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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

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

2002-11-25

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

Krzysztof Kliszczyński Przewodniczący Zarządu TAK

Paweł Fischer-Kotowski Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Sławomir Kirdzik Sekretarz Zarządu TAK

Miłosz Przepiórkowski Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marta Radziszewska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adriana Kapała Zastępczyni Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Czachowska Członkini 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 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 oraz 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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

OBSZARY DZIAŁANIA 
ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB LGBT+

Zdrowie psychiczne

Trzonem działań Lambdy Warszawa jest szeroko pojęta działalność pomocowa, czyli wsparcie zdrowia psychicznego osób ze 
społeczności LGBT+, które do nas się zwracają.
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Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie psychiczne jako pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i 
społeczny człowieka, co oznacza, że nie tylko działania stricte pomocowe (poradnictwo, telefon zaufania, grupy wsparcia), ale i 
pozostałe formy działań Lambdy Warszawa sprawiają, iż Stowarzyszenie dba o zdrowie psychiczne gejów, lesbijek, osób bi i 
transpłciowych, oraz pozostałych z szerokiej palety LGBT+.

Skupiając się jednak tylko na działaniach pomocowych należy wymienić ich następujące formy, realizowane w 2019 roku:

1. Działania ciągłe, realizowane nieprzerwanie od początków istnienia Lambdy Warszawa:

– Telefon Zaufania
– poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
– grupy wsparcia i spotkaniowe

2. Działania pomocowe realizowane dzięki dotacjom celowym:

– Projekt ”Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją” – poradnictwo 
psychologiczne i prawne,
– Projekt „Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych” – poradnictwo 
psychologiczne (w tym w języku ukraińskim), grupa psychoedukacyjna, grupa ukraińska,

    3. Aktywności, które realizowane są w siedzibie Lambdy Warszawa, ale realizowane są przez inne podmioty: 

– grupy terapeutyczne,
– grupy spotkaniowe.

    4. Projekty realizowane przez Lambdę Warszawa, nie będące stricte działaniami pomocowymi, ale wpływające na dobrostan 
psychiczny i społeczny osób LGBT+:

– kampanie społeczne;
– grupy zainteresowań.

Telefon Zaufania – 935 rozmów w 2020 roku

Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich działa w Lambdzie Warszawa od 1995 roku – powstał dwa lata przed formalną 
rejestracją Stowarzyszenia.

Od 24 lat nieprzerwanie jest to ten sam numer – 22 628 52 22. Telefon pracuje w dni powszednie, w godzinach 18-21.oo. Jest on 
obsługiwany przez przeszkolony zespół wolontariuszek i wolontariuszy, znajdujących się pod stałą superwizją.

Poprzez Telefon Zaufania zgłaszały się do nas osoby, które – między innymi – chciały porozmawiać o własnej orientacji 
seksualnej; odkrywaniu swojej seksualności (pierwsze kroki w świecie LGBT, problem z identyfikacją); przemocy fizycznej i 
psychicznej ze względu na tożsamość płciową lub seksualną; kwestiach samoakceptacji i wychodzenia z ukrycia; relacjach w 
związkach; samotności; kwestiach zdrowotnych; dylematach pogodzenia wiary z orientacją seksualną; kwestiach dotyczących 
diagnostyki transpłciowości.

W związku z pogarszającą się sytuacją osób nieheteronormatywnych w Polsce (polityczna i medialna nagonka, wzrost liczby 
samorządowych stref wolnych od LGBT) odnotowujemy wzrost liczby osób korzystających z naszej oferty pomocowej - dotyczy 
to zwłaszcza Telefonu Zaufania. Szacujemy, że przy blisko tysiącu odebranych rozmów, było wykonanych około trzech razy tyle 
poza terminami naszych dyżurów.

Poradnictwo i interwencja kryzysowa – 1254 godziny w 2020 roku

Poradnictwo psychologiczne oraz interwencja kryzysowa realizowane były poprzez zespół pomocowy psychologiczny i 
terapeutyczny w ramach:

– projektu antydyskryminacyjnego („Razem przeciwko dyskryminacji”) – 25 godzin poradnictwa prawnego, 99 godzin 
poradnictwa psychologicznego i 90 godzin interwencji kryzysowej;
– projektu terapeutycznego („Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych”) 
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– 760 godzin poradnictwa psychologicznego;
– poradnictwa indywidualnego, wykonywanego w ramach wolontariatu – 127 godzin poradnictwa psychologicznego i 
seksuologicznego.

Liczba godzin poradnictwa zrealizowana w 2020 r. jest o 83 godziny mniejsza niż rok wcześniej. Jest to związane z epidemią 
COVID-19, w związku z którą w połowie marca poradnictwo stacjonarne w Lambdzie zostało czasowo zawieszone. Ponadto, 
poradnictwo indywidualne było realizowane w ramach dwóch projektów, a nie – jak rok wcześniej – trzech.

Czternaście grup terapeutycznych / wsparcia / spotkaniowych 

W 2020 r. grupy spotykały się do połowy marca. Były to:
• grupa studencka,
• grupa seniorska,
• Wiara i Tęcza,
• dwie grupy AA,
• grupa NA,
• grupa Bi+,
• grupa GAMMA,
• grupa anglojęzyczna (cudzoziemska),
• grupa ukraińska.
W momencie ogłoszenia pandemii COVID-19 (połowa marca 2020 r.) Lambda Warszawa podjęła decyzję o zawieszeniu 
działalności grup na korzyść poradnictwa stacjonarnego. Niektóre z nich odbywały się online (Bi+, anglojęzyczna, ukraińska, WiT 
oraz GAMMA). Po chwilowym poluzowaniu obostrzeń, we wrześniu, grupy wróciły do spotkań, lecz kolejna, 3. fala 
spowodowała ponowne ich zawieszenie już w październiku.

Należy także wspomnieć o innych formach działania Lambdy Warszawa, które – choć nie są stricte pomocowe – budują 
dobrostan psychiczny i społeczny osób LGBT+.
- W okresie pierwszego lockdownu (marzec 2020 r.) zaoferowaliśmy nową formę wsparcia dla seniorów i seniorek LGBT+ – 
wsparcie indywidualne przy robieniu zakupów, wyprowadzaniu zwierząt domowych i podstawowych pracach domowych. Mimo, 
iż z tej formy pomocy skorzystało zaledwie sześć osób (w wieku 65-80 lat), to ważnym dla nas było wysłanie do naszej 
społeczności sygnału, iż reagujemy na nową, kryzysową sytuację;
- Organizacja szkoleń zdalnych w firmach oraz warsztatu edukacyjnego poświęconego tematyce różnorodności dla młodzieży w 
ramach projektu "Diversity and Childhood". Celem szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie jest budowanie bezpiecznej 
przestrzeni oraz świadomości zagadnień związanych ze społecznością LGBT+ celem uwrażliwienia osób uczestniczących w 
spotkaniach edukacyjnych na problematykę z tym związana; wierzymy, że ta działalność jest bardzo ważna z punktu widzenia 
działań na rzecz podniesienia świadomości zarówno wewnątrz społeczności LGBT+, jak i poza nią.

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

Patronaty/matronaty i inne wydarzenia:
• matronat: Remigiusz Ryziński „Moje życie jest moje” (wyd. Czarne),
• matronat: Marcin O. Niewirowicz „Wszystkie ptaszki, które miałem w garści” (wyd. Nisza),
• spotkanie autorskie z Adamem Stępińskim promujące jego tomik poezji pt. „Przyjaciołom” (luty 2020),
• DKK (Dyskusyjny Klub Książki) cały czas spotykał się online (co miesiąc),
• matronat: wystawa zdjęć Pameli Porwen „Śluby jednopłciowe” w galerii Monopol (28.07.2020)
• matronat: LGBT Film Festiwal w Kinotece (wrzesień 2020: zarówno sam festiwal, jak i benefis na jego rzecz na początku 
września) – podczas trwania festiwalu (i na benefisie), stoisko Lambdy Warszawa było wystawiane codziennie, a przed każdym 
pokazem filmu wyświetlany był spot Lambdy Warszawa,
• matronat: impreza „Krewetki w cekinach”, W Orbicie Słońca – stoisko Lambdy Warszawa (wrzesień 2020),
• matronat: impreza „Urodziny GEMBA Bar” (wrzesień 2020), z okazji których powstało „lambdowe” piwo kraftowe (z każdej 
butelki przekazana kwota 1 zł na działalność Lambdy Warszawa) – stoisko Lambdy Warszawa.

HISTORIA
W lutym 2020 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma społeczno-historycznego wydawanego przez Archiwum Lambdy 
Warszawa „QueerStoria”. Numer datowany był listopad 2018 – maj 2019.
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Periodyk, wydawany pod redakcją Krzysztofa Kliszczyńskiego, poświęcony jest historii polskiej społeczności osób 
nieheteronormatywnych. W numerze inauguracyjnym znalazły się m.in.: wywiad z Leszkiem Truchlińskim, założycielem 
pierwszej polskiej grupy gejowsko-lesbijskiej – wrocławskiej grupy „Etap”, wspomnienia Andrzeja Selerowicza, teksty Remigiusza 
Ryzińskiego i Krzysztofa Zabłockiego oraz artykuł Katarzyny Wojnickiej o queerowych (nie)pomnikach w Polsce i USA. Numer 
liczył 92 strony.
Późną jesienią 2020 r. zakończyliśmy pracę nad drugim – podwójnym numerem QS (2/3 – czerwiec 2019 – grudzień 2020, 148 
stron). W druku ukazał się on jednak dopiero w marcu 2021 r.
Czasopismo, wydawane w nakładzie 1000 egzemplarzy, finansowane jest ze środków własnych Lambdy Warszawa i jest 
pierwszym i jedynym czasopismem o tym charakterze, wydawanym w kraju. Chcemy, aby ukazywało się dwa razy do roku.

FORMY DZIAŁAŃ
WOLONTARIAT

W roku 2020 rekrutacja do programu wolontariackiego Lambdy Warszawa zaplanowana była na przełom marca i kwietnia, 
jednak z uwagi na wprowadzone w marcu obostrzenia została odroczona. 
We wrześniu zapadła decyzja o utworzeniu dwóch ścieżek wolontariackich - archiwalno-bibliotecznej i antydyskryminacyjnej, 
które funkcjonowałyby obok dotychczasowej pomocowej (zespołu udzielającego poradnictwa w ramach wolontariatu i Telefonu 
Zaufania). Rekrutacja, która odbyła się na początku października zaowocowała przyjęciem w sumie 26 osób do zespołu 
wolontariackiego, jednak z uwagi na początek 2. fali pandemii wszelkie aktywności obu grup zostały czasowo wstrzymane i 
wznowione dopiero w grudniu. Wtedy również zostały zorganizowane szkolenia z osobami eksperckimi z zespołu Lambdy 
Warszawa.

PRZEKROJOWO

NAGRODA TOLERANCJI

Nagroda Tolerancji (Tolerantia Awards) przyznawana jest od 2006 r. przez polskie, niemieckie, francuskie, szwajcarskie i 
północnoirlandzkie organizacje LGBT+. Nagroda przyznawana jest osobom prywatnym i organizacjom w uznaniu ich zasług na 
polu walki z dyskryminacją i przemocą wobec społeczności osób nieheteronormatywnych. Laureatem Nagrody Tolerancji za rok 
2020 został działacz społeczny i pisarz Andrzej Selerowicz.
Europejskie Nagrody Tolerancji zostały przyznane po raz 15. jako wspólna nagroda organizacji MANEO (Niemcy), SOS 
Homophobie (Francja), Lambda Warszawa (Polska), The Rainbow Project (Irlandia Północna) i Pink Cross (Szwajcaria). W roku 
2020, oprócz Andrzeja Selerowicza, wyróżnieni zostali: Dunja Hayali (Niemcy), Jacques Toubon i Giovanna Ricon (Francja), 
kampania „Love Equality” (Irlandia Północna) oraz Delphine Roux (Szwajcaria).
Z powodu pandemii COVID-19 uroczystość wręczenia nagród, która miała mieć miejsce w Warszawie, nie odbyła się.

WŁADZE LAMBDY

ZARZĄD
Krzysztof Kliszczyński – koordynator archiwum, redaktor naczelny czasopisma "QueerStoria", socjolog.
Paweł Fischer-Kotowski – koordynator biblioteki Lambdy Warszawa, bibliotekarz.
Sławomir Kirdzik - koordynator wolontariatu, trener antydyskryminacyjny, antropolog kultury, sowietolog.
Miłosz Przepiórkowski - koordynator działu kultura, trener antydyskryminacyjny, lektor języków obcych.
KOMISJA REWIZYJNA
Marta Radziszewska
Adriana Kapała
Maria Czachowska

FINANSE

Lista instytucji wspierających – rok 2020

 
Darczyńcy instytucjonalni

Miasto Stołeczne Warszawa - 132.500,00
Komisja Europejska - 125.712,13
Fundacja im. Stefana Batorego - 30.000
Łączne dotacje instytucjonalne: 288212,13

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 6



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Pozostałe przychody mieszczące się w ramach dotacji i projektów: 133778,86

Darowizny indywidualne

Kwoty przekazane w ramach 1% - 75.222,40
Darowizny indywidualne - 147.037,71
Łącznie darowizn indywidualnych: 222260,11

Składki członkowskie: 1.920,00

 
Łącznie: 646.171,10

LISTA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Projekty realizowane dzięki przyznanym dotacjom celowym:
- „Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją” - Centrum Komunikacji 
Społecznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - umowa nr CKS-RT-BWN/B/X/3/3/339/90/2018NGO. Kwota dotacji: 23.750,00 
PLN
- „Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych - Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - umowa nr PS/B/VI/1/6/10/490/ 2018-2021. Kwota dotacji: 105.000,00 PLN
- „Open Doors: Promoting Inclusive and Competent Health Care for LGBTI People” - Komisja Europejska - umowa nr 849187. 
Kwota dotacji: 66.426,07 PLN
- „Diversity and Childhood” - Komisja Europejska - umowa nr 856680-DIVERSITY_CHILDHOOD-REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-
AG-2018. Kwota dotacji: 59.286,06 PLN
- Fundusz Solidarnościowy „Działaj dalej” - Fundacja im. Stefana Batorego - umowa nr 24817/2020. Kwota dotacji: 30.000,00 
PLN

Projekty realizowane bez zewnętrznego wsparcia finansowego
- prowadzenie telefonu zaufania dla osób LGBT+
- prowadzenie grup wsparcia i spotkaniowych dla osób LGBT+, m.in. dla rodzin osób LGBT+, grupa AA i AN, Wiara i Tęcza, 
studencka, seniorska
- prowadzenie biblioteki i archiwum LGBT (największe zbiory w Polsce)
- działania rzecznicze, monitoring sytuacji osób LGBT+ w Polsce i Europie
- cykliczne wydarzenia, np. Dyskusyjny Klub Książki
- wydarzenia jednorazowe, np. szkolenia antydyskryminacyjne realizowane dla firm
- wydanie czasopisma społeczno-historycznego "QueerStoria"
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

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

94.99.z 45 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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75 222,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 254 462,13 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 646 171,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 635 135,50 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 11 035,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 148 957,71 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

125 712,13 zł

0,00 zł

128 750,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 167 528,86 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 87 117,05 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 45 000,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 428 278,67 zł 45 000,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

273 836,62 zł 45 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

154 442,05 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność telefonu zaufania i pomoc psychologiczna 20 000,00 zł

1 Publikacje antydyskryminacyjne 25 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 zł 3 000,00 zł

w 
tym:

1 920,00 zł

88 301,75 zł

58 735,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 10



5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 361 298,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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

0,00 etatów

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. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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28 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

140 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 226 528,08 zł

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

226 528,08 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

914,86 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

645,31 zł

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

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

25 osób

w 
tym:

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

25 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 226 528,08 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 226 528,08 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 400,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 „Razem przeciwko 
dyskryminacji. Poradnictwo 
dla grup szczególnie 
zagrożonych dyskryminacją”

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

Centrum Komunikacji Społecznej – 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

23 750,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 179,41 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 „Wsparcie osób dorosłych 
nadużywających alkoholu w 
podejmowaniu zachowań 
prozdrowotnych”

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

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych – 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

105 000,00 zł

3 Fundusz Solidarnościowy 
„Działaj dalej”

Cel ogólny: Wsparcie organizacji 
w podtrzymaniu bieżącej 
działalności w okresie epidemii 
COVID-19.

Fundacja im. Stefana Batorego 30 000,00 zł

4 „Open Doors: Promoting 
Inclusive and Competent 
Health Care for LGBTI 
People”

Cel ogólny: Budowanie 
świadomości na temat 
inkluzywnej ochrony zdrowia 
dla osób LGBT+ poprzez 
prowadzenie analiz i działań 
edukacyjnych skierowanych do 
osób pracujących w obszarze 
ochrony zdrowia

Komisja Europejska 66 426,07 zł

5 „Diversity and Childhood” Cel ogólny: Prowadzenie działań 
z zakresu edukacji 
równościowej skierowanych do 
osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą

Komisja Europejska 59 286,06 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof Kliszczyński - 
Przewodniczący Zarządu

Paweł Fischer-Kotowski - Zastępca 
Przewodniczącego

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 1

2021-10-14
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