
PROTOKÓŁ  
 

z posiedzenia w dniu 16 lutego 2006 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:    
2-18)                                                   Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący 

ks. Jacek Ambroszczyk  
Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Tomasz Bilicki  
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
o. Stanisław Hajkowski  
Ewa Janicka  
Stanisław Januszewski  
Witold Kacprzak  
ks. Stanisław Kaniewski  

Lech Leszczyński  
Włodzimierz Magin 
Radosław Podogrocki 
Andrzej Potempa  
Henryka Rak  
Anna Szolc-Kowalska 
Łukasz Waszak 

 
19) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
Jerzy Balcerek  
Michał Amadeusz Drab 
Piotr Karaś 
Anna Korbel 
hm. Adam Kocher 
Magdalena Korczyk-Waszak 
ks. Semko Koroza 
s. Teresa Krzyżewska 



Tadeusz Michalski  
Ewa Modrzejewska 
Lech Sekyra 
Danuta Stępień 
Grażyna Wendland 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
 
1. Małgorzata Potocka, Dyrektor TVP3-Łódź 
2. Dorota Polakowska -w zastępstwie p. M. Korczyk-Waszak 
3. Paweł Osiborski-Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
4. Jolanta Piotrowska-Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
5. Krystyna Bartosik-kier. Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej 
6. Hanna Belke-Markiewicz-insp. w Wydziale Edukacji UMŁ 
 

Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący, Pan K. Chądzyński, który przedstawił 
zebranym porządek obrad (załącznik nr 2). Zebrani nie wnieśli uwag. 

Przechodząc do 3 punktu obrad, Przewodniczący powitał i przedstawił zebranym 
Panią Małgorzatę Potocką, Dyrektora TVP3 Łódź, a także poinformował o braku możliwości 
ze względów służbowych wzięcia udziału w spotkaniu przez Dyrektora TV TOYA.  
p. Barbarę Mrozińską i zaprosił do dyskusji nt. roli mediów lokalnych w promowaniu 
działalności łódzkiego środowiska organizacji pozarządowych. Otwierając dyskusję  
p. D. Polakowska wskazała na kilka problemów, na które napotykają łódzkie organizacje w 
kontaktach z telewizją lokalną, tj; nie realizowanie zobowiązań wynikających z patronatu nad 
imprezami oraz brak osoby zajmującej się działaniami i inicjatywami społecznymi.  

Kontynuując te kwestie p. W. Magin  potwierdził brak większego zainteresowania 
ważnymi lokalnymi imprezami (I Gala Organizacji Pozarządowych, Forum Inicjatyw 
Pozarządowych) ze strony mediów i zwrócił uwagę na brak w programie lokalnych TV 
cyklicznej audycji promującej III sektor w Łodzi. Ważną okazją do zmiany nastawienia 
mediów może być także konkurs „Łódzki Filantrop Roku”, a także udział TV w promowaniu 
przekazywania przez mieszkańców 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 
poprzez wykorzystanie ‘Telegazety” w TVP 3. 

W kolejnym wystąpieniu p. T. Bilicki stwierdził iż przyczyn braku dobrych kontaktów 
z mediami należy również szukać po stronie samych organizacji, które nie potrafią z nimi 
współpracować i zaproponował zorganizowanie pod auspicjami Rady Konsultacyjnej szkoleń 
z udziałem przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. 



Odpowiadając na te uwagi i propozycje, p. dyr. M. Potocka zadeklarowała chęć 
współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych i poinformowała zebranych  
o planach dotyczących zmiany formuły programowej łódzkiego ośrodka TVP3, ale także  
o ograniczonych możliwościach budżetowych. Potwierdziła również stałą potrzebę informacji 
o ważnych wydarzeniach oraz konieczność wspólnego wypracowywania standardów 
wzajemnych kontaktów, m.in. poprzez udział w szkoleniach. Poinformowała też o 
planowanych w br. zajęciach Letniej Szkole Dziennikarstwa Telewizyjnego, i zaprosiła 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. P. m. 
Potocka również zadeklarowała pomoc przy promowaniu akcji ‘1%”, a także wymieniła 
osoby mające zajmować się w TVP3 Łódź problematyką społeczną. 
 Następnie w wyniku dyskusji ustalono: 

1. Bieżący kontakt z Radą nt. wspólnych szkoleń dla dziennikarzy i organizacji 
pozarządowych (osobą z ramienia Rady do kontaktu będzie p. T. Bilicki). 

2. Miejscem szkoleń może być  siedziba Centrum Służby Rodzinie. 
3. Dofinansowanie szkoleń dla NGO’s jest możliwe poprzez aplikowanie o środki unijne 

(przygotowanie odpowiedniego wniosku zadeklarował p. Ł. Waszak-Centrum 
„OPUS”) 

4. Powołano Zespół Roboczy ds. Kontaktów z Mediami, w skład którego weszli: 
a) Tomasz Bilicki 
b) Łukasz Waszak 
c) ks. Stanisław Kaniewski 
d) Krzysztof Lechowicz 
e) Grzegorz Justyński 

Rada przy 14 głosach ‘za” i 5 wstrzymujących się, zaaprobowała te propozycję. 
5. Postanowiono powołać konsorcjum projektowe dla realizacji projektu udziału 

przedstawicieli NGO’s w Letniej Szkole Dziennikarstwa, z ww. Zespołem Roboczym, 
jako koordynującym prace konsorcjum. 

6. Ustalono również terminarz spotkań ww. zespołu. 
 

Ad.4. W dalszej części posiedzenia p. T. Bilicki zapoznał zebranych z efektami prac Zespołu 
ds. Adopcyjnej Opieki Zastępczej, po spotkaniu ww. zespołu w dniu 9 stycznia br. (załącznik 
nr 3). Szczególną uwagę zebranych referent zwrócił na propozycję wpisania zadań 
dotyczących działań o charakterze promocyjnym, adresowanych do ogółu mieszkańców 
Miasta, a prowadzonych przez sektor pozarządowy, na inicjatywę udostępniania przez Miasto 
dużych lokali komunalnych z przeznaczeniem dla rodzin podejmujących się tego typu opieki, 
a także na umożliwienie skorzystania przez te rodziny z porad lekarzy pediatrów, 
psychologów i pedagogów. 
W nawiązaniu do tego wystąpienia p. dyr. M. Potocka zadeklarowała zainteresowanie tym 
tematem ze strony TV3 Łódź. 



 Omawiając kolejny punkt posiedzenia, p. T. Bilicki poinformował o włączeniu jego 
osoby do składu Rady Pożytku Publicznego, oraz o podjęciu przez tę radę inicjatywy 
zmierzającej do zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(załącznik nr 4) i poprosił o udział środowiska NGO’s w procesie konsultacji tych propozycji. 
Na prośbę p. T. Bilickiego podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania w Wydziale Spraw 
Społecznych w dniu 17 lutego, z udziałem wszystkich zainteresowanych tymi zmianami 
(zgłosili się: D. Polakowska, Ł. Waszak i H. Markiewicz). 

Następnie p. T Bilicki zapoznał zebranych z ideą utworzenia Lokalnego Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, w ramach programu „Kapitał Ludzki”, z funduszy 
strukturalnych. Przy tej okazji p. S. Januszewski, jako Przewodniczący komisji Rady 
Miejskiej ds. Jednostek Pomocniczych zadeklarował współpracę organizacji pozarządowych z 
tymi jednostkami. 

W kolejnym punkcie obrad reprezentująca centrum OPUS p. Sylwia Zbucka zapoznała 
zebranych z projektem Regionalnych Banków Drugiej Ręki, mającym m.in. na celu 
umożliwienie organizacjom pozarządowym korzystanie z używanego sprzętu komputerowego 
(załącznik nr 5). 

Następnie p. G. Justyński poinformował o dostępnym na stronie internetowej Miasta 
harmonogramie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (załącznik nr 6). 

Omawiając ostatni punkt posiedzenia p. K. Lechowicz poinformował o rezygnacji  
p. A. Korbel i p. T. Michalskiego z członkostwa w Radzie. 

Z kolei p. W. Magin poprosił Wiceprzewodniczącego o informacje nt. podziału 
środków  na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
na poszczególne komórki/jednostki UMŁ w 2006 r. P. K. Lechowicz zobowiązał się do 
przygotowania wystąpienia Przewodniczącego Rady do p. A. Szolc-Kowalskiej, 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w tej sprawie. 

Na zakończenie p. Ł. Waszak poprosił o informacje nt. podziału środków z rezerwy 
celowej budżetu Miasta na współprace z organizacjami pozarządowymi. W odpowiedzi  
p. K. Lechowicz poinformował zebranych o trwających w chwili obecnej ostatecznych 
ustaleniach w tej kwestii. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
Lista obecności w dniu 16 lutego 2006 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Porządek posiedzenia Rady w dniu 16 lutego 2006 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 



Informacja nt. ustaleń z posiedzenia Zespołu ds. Opieki adopcyjnej z dnia 9 stycznia br.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
Informacja nt. projektu Regionalnych Banków Drugiej Ręki 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 
Informacja nt. harmonogramu otwartych konkursów ofert w 2006 r. 
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