
 Protokół z posiedzenia Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia
„Mecenas łódzkiej kultury”

Kapituła ds. przyznawania wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury”, zwana dalej Kapitułą, 
powołana zarządzeniem Nr 1343/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 r. 
obradowała w dniu 14 lipca 2022 r. w składzie:

Przewodniczący: 
1. Marcin Derengowski – p. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie 

Pracy, Edukacji i Kultury;
Członkowie:

2. Karolina Kępka – Przedstawicielka Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi;
3. Monika Malinowska-Olszowy – Przedstawicielka Komisji Kultury Rady Miejskiej 

w Łodzi;
4. Monika Słupińska – Inspektor w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
5. Szymon Stankiewicz – Inspektor w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale 

Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Kapituły.

Kapituła obradowała na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Kapituły, Pana 
Marcina Derengowskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta 
Łodzi. Obrady rozpoczęto od omówienia Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Mecenas 
łódzkiej kultury”. Następnie przystąpiono do prezentacji kandydatur zgłoszonych przez 
miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Ogółem zgłoszono 4 kandydatury:

W kategorii „wyróżnienie dla osoby fizycznej lub podmiotu zatrudniającego poniżej 
250 osób” zgłoszony został Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział Łódzki (wniosek 
złożony przez Stowarzyszenie "HAKOACH").

W kategorii „wyróżnienie dla podmiotu zatrudniającego 250 i więcej osób” złożono wnioski 
dotyczące trzech kandydatur:

1. Clariant Services (Poland) Sp. z o.o. (wniosek złożony przez Fundację Kamila 
Maćkowiaka), 
2. CD PROJEKT S.A. (wniosek złożony przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi), 
3. Veolia Energia Łódź S.A. (wniosek złożony przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
w Łodzi). 

Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze 
wniosków.

Po przedstawieniu zgłoszonych kandydatur przystąpiono do ich oceny. Podczas dokonywania 
oceny Kapituła kierowała się następującymi kryteriami:

1) wymierne efekty współpracy pomiędzy miejską instytucją kultury bądź organizacją 
pozarządową a rekomendowanym przez nią kandydatem;
2) długofalowość i aktywność we współpracy kandydata z rekomendującą go miejską 
instytucją kultury lub organizacją pozarządową;



3) działalność charytatywna kandydata i wrażliwość na potrzeby społeczne.

Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1343/2022 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 r., Kapituła może rekomendować 
przyznanie wyróżnienia w dwóch kategoriach - wyróżnienie dla osoby fizycznej lub podmiotu 
zatrudniającego poniżej 250 osób oraz wyróżnienie dla podmiotu zatrudniającego 
250 i więcej osób. Kapituła może także nie udzielić żadnej rekomendacji, jeśli uzna, że żadna 
ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na wyróżnienie. 

Po przeanalizowaniu i ocenie złożonych wniosków Kapituła zdecydowała się odstąpić 
od przyznania wyróżnienia w kategorii osoby fizycznej lub firmy zatrudniającej do 250 osób 
uznając, że zgłoszona kandydatura dotyczy wsparcia aktywności spoza obszaru szeroko 
rozumianej kultury. Wobec powyższego, Kapituła jednogłośnie zdecydowała się przyznać 
dwa wyróżnienia w kategorii podmiotu zatrudniającego 250 i więcej osób.

W głosowaniu jawnym Kapituła jednogłośnie postanowiła przyznać wyróżnienie „Mecenas 
łódzkiej kultury” dwóm podmiotom:

1. CD PROJEKT S.A.
2. Veolia Energia Łódź S.A.

Na tym posiedzenie Kapituły zakończono.

Przewodniczący Kapituły
Marcin Derengowski

……………………………………………………

Protokół sporządziła: Monika Słupińska - Inspektor w Zespole ds. Mecenatu Kultury 
w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
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