
PROTOKÓŁ  
 

z posiedzenia w dniu 8 września 2005 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji 
Pozarządowych, powołanej Zarządzeniem Nr 1940/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 5 sierpnia 2004 roku. 
 
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu): 
1) Przewodniczący Rady:  Karol Chądzyński – Wiceprezydent Miasta Łodzi 
oraz członkowie Rady:    
2-15)                                                Krzysztof Lechowicz - Wiceprzewodniczący; 

ks. Jacek Ambroszczyk  
Iwona Bartosik 
Tomasz Bilicki  
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
Ewa Janicka  
hm. Adam Kocher 
Włodzimierz Magin 

      Andrzej Potempa  
Henryka Rak 
Lech Sekyra 
Anna Szolc-Kowalska 
Łukasz Waszak 
Grażyna Wendland 

 
16) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
Jerzy Balcerek  
Michał Amadeusz Drab 
o. Stanisław Hajkowski  
Stanisław Januszewski  
Witold Kacprzak 
ks. Stanisław Kaniewski  
Piotr Karaś 
Anna Korbel 
Magdalena Korczyk-Waszak 
ks. Semko Koroza 
s. Teresa Krzyżewska 



Lech Leszczyński  
Tadeusz Michalski 
Ewa Modrzejewska 
Radosław Podogrocki 
Danuta Stępień 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
1. St. Offierski -w zastępstwie p. T. Michalskiego 
2. Kajus Augustyniak-dyrektor biura Prasowego UMŁ. 

 
Posiedzenie Rady pod nieobecność Przewodniczącego, Pana Wiceprezydenta Karola 

Chądzyńskiego, rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady, Pan K. Lechowicz,  
i przedstawił zebranym porządek obrad (załącznik nr 2). Zebrani nie wnieśli uwag do 
porządku. 

Następnie p. W. Magin poinformował zebranych o pracach zespołu roboczego ds. 
organizacji konkursu „Łódzki Filantrop Roku” i zaproponował autopoprawkę do 
przedłożonego projektu harmonogramu prac nad realizacją konkursu, poprzez włączenie do 
zadań przygotowania przez zespół roboczy wzoru wniosku nominacyjnego. Zebrani 
jednogłośnie zaakceptowali autopoprawkę. W toku dalszej dyskusji podkreślano ogromną 
rolę mediów w promowaniu idei konkursu i dyskutowano nad kwestią ich udziału w pracach 
Kapituły Konkursu. P. I. Bartosik zaproponowała skierowanie pisma w imieniu Rady do 
Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, w sprawie zaplanowania  
w budżecie ww. komórki kwoty związanej z organizacją konkursu na logotyp i statuetkę oraz 
na wykonanie statuetek. Zebrani zaakceptowali propozycję. W dalszej kolejności omawiany 
był problem udziału mediów zarówno w promocji idei konkursu jak i w pracach Kapituły. 
Obecny na spotkaniu p. K. Augustyniak zadeklarował pomoc biura Prasowego w tych 
działaniach i zasugerował aby partnerów medialnych wyłonić spośród redakcji TV TOYA, 
Radia Łódź i Gazety Wyborczej lub Dziennika Łódzkiego. Z kolei p. I. Bartosik 
zasugerowała wystąpienie Przewodniczącego Rady do redaktorów naczelnych mediów 
łódzkich w tej sprawie wraz z prośbą o wyznaczenie dziennikarzy do bieżących kontaktów. 
Ustalono również opcję, iż w skład Kapituły powinni wejść redaktorzy naczelni mediów,  
a także konieczność podjęcia przez zespół roboczy ds. kontaktów z mediami, z p. L. Sekyrą, 
jako przewodniczącym, wcześniejszych rozmów z mediami w kwestii ich roli  
swoją pomoc w kwestii przygotowania tych rozmów zadeklarował też p. K. Augustyniak. 

Podsumowując ten temat, Rada przyjęła jednogłośnie (16 za) uchwałę w kwestii 
podjęcia działań zmierzających do realizacji konkursu (załącznik nr 3). P. W. Magin  
w uzupełnieniu wskazał na konieczność doprecyzowania w dalszych pracach nad konkursem 
niektórych zapisów działań z harmonogramu. 



W kolejnym punkcie obrad p. Ł. Waszak omówił aktualny stan prac nad społecznymi 
konsultacjami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, zaś p. G. Justyński poprosił 
członków Rady o przekazywanie w dalszym ciągu uwag do tego dokumentu. 

Omawiając kolejny punkt spotkania p. K. Lechowicz poinformował o piśmie 
Departamentu Pożytku Publicznego (załącznik nr 4), zawierającym komentarz do kilkakrotnie 
wcześniej poruszanych kwestii interpretacji niektórych zapisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wskazał na mało konkretny charakter tych 
komentarzy, nie zawierających żadnych nowych elementów w interesujących Radę  
i samorząd lokalny kwestiach dotyczących prawnych aspektów współpracy pomiędzy NGO  
a UMŁ. 

Następnie p. Ł. Waszak zapoznał członków Rady z ofertą i harmonogramem szkoleń 
dla organizacji pozarządowych, dotowanych przez UMŁ a realizowanych przez Centrum 
OPUS (załącznik nr 5), zaś p. T. Bilicki poinformował o realizacji przez Centrum Służby 
Rodzinie dwóch projektów dotowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, tj: 
projektu dotyczącego powołania międzysektorowego zespołu ds. opracowania standardów 
usług publicznych oraz organizacji Szczytu w sprawach dzieci w dniach 24-26.11.05., a także 
poprosił o uwagi i sugestie Rady co do składu ww. zespołu, w którego skład weszli by 
przedstawiciele administracji publicznej, eksperci akademiccy i praktycy z organizacji 
pozarządowych. P. Ł. Waszak zobowiązał się do przekazania zainteresowanym stosownych 
wydawnictw w tym zakresie. 

W kolejnym punkcie posiedzenia p. G. Juszyński przedstawił propozycję zagadnień 
dla Rady na IV kwartał br., które wynikały z zaproponowanej wcześniej w ankietach Rady 
listy (załącznik nr 6). Co zaś tyczy projektu nowego regulaminu wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego w UMŁ, musi on zostać  na następne posiedzenie Rady, co jest 
spowodowane trwającymi jeszcze nadal pracami nad jego przygotowaniem od strony 
prawnej. Ponadto p. L. Sekyra zaproponował, aby program kolejnego posiedzenia został 
wzbogacony o kwestię współpracy międzynarodowej pomiędzy NGo’s, przy wsparciu 
samorządu. Zebrani w osobach p. E. Janickiej i p. W. Magina podkreślili wagę tego 
problemu, zwracając jednocześnie uwagę iż tego typu zadania znajdują się w „Programie 
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2005 r.”, co jednak nie zmienia faktu 
iż brak jest mechanizmu realizacji tego typu współpracy. Rada winna wskazać na konieczność 
podjęcia przez samorząd tego nowego kierunku działań. Zgłoszono również wniosek, aby  
w związku z powyższym na kolejne posiedzenie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele 
komórek merytorycznych UMŁ, zajmujących się tego typu zagadnieniami, tj: Biura Promocji, 
Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu, Wydziału Kultury 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiceprzewodniczący K. Lechowicz 
zobowiązał się do przekazania tej informacji zainteresowanym. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Lista obecności w dniu 8 września 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Porządek posiedzenia Rady w dniu 8 września 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań niezbędnych do realizacji konkursu 
"Łódzki Filantrop Roku". 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Pismo departamentu Pożytku Publicznego z dnia 22 lipca 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
Oferta szkoleń Centrum OPUS 
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
Harmonogram prac Rady w IV kw. br.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
Streszczenie sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
Informacja nt. aktualnych możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych. 


	PROTOKÓŁ

