
którymś z rodziców. Na spotkania zazwyczaj przychodziły nowe osoby po wsparcie i informację, a dla 
części z nich stanowi ona grupę wsparcia. 

Grupa AA  
Grupa AA „Tęcza” to wspólnota mężczyzn i kobiet dzielących się nawzajem doświadczeniem, siłą i 
nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Mityngi 
opierały się na Programie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycjach. Spotkania grupy odbywały się raz w 
tygodniu, w 2016 roku zorganizowano łącznie 52 spotkania, w których uczestniczyło średnio 8 osób. 
Działalność grupy była finansowana przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Stowarzyszenie 
Lambda Warszawa udostępniało lokal przeznaczony do organizacji spotkań. Spotkania grupy prowadziła 
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Barbara Krawczyk. 

Grupa AA Tolerancja
Grupa AA „Tolerancja” to wspólnota mężczyzn i kobiet dzielących się nawzajem doświadczeniem, siłą i 
nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Mityngi 
opierały się na Programie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycjach. Spotkania grupy odbywały się raz w 
tygodniu, w 2016 roku zorganizowano łącznie 52 spotkania, w których uczestniczyło średnio 7 osób. 
Działalność grupy była finansowana przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Stowarzyszenie 
Lambda Warszawa udostępniało lokal przeznaczony do organizacji spotkań.

Grupa Wiara i Tęcza Warszawa 
Jest to grupa polskich chrześcijan oraz rodzin i przyjaciół. Grupa w większości składa się z osób wyznania 
rzymsko-chrześcijańskiego, ale są otwarci ekumenicznie, także dla niewierzących. Jest to grupa wsparcia 
dla uczestników/czek, która jednocześnie prowadziła spotkania informacyjne. Spotkania odbywały się 
dwa razy w miesiącu - jedno spotkanie dotyczyło rozwoju duchowego, a drugie rozwoju intelektualnego. 
Grupa była wsparciem szczególnie dla osób, które mają trudności z pogodzeniem swojej orientacji z 
religijnością. Spotkania grupy były prowadzone przez Agnieszkę Barszcz.
 
Grupa spotykała się raz w miesiącu - w każdy ostatni piątek miesiąca. W spotkaniach uczestniczyło od 
10 do 20 osób.

Kultura, edukacja, historia

Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz edukacja zainteresowanych osób i 
wybranych grup społecznych o homoseksualości, biseksualności i transpłciowości, a także o działalności 
Stowarzyszenia, oraz organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój życia społecznego osób LGBT. 
Dział kultury koordynowała Justyna Bułdys.

Podejmowane działania:
KULTURA I HISTORIA

 Utworzenie działu historyczno-archiwalnego i podjęcie prac zmierzających do powstania dostępnego 
dla wszystkich online archiwum (koordynacja Agnieszka Wiciak)
 Szkolenia i wizyty w ośrodkach, które mają doświadczenie w tworzeniu archiwum, w tym historii LGBT 

(koordynacja Agnieszka Wiciak)
 Zapoczątkowanie projektu Historii Mówionej (koordynacja Agnieszka Wiciak)
 Warsztaty komiksowe w ramach Festiwalu Równe Prawa do Miłości (prowadzone przez Beatę 
Sosnowską)
 Regularne zajęcia z rysunku i historii sztuki - spotkania co tydzień (prowadzone przez Jana Reszkę)
 Noc Muzeów „Nie samą walką człowiek żyje” (koordynacja Justyna Karpińska)
 Wieczory poetyckie seniorów
 Dyskusyjny Klub Książkowy - literatura queer z przewagą lesbijskiej - spotkania raz w miesiącu 
(prowadzone przez Paulinę Szkudlarek, a następnie Paulinę Machnik)
 Cykl spotkań „Sobotnie planszówki w Lambdzie” - spotkania nieregularne
 Powstanie zespołu naukowego, zgodnie z planem strategicznym na lata 2015-2018, koordynacja 
Justyna Karpińska
 2 edycje spotkań z nauką - „Wykłady w Lambdzie”
 Noc Bibliotek Lambdy Warszawa
 Spotkania literacko-historyczne z Pawłem Fijałkowskim i Andrzejem Selerowiczem
 Uruchomienie kursu języka angielskiego prowadzonego przez native-speakerkę

EDUKACJA

Warszawski Dzień Różnorodności

Celem projektu było:
- zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy dotyczącej sytuacji osób należących do grup 
mniejszościowych i ich potrzeb;
- pogłębienie świadomości osób mieszkańców Warszawy dotyczącej skutków dyskryminacji osób 
należących do grup
mniejszościowych.
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Założone cele zostaną osiągnięte poprzez organizację całodziennego wydarzenia w przestrzeni 
publicznej pn. II Warszawski Dzień Różnorodności, skierowanego do osób zamieszkujących w 
Warszawie. Na wydarzenie to złożyły się:

- Żywa Biblioteka – tj. aktywności realizowane w namiocie, w którym przez cały dzień  odbywała się 
Żywa Biblioteka, umożliwiająca indywidualne rozmowy z Żywymi Książkami (osobami należącymi do 
grup narażonych na dyskryminację),
- Prezentacje aktywności organizacji – tj. namiot, w którym w sposób angażujący publiczność 
prezentowane będą działania i dokonania 17 organizacji pozarządowych podejmujących działania 
związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na zróżnicowane przesłanki
- Cykl sześciu wydarzeń edukacyjnych zorganizowanych przez organizacje pozarządowe (pokazy 
filmowe, dyskusje, warsztaty, prezentacje), umożliwiających zapoznanie się z sytuacją osób należących 
do grup narażonych na dyskryminację i pogłębienie świadomości przyczyn jej występowania i skutków.
- Koncert trzech zespół muzycznych, które w swojej twórczości uwzględniają tematykę równościową.

W wydarzaniu wzięło udział ok 1500 osób.

Szkolenia dla policji

Przeszkoliliśmy 436 policjantów i policjantek w ośrodku szkolenia policji w Legionowie. Większość to 
osoby zaczynające karierę w Policji, które uzyskały podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania 
przemocy motywowanej uprzedzeniami, barier w zgłaszaniu przestępstw oraz pracy z osobami LGBT 
pokrzywdzonymi przemocą.

Maraton pisania listów Amnesty International

Podczas międzynarodowego dnia Praw Człowieka w Lambdzie odbył się Maraton Pisania Listów 
Amnesty International (rekordowo napisaliśmy 70 listów!) oraz debata „Uchodźcy LBGT+ na 
skrzyżowaniu dróg”, chyba pierwsza taka rozmowa w Polsce na temat dyskryminacji krzyżowej.

Projekty realizowane dzięki dotacjom celowym

Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych – DDA/DDD

Projekt trzyletni (1.01.2016-30.11.2018) zakładał w 2016 roku realizację następujących działań:
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego 
Przeprowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla DDA/DDD
Prowadzenie zajęć treningowo-warsztatowych
Przeprowadzenie superwizji poradnictwa psychologicznego
Zadanie realizowane w terminie 01.01.2016-30.11.2016
W roku 2016 zrealizowano: 
• 873  godzin poradnictwa psychologicznego
• 100 godzin spotkań grupy psychoedukacyjnej dla DDA/DDD w ramach cotygodniowych spotkań 
prowadzonych przez psychologa specjalistę terapii uzależnień i współuzależnienia
• 108 godzin zajęć treningowo-warsztatowych
• 6 godzin superwizji poradnictwa psychologicznego
Z działań realizowanych w ramach zadana 2016 skorzystało:
• 873 osoby (terapia krótkoterminowa i konsultacje psychologiczne)
• 40 spotkań grupy psychoedukacyjnej dla DDA/DDD dla 12 osób
• 12 dni po 9 godzin,144 osoby skorzystały z zajęć treningowo-warsztatowych
Projekt finansowany z m.st Warszawy 559.

Celem projektu było wsparcie dla osób homoseksualnych (lesbijki, geje) i biseksualnych, pochodzących z 
rodzin w, których nadużywano alkoholu, z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach projektu prowadzona była 
zamknięta grupa wsparciowo-edukacyjna przez 11 miesięcy, 40 spotkań grupy, łącznie 100 godzin, w 
której uczestniczyło 12 osób. Grupę prowadziła psycholog, specjalista terapii uzależnień i 
współuzależnienia Agata Tomaszewska. Uczestnictwo w grupie umożliwiło radzenie sobie z problemami 
relacyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości, rozpoznaniem ról pełnionych w rodzinie alkoholowej, 
dysfunkcyjnej uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych 2-dniowych, 9-godzinnych w 
trzech powtarzających się cyklach: Bliskie relacje, Akceptacja siebie, Radzenie sobie z emocjami, 
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Redukcja stresu warsztaty prowadzili psycholodzy, terapeuci: Justyna Bułdys, Agata Tomaszewska, 
Małgorzata Kucharczyk.

Program stażowy 1.02.2016 - 31.12.2017
Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zada-nia kierowane są do 
mieszkańców m.st.Warszawy 

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy wolontarystycznej w  
Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, w tym studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów szkół 
wyższych a także osób, które zakończyły formalną edukację i chcą zaangażować się w pracę ochotniczą. 
W 2016 roku do programu zgłosiło się ponad 60 osób, zrekrutowano 23 osoby. W ramach projektu 
przeprowadzamy kompleksowe działania, które umożliwiają osobom zainteresowanym nabycie i 
poszerzenie kompetencji do pracy w organizacji. Na projekt składają się szkolenia ogólne, pozwalające 
lepiej zrozumieć specyfikę działalności organizacji, szkolenia specjalistyczne dotyczące wybranych przez 
uczestników i uczestniczki obszarów specjalizacji (ścieżek):
- pomocowej, prawnej, edukacyjno-kulturalnej i wewnętrznej.
W ramach zadania ma miejsce tutoring czyli indywidualna opieka wspierająca nabywanie kompetencji i 
rozwój umiejętności w trakcie pracy na rzecz Stowarzyszenia.
Obok rozwoju kompetencji przewidziano działania mające na celu wsparcie rozwoju indywidualnego 
wolontariuszy i wolontariuszek, w tym realizacji potrzeb społecznych i zawodowych, pomagania 
potrzebującym, motywacji, wyboru ścieżki zawodowej etc. Do działań tych należą superwizje oraz 
coaching. Celem ogólnym zadania jest wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Lambda Warszawa jako 
organizacji działającej w sferze pożytku publicznego poprzez zwiększenie liczby i kompetencji 
wolontariuszy zaangażowanych w wykonywanie działań statutowych. Do celów szczegółowych należą: 
zwiększenie poziomu kompetencji wolontariuszek i wolontariuszy Stowarzyszenia Lambda
Warszawa do realizowania zadań statutowych, pogłębienie rozumienia idei pracy  ochotniczej, 
wynikającej z niej satysfakcji zawodowej u potencjalnych oraz obecnych wolontariuszy i wolontariuszek 
Stowarzyszenia oraz zwiększenie liczby osób pracujących ochotniczo na rzecz Stowarzyszenia Lambda 
Warszawa.

Projekt zdrowotny 2014-2016

W 2016 roku realizowaliśmy zadanie pod nazwą „Cykl warsztatów edukacyjnych dostarczających wiedzy 
i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących zachowania korzystne dla 
zdrowia psychicznego”. 
Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych dorosłych osób LGBT w zakresie radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz podniesienie ich umiejętności interpersonalnych. 
Zadanie zostało zrealizowane poprzez cykl zajęć warsztatowo-treningowych, ukierunkowanych na 
rozwój kompetencji psychospołecznych. 
W roku 2016 zostały przeprowadzone trzy cykle szkoleń trwające po trzy weekendy:

- Radzenie sobie ze stresem;
- Umiejętności interpersonalne;
-  Asertywność.

W szkoleniach – prowadzonych przez psychologów: Magdalenę Dietrich, Justynę Bułdys i Dariusza 
Jundziłła - uczestniczyło łącznie 48 osób. Zadanie realizowane było w okresie od 01 marca do 31 grudnia 
2016, w ramach umowy z Biurem Polityki Zdrowotnej UM Warszawy.

Hostel interwencyjny dla osób LGBT

Projekt jest kierowany do osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), które na 
skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość 
płciową są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i zatrudnienia. Wiele z nich w związku z tą 
sytuacją doznaje zagrożenia wykluczeniem społecznym, a ponieważ istniejące formy pomocy nie są 
adekwatne do ich potrzeb staje się wykluczonymi społecznie. W trakcie projektu będzie prowadzony w 
partnerstwie z Fundacją Transfuzja hostel interwencyjny, umożliwiający rozwiązanie problemów 
osobistych 50 osób LGBT, przygotowujący je do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz 
bezpiecznego schronienia hostel oferuje możliwość uporządkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, 
emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu im wsparcia będą gotowe do dalszego 
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samodzielnego funkcjonowania.
Zadanie realizowane w okresie 1 października 2014 r. – 29 lutego 2016 r. Projekt realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 349 807,0 zł. Umowa nr 
E2/0584. W okresie od marca 2016 r. do października 2016 r. hostel był finansowany z darowizn, zbiórek 
pieniędzy i przekazywanego 1% podatku.

Ze względów finansowych działalność hostelu została zawieszona.

Równi i bezpieczni 
Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na 
etniczność, narodowość i orientację seksualną. W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie 
wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), 
przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się 
przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach 
porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk 
publicznych w tym zakresie).
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja działająca na rzecz 
osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze wzajemne poznanie specyfiki 
pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami LGBT, rozpoznanie wspólnych 
mechanizmów występowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę 
doświadczeń w świadczeniu poradnictwa prawnego.
Zadanie realizowane w okresie 1 marca 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r. Projekt realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 350 000,00 zł. Umowa 
nr E1/1053 z liderem projektu, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Bezpieczniejsze związki - zaangażowana profilaktyka zdrowotna w grupie MSM

Projekt jest skierowany do osób z grupy MSM (men having sex with men) oraz nakierowany na 
pogłębioną profilaktykę zdrowotną w tej grupie, w szczególności w obszarze chorób przenoszonych 
drogą płciową a w tym HIV/AIDS. Celem projektu jest minimalizowanie występowania ryzykownych 
praktyk zdrowotnych w grupie MSM.
W ramach projektu zaplanowano realizację kampanii profilaktyczno – edukacyjnej, obejmującej 
działania partyworkerskie oraz profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w klubach i saunach, szkolenia 
dla pracowników lokali dla MSM oraz działania szkoleniowe skierowane do peer edukatorów (liderów 
środowiskowych). 
Zadanie realizowane w okresie 1 września 2015 r. - 30 listopada 2016 r. Projekt współfinansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 
kwocie 70 000,00 zł. umowa nr 653_II/2015.

Szkoła bez homofobii

Projekt ma celu zwiększenie kompetencji osób doskonalących kadrę nauczycielską szkół do prowadzenia 
szkoleń i innych form doskonalenia związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przejawy 
homofobii. Działania projektu obejmują opracowanie modelu szkoleniowego i podręcznika 
umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia naczycielek/li w zakresie przeciwdziałania 
homofobii szkolnej i reagowania na nią, przygotowanie 40 osób z terenu całego kraju zajmujących się 
doskonaleniem kadr nauczycielskich do prowadzenia szkoleń dotyczących tej tematyki, a także 
upowszechnienie efektów projektu w formie konferencji skierowanej do osób pracujących w 
podmiotach doskonalących kadry nauczycielskie i kierujących szkołami oraz artykułów w czasopismach 
fachowych. Efektem projektu będzie wzrost kompetencji kadry nauczycielskiej szkół do przeciwdziałania 
przemocy motywowanej homofobią oraz stworzenie w nich środowiska przyjaznego osobom LGBT. 
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskim 
Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń.
Zadanie realizowane w okresie 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r. Projekt realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG, dotacja w kwocie 185 229,00 zł 
(w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa 182 229,00 zł). Umowa nr E3/1893.

Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce - przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Diversja (lider projektu) oraz Stowarzyszenie Lambda 
Warszawa (partnera), dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie spoza dużych miast) do 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej Biblioteki - metody umożliwiającej 
zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności lokalnych dotyczących sytuacji osób i grup narażonych 
na dyskryminację i wykluczenie. W ramach projektu opracowana zostanie nowoczesna strona 
internetowa - serwis dla organizacji i osób zainteresowanych metodą Żywej Biblioteki 
zywabiblioteka.org.pl, w którym zostaną udostępnione opracowane w ramach projektu materiały i 
narzędzia wspierające organizację Żywych Bibliotek (podręczniki, katalogi i oprogramowanie do obsługi 
wydarzenia), przeprowadzone zostaną szkolenia połączone z mentoringiem dotyczące wykorzystania 
metody Żywej Biblioteki dla 80 osób pragnących rozpocząć wykorzystywanie tej metody w swojej pracy, 
zorganizowana zostanie także konferencja służąca wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów i 
doskonaleniu umiejętności podmiotów organizujących takie wydarzenia.
Zadanie realizowane w okresie 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r. Projekt realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG, dotacja w kwocie 281 090,00 zł 
(w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa 81 150,00 zł). Umowa nr E3/1535.

Działania rzecznicze (projekt Love Fund) 
W 2016 roku Stowarzyszenie Lambda Warszawa prowadziło działania rzecznicze mające na celu 
przeciwdziałanie i poprawę zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami na tle orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej.
Główne działania zrealizowane w 2016 to:
- kontynuacja pracy w ramach Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanymi Uprzedzeniami (w 
ramach projektu Równi i Bezpieczni) oraz działanie na rzecz jej wzmocnienia.
- przygotowanie konferencji naukowej poświęconej przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści. 
Celem konferencji, która odbyła się w lutym 2017, była  m.in. dyskusja na temat wzmocnienia ochrony 
prawnej i wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu 
na niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową i wiek.
- rozwinięcie sprawozdawczości do organizacji międzynarodowych. W szczególności przygotowano i 
opublikowano szczegółowe raporty na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle 
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej zgłoszonych do Lambdy Warszawa w 2015 i 2016 roku i 
przekazano ich do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).
- rozwijanie współpracy międzynarodowej – w szczególności z organizacjami LGBT z innych krajów oraz 
organizacjami zajmującymi się przemocą motywowaną uprzedzeniami na tle innych przesłanek (np. 
rasizm i ksenofobia).
- opracowanie raportu nt. przestępstw z nienawiści w Polsce 2012-2016 i przekazanie go do Rady Praw 
Człowieka ONZ. Raport, dostępny na stronie Lambdy, jest pierwszym tak szczegółowym raportem na 
temat polityki w zakresie przestępstw z nienawiści w Polsce.
- opracowanie propozycji zmiany kodeksu karnego, wspólnie z KPH, i przekazanie jej posłom partii 
.Nowoczesna w celu przedstawienia w Sejmie.
Dzialania rzecznicze były na bieżąco komunikowane publicznie. W ciągu roku zorganizowano kilka 
konferencji prasowych (m.in w kwietniu i w listopadzie 2016). Efekty działań PR omówione są w 
osobnym rozdziale.
W okresie od kwietnia 2016 do stycznia 2017 działania rzecznicze w zakresie przestępstw 
motywowanych uprzedzeniami realizowane były między innymi w ramach projektu „Monitoring and 
countering anti-LGBTQI rights and violence – cross-sectional advocacy”, finansowanego z środków Love 
Fund.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

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

94.99.z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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) 887 236,13 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 887 235,55 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,37 zł

e) Pozostałe przychody 0,21 zł

0,00 zł

411 685,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 43 687,84 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 411 685,76 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 114 769,69 zł

4 059,00 zł

110 710,69 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 317 092,84 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 32 923,10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 33 400,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 847 566,04 zł 32 923,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

782 091,69 zł 32 923,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

36,54 zł

65 437,81 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Fundusz Stonewall 1 200,00 zł

2 Hostel interwencyjny dla osób LGBT 18 000,00 zł

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

14 200,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 105 143,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,0 osób

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

1 138,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

68,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

109,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 433 010,94 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 433 010,94 zł

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

433 010,94 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 433 010,94 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

6 147,68 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

36 084,25 zł

25,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

5,00 osób

20,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

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

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

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

6 720,02 zł

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

0,00 zł

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

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Centrum Komunikacji Społecznej, 
Miasto St. Warszawa

46 620,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

8 200,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-14 18



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

2 Cykl warsztatów 
edukacyjnych 
dostarczających wiedzy i 
umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych oraz 
kształtujących zachowania 
korzystne dla zdrowia 
psychicznego

Celem projektu było 
zwiększenie kompetencji 
społecznych dorosłych osób 
LGBT w zakresie radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i 
kryzysowych oraz podniesienie 
ich umiejętności 
interpersonalnych.

Biuro Polityki Zdrowotnej, Miasto St. 
Warszawa

24 211,40 zł

3 II Warszawski Dzień 
Różnorodności

Celem projektu było:
- zwiększenie wiedzy 
mieszkańców Warszawy 
dotyczącej sytuacji osób 
należących do grup 
mniejszościowych i ich potrzeb;
- pogłębienie świadomości osób 
mieszkańców Warszawy 
dotyczącej skutków 
dyskryminacji osób należących 
do grup
mniejszościowych.

Centrum Komunikacji Społecznej, M. 
st. Warszawa

36 118,81 zł

4 Prowadzenie poradnictwa 
dla osób i rodzin 
zagrożonych i/lub 
doświadczających 
dyskryminacji

Celem projektu było udzielanie 
porad prawnych osobom 
zgłaszającym się po pomoc 
m.in. w kwestiach zawarcia 
związku partnerskiego za 
granicą, zabezpieczenia przed 
dyskryminacją w miejscu pracy i 
korekty płci.

Centrum Komunikacji Społecznej, 
Miasto St. Warszawa

44 650,00 zł

5 Rozwój infrastrukturalny 
Stowarzyszenia Lambda 
Warszawa – podniesienie 
jakości usług

Celem projektu był rozwój 
infrastruktury Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa w obszarach 
takich jak podniesienie jakości 
pracy działu administracji 
stowarzyszenia oraz 
polepszenie warunków 
lokalowych.

Centrum Komunikacji Społecznej, 
Miasto St. Warszawa

12 499,99 zł

6 Profesjonalne wsparcie dla 
osób homoseksualnych i 
biseksualnych DDA/DDD

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

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych, Miasto St. Warszawa

99 978,13 zł

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

1 Bezpieczniejsze związki - 
zaangażowana profilaktyka 
zdrowotna w grupie MSM

Celem projektu jest 
minimalizowanie występowania 
ryzykownych praktyk 
zdrowotnych w grupie MSM.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

46 173,90 zł
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2 Grant Fundacji Batorego; 
Obszar tematyczny: 
przeciwdziałanie 
dyskryminacji

Celem projektu jest rozwój 
instytucjonalny Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa, 
wzmocnienie instytucjonalne 
działu pomocowego, rozwój 
strategii komunikacji 
zewnętrznej (PR) i wzmocnienie 
działu administracji.

Fundacja im. Stefana Batorego, EOG 9 000,00 zł

3 Hostel Interwencyjny dla 
osób LGBT

Celem projektu było udzielenie 
schronienia osobom LGBT, które 
ze względu na orientację 
seksualną lub tożsamość 
płciową są zmuszone do 
opuszczenia miejsca 
zamieszkania i zatrudnienia, 
przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu i 
przygotowanie do dalszego 
samodzielnego funkcjonowania.

Fundacja im. Stefana Batorego, EOG 44 176,85 zł

4 Countering anti-LGBTQI 
violence in Poland through 
cross-sectional advocacy 
work

Celem projektu było 
przeciwdziałanie i poprawa 
zwalczania przemocy 
motywowanej uprzedzeniami 
na tle orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej.

Love Fund 46 999,70 zł

5 Równi i bezpieczni Celem projektu było wsparcie 
osób pokrzywdzonych, 
zwiększenie potencjału 
organizacji pozarządowych 
zajmujących się 
przeciwdziałaniem 
przestępstwom z uprzedzeń, 
wpływanie na kształtowanie 
polityk publicznych w zakresie 
działań rzeczniczych.

Fundacja im. Stefana Batorego, EOG 27 408,69 zł

6 Rozwój Żywych Bibliotek w 
Polsce - przeciwdziałajmy 
dyskryminacji lokalnie

Celem projektu był rozwój 
kompetencji podmiotów 
(szczególnie spoza dużych 
miast) do organizacji wydarzeń 
antydyskryminacyjnych w 
formie Żywej Biblioteki - 
metody umożliwiającej 
zwiększanie świadomości i 
wiedzy społeczności lokalnych 
dotyczących sytuacji osób i grup 
narażonych na dyskryminację i 
wykluczenie.

Fundacja im. Stefana Batorego, EOG 31 787,50 zł

7 Szkoła bez homofobii Celem projektu było 
zwiększenie kompetencji osób 
doskonalących kadrę 
nauczycielską szkół do 
prowadzenia szkoleń i innych 
form doskonalenia związanych z 
przeciwdziałaniem i 
reagowaniem na przejawy 
homofobii.

Fundacja im. Stefana Batorego, EOG 108 030,76 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Marta Turska
Krzysztof Kliszczyński

14.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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