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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

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 
Przewodnicząca

NIE

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

I. Zdrowie psychiczne osób nieheteronormatywnych
Trzonem działań Lambdy Warszawa jest szeroko pojęta działalność pomocowa, czyli wsparcie zdrowia
psychicznego osób ze społeczności LGBT+, które do nas się zwracają.
Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 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 lesbijek, gejów, osób biseksualnych*
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i transpłciowych oraz pozostałych z szerokiej palety LGBT+.
Skupiając się jednak tylko na działaniach pomocowych, należy wymienić ich następujące formy
realizowane w 2021 r.:
1. Działania ciągłe, realizowane nieprzerwanie od początków istnienia Lambdy Warszawa:
• Telefon Zaufania,
• poradnictwo i interwencja kryzysowa,
• grupy wsparcia i spotkaniowe.
2. Działania pomocowe realizowane dzięki dotacjom celowym:
• poradnictwo i interwencja kryzysowa,
• Hostel interwencyjny.
3. Aktywności, które realizowane są w siedzibie Lambdy Warszawa, ale realizowane są przez inne
podmioty:
• grupy terapeutyczne,
• grupy spotkaniowe.
Telefon Zaufania
Telefon Zaufania dla osób LGBT+ i ich bliskich działa w Lambdzie Warszawa od 1995 r. Od początku
funkcjonuje pod niezmienionym numerem: 22 628 52 22. Osoby odbierające telefon udzielają wsparcia
od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-21.00. Poprzez Telefon Zaufania zgłaszają się do nas
osoby, które m.in. chcą porozmawiać o własnej orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej;
odkrywaniu swojej seksualności (pierwsze kroki w społeczności LGBT+, problemy z identyfikacją);
przemocy fizycznej i psychicznej ze względu na tożsamość płciową i/lub seksualną; kwestiach
samoakceptacji i coming outu; relacjach w związkach; samotności; kwestiach zdrowotnych;
dylematach pogodzenia wiary/religii z orientacją seksualną; kwestiach dotyczących diagnostyki
transpłciowości. W związku z pogarszającą się sytuacją osób nieheteronormatywnych w Polsce
(polityczna, medialna, społeczna nagonka, utrzymujące się samorządowe i wojewódzkie „strefy
wolnych od LGBT”) odnotowujemy wzrost liczby osób korzystających z naszej oferty pomocowej.
W ciągu całego roku 2021 otrzymaliśmy łącznie 1000 telefonów; średnio były to 83 rozmowy
w miesiącu. Dodatkowo, otrzymaliśmy i odpowiedzieliśmy na 450 e-maili dotyczących pomocy
i wsparcia (alternatywna możliwość dla osób dzwoniących).
Została przeprowadzona rekrutacja nowych osób – do zespołu dołączyło 6 osób, który liczy obecnie 13
osób.
III. Działania kulturalne
Czasopismo QueerStoria
W marcu 2021 r. ukazał się drugi – podwójny (nr 2/3) numer czasopisma społeczno-historycznego
wydawanego przez Archiwum Lambdy Warszawa „QueerStoria”. Numer datowany był na czerwiec
2019 – grudzień 2020.
W numerze 2/3 znalazły się m.in.:
– historia pierwszej polskiej legalnie działającej organizacji LGBTQIA–- Stowarzyszenia Grup Lambda
(w 30-lecie jego rejestracji),
– sylwetka i rozmowa z Ryszardem Kisielem,
– przedruk „Raportu o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce 1994”,
– obszerna rozmowa z Izabelą Morską (Filipiak),
– niepublikowane nigdy wcześniej opowiadanie Izabeli Filipiak „Dotknięcia”,
10
– zdjęcia z Marszu Równości w Białymstoku w 2019 roku,
– tekst Jakuba Gawrona „Strefy wolne od LGBT”,
– zdjęcia z projektu Bartosza Staszewskiego „Strefy”,
– obszerny wywiad z Wolfgangiem Jöhlingiem,
– wspomnienie Tadeusza Olszewskiego pióra Tomasza Kaliściaka,
– przedruk „Innej miłości” pióra Tadeusza Olszewskiego (1988).
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. Kolejny
numer ukaże się w 2022 roku.
Archiwum
Rok 2021 – mimo drugiego roku pandemii – był kolejnym rokiem poszerzania zbiorów Archiwum
Lambdy Warszawa – największego archiwum społeczności LGBTQI w Polsce. Kontynuowaliśmy/-łyśmy
pozyskiwanie zbiorów (otrzymaliśmy/-łyśmy – podobnie jak przed rokiem – kolejne części zbiorów
Ryszarda Kisiela, Andrzeja Selerowicza, Jana Snarskiego i inne). Aktywnie pozyskiwaliśmy bieżące
materiały – z Marszy Równości i innych wydarzeń.
Dzięki darowiźnie banku Standard Chartered w wysokości 50 000 zł zakupiliśmy/-łyśmy profesjonalny
skaner do formatu A3 oraz rozpoczęliśmy/-łyśmy prace nad uruchomieniem strony internetowej
Archiwum Lambdy Warszawa, na której zaprezentujemy – docelowo – około 10 000 naszych
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3800

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

archiwaliów. Strona ruszy w połowie 2022 roku.
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. Laureatką Nagrody Tolerancji za rok 2021 została
działaczka społeczna Katarzyna Augustynek, czyli „Babcia Kasia”.
Europejskie Nagrody Tolerancji zostały przyznane po raz 16. jako wspólna nagroda organizacji MANEO
(Niemcy), SOS Homophobie (Francja), Lambda Warszawa (Polska), The Rainbow Project (Irlandia
Północna) i Pink Cross (Szwajcaria).
Matronaty
W ramach prowadzonych działań Lambda Warszawa kładzie duży nacisk na obszar związany z szeroko
rozumianą kulturą osób LGBT+. Działania prowadzone w ramach tego obszaru przyczyniają się do
budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT+, pozwalają osobom uczestniczącym w różnych
projektach na rozwijanie własnych talentów i pasji twórczych, a także zapewniają widoczność Lambdy
Warszawy.
Rok pandemii nie ułatwił co prawda działalności kulturalnej, ale mimo to przyznaliśmy_łyśmy kilka
matronatów i braliśmy_łyśmy udział w kilku wydarzeniach:
11
• „Janek, nie Janka” – książka dla najmłodszych o tematyce transpłciowości (wyd. All Kids
Publishing),
• „Bibliotekara”, aut. Lycyny Dąbrowskiej – powieść poruszająca m.in. homo- i transfobię
w miejscu pracy (wyd. Seqoja),
• LGBT+ Film Festival (wrzesień),
• imprezy: w klubie W Orbicie Słońca (zbiórka na Hostel Interwencyjny, wrzesień).

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 272 774,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 267 274,44 zł

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

4. 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

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

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 50 000,00 zł
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88 308,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 462 203,56 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 5 500,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 425 309,91 zł

2.4. Z innych źródeł 296 952,47 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 117 339,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 80 000,00 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

1 Telefon zaufania i poradnictwo psychologiczne 35 000,00 zł

2 Publikacje i kampanie antydyskryminacyjne 20 000,00 zł

3 Czasopismo społeczno - historyczne QueerStoria 20 000,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

119 153,56 zł

0,00 zł

343 050,00 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

w 
tym:

2 690,00 zł

372 619,91 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 690 751,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 906 308,02 zł 80 000,00 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

576 522,58 zł 80 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

30,53 zł

313 470,36 zł

16 284,55 zł 0,00 zł

4 Kampania 1% 5 000,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

3 000,00 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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 8



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

51 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

150 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)

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

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 456 528,00 zł

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

456 528,00 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)

1 432,00 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)  

645,00 zł

0 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)

31 osób

w 
tym:

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

31 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 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 456 528,00 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 456 528,00 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

3 500,00 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
dyskryminacj"

Poradnictwo
prawne i
psychologiczn
e
dla
społeczności
LGBT+

Centrum
Komunikacji
Społecznej –
Urząd
Miasta
Stołecznego
Warszawy

47 500,00 zł

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

Edukacja osób
pracujących w
obszarze
ochrony
zdrowia

Komisja
Europejska

35 018,00 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

8 026,00 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. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3 „Diversity and
Childhood”

Edukacja
równościowa
skierowana do
osób
pracujących
z dziećmi i
młodzieżą

Komisja
Europejska

34 882,00 zł

4 „Koalicja Miast
Maszerujących
po równość”

Zawiązanie
koalicji
organizacji
marszowych z
terenu całego
kraju, rozwój
ruchu
marszowego.

Europejski
Obszar
Gospodarczy –
Aktywni
Obywatele –
Fundusz
Krajowy
(Fundacja
Batorego)

134 500,00 zł

5 „Prowadzenie
mieszkań
treningowych
do osób LGBT+
zagrożonych
kryzysem
bezdomności”

Hostel
Interwencyjny

Biuro Pomocy
i
Projektów
Społecznych –
Urząd Miasta
Stołecznego
Warszawy

772 800,00 zł

6 „Doposażenie
zaplecza
kuchennosocjalnego w
biurze
organizacji”

Remont
kuchni w
siedzibie
Lambdy
Warszawa

Biuro Pomocy
i
Projektów
Społecznych –
Urząd Miasta
Stołecznego
Warszawy

12 250,00 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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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

Miłosz Przepiórkowski - Zastępca 
Przewodniczącego

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14
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