
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin z dnia 
21 czerwca 2016 r.  
 
Miejsce obrad: Kancelaria Prezydenta, referat ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i partycypacji społecznej, ul. Bernardyńska 3, sala 109 (I piętro), 20-109 
Lublin 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad. 
3. Uchwała o stypendiach dla osób zajmujących się twórczością artystyczną  

i upowszechnianiem kultury. 
4. Wynajem lokali dla organizacji pozarządowych. 
5. Sprawy różne. 

 
Ad. 1  
Przewodniczący Jakub Kosowski przywitał wszystkich członków Rady oraz zaproszonych 
gości, panią Annę Nawrot z Wydziału Gospodarowania Mieniem UM oraz panią Iwonę 
Walczynę z Zarządu Nieruchomości Komunalnych, które wypowiedzą się w sprawie najmu 
lokali dla organizacji pozarządowych w Lublinie. Przewodniczący Jakub Kosowski 
przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Jakub Kosowski rozpoczął procedurę głosowania nad dwoma 
protokołami z posiedzeń Rady z 2 marca 2016 r. oraz z 25 maja 2016 r. Zapytał czy ktoś z 
członków Rady ma jeszcze jakieś uwagi co do protokołu. Oba protokoły zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący oddał głos pani Annie Pajdosz, która przedstawiła aktualną sytuację w 
sprawie uchwały o stypendiach dla osób zajmujących się twórczością artystyczną  
i upowszechnianiem kultury. Konsultacje w sprawie uchwały zakończyły się 15 czerwca. 
Po konsultacjach były uwagi od organizacji pozarządowych. Było spore zainteresowanie 
projektem uchwały, pobrano ze strony 80 kopii uchwały. 7 czerwca odbyło się spotkanie 
konsultacyjne w sprawie uchwały, uczestniczyło w nim 8 osób. Dyskusja była bardzo żywa 
i ciekawa, zwłaszcza, że pojawili się tam członkowie tzw. związków twórczych, artystów, 
którzy są najbardziej zainteresowani tym tematem. Regulamin został również 
zaprezentowany na posiedzeniu Rady Kultury w dniu 13 czerwca. Inne były wskazania 
organizacji pozarządowych, a inne Rady Kultury. Rada Kultury zaakceptowała regulamin 
przyznawania stypendium. Uwzględniono uwagi organizacji pozarządowych. Stypendia 
funkcjonują od 2013 r., pojawiały się problemy z interpretacją pewnych zapisów uchwały, 
dokumenty były rozstrzelone w różnych aktach prawnych, osobno funkcjonował regulamin 
w formie załącznika w uchwale Rady Miasta, natomiast na poziomie zarządzenia 
Prezydenta były wnioski stypendialne, umowy. Wnioskodawca musiał sięgać do paru 
źródeł żeby skompletować zestaw dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o 
stypendium. Generalnie idea jest taka, żeby uporządkować system, na pewno go trochę 
zliberalizować, będą bardzo uproszczone wnioski i mniej wzorów formularzy. Zdarzało się 
tak, że wnioski odpadały z przyczyn błędnego przyporządkowania do zagadnienia, rodzaju 
stypendium. Dlatego uproszczono system i jest jeden rodzaj wniosku. Wprowadzono 
stypendium wyjazdowe, jest to możliwość dofinansowania wyjazdu twórcy poza Lublin w 
celu uczestnictwa w  realizacji jakiegoś projektu, bądź upowszechniania kultury. Nie 
oznacza to wzrostu finansowania z budżetu Miasta.  W skład komisji stypendialnej będzie 



wchodziło więcej osób, Rada Kultury i Prezydent Miasta Lublin, będą wskazywać 
dodatkowo po jednej osobie. Po konsultacjach uproszczony system ma być łatwy w 
obsłudze, wnioski mają być czytelne dla komisji, dlatego stworzono wzory rekomendacji,  
które przedstawiają aplikanci. Wprowadzono mniejszą liczbę załączników, stypendium 
będzie można przyznawać dla osób do 26 roku życia, wcześniej było do 30 lat. 
Stypendium będą mogły uzyskać tylko osoby pełnoletnie. W przypadku stypendium 
wyjazdowego nie ma ograniczeń wiekowych. W trakcie konsultacji pojawił się postulat, 
żeby te same osoby nie dostawały cały czas stypendium, dlatego wnioski można składać 
raz w roku. Będą dwa nabory wniosków w ciągu roku, w pierwszym naborze projekty będą 
mogły trwać od 2 do 10 miesięcy, w drugim naborze do 31 marca czas trwania projektu to 
maksymalnie 7 miesięcy. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zwrócił się do Rady czy są jakieś pytania. 
Pani Anna Pajdosz dodała, że w ramach stypendium nie można finansować prac 
dyplomowych, zakupu środków trwałych i podnoszenia kwalifikacji. Oczywiście cała 
procedura ma charakter konkursowy. 
Pan Marek Jakubowski zapytał kto należy do grona osób udzielających rekomendacji? 
Pani Anna Pajdosz odpowiedziała, że w tym momencie zapis jest uproszczony, 
rekomendacji mogą udzielać osoby zajmujące się twórczością artystyczną  
i upowszechnianiem  kultury. 
Pan Marek Jakubowski zapytał jaka pula pieniędzy jest przeznaczona na stypendium? 
Pani Anna Pajdosz odpowiedziała, że ok 400 tys. zł rocznie, ale w ciągu ostatnich 4 lat 
wykorzystano 900 tys. zł.  Liczba wniosków rośnie, selekcja jest surowa. 
Pan Marek Jakubowski zapytał jakie są rzeczywiste potrzeby finansowe? 
Pani Anna Pajdosz powiedziała, że wniosków jest zawsze o 40% więcej w stosunku do 
poprzedniego roku. 
Pan Marek Jakubowski zapytał ile osób korzystało w zeszłym roku ze stypendium? 
Pani Anna Pajdosz powiedziała, że w tym roku 97 osób, w poprzednim roku 66, w 2014 - 
42 osoby. 150 tys. wydatkowano w 2014 r., 310 tys. w 2015, prawie 400 tys. w 2016 r.  
Pani Marta Kurowska miała pytanie w sprawie załącznika nr 5. 
Pani Anna Pajdosz wyjaśniła, że są sytuacje, w których komisja przyznaje dofinansowanie 
w mniejszej kwocie niż życzył sobie wnioskodawca, w takich przypadkach można było 
aktualizować wniosek lub zadeklarować się, że program zostanie zrealizowany, za 
mniejszą kwotę, bez konieczności rezygnacji ze stypendium. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zarządził głosowanie nad oceną projektu uchwały. 
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Jakub Kosowski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad dotyczący 
udostępniania lokali miejskich organizacjom pozarządowym. Na początku poprosił 
przedstawicielki ZNK i Wydziału Gospodarowania Mieniem o nakreślenie krótkiej 
charakterystyki sprawy udostępniania lokali organizacjom pozarządowym przez Miasto 
Lublin, następnie przedstawienie zasad ustalania stawek za czynsz w lokalach, a na 
koniec wyznaczył czas na pytania od członków Rady. 
Pierwsza głos zajęła pani  Iwona Walczyna z ZNK. Wyjaśniła jak wygląda procedura 
ubiegania się o lokal od Miasta. Należy złożyć wniosek o przydział do Wydziału 
Gospodarowania Mieniem, później Prezydent bądź Rada Miasta przyznają ten lokal 
organizacji.  Następnie sprawa przechodzi do ZNK i następuje negocjacja stawki czynszu 
przy udziale zespołu negocjacyjnego z przedstawicielami Wydziału Gospodarowania 
Mieniem. Stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania nieruchomości. 
Koszty utrzymania we wspólnocie są dużo większe niż w budynkach gminy, z tego 
względu, że trzeba odprowadzać zaliczki na zarządzanie i fundusz remontowy, negocjacji 
podlega tylko koszt czynszu, ale dodatkowo opłata musi zawierać umowę na śmieci, 



ogrzewanie czy energię. Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę na własny koszt na inne 
koszty niż czynsz (wywóz śmieci i energia elektryczna). Jeżeli jest niska stawka czynszu 
to nie ma pieniędzy na remonty i wtedy najemca musi sam przeprowadzić remont. 
Wszelkie dostosowanie do własnej działalności leży w gestii najemcy.  ZNK zwraca za 
remonty konieczne (wymiana okien, wymiana podłóg jeżeli są w złym stanie)  nie więcej 
niż połowę 3-letniego czynszu. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zapytał się czy są jakieś wewnętrzne zasady, które 
określają stawki czynszu, czy raczej jest to kwestia negocjacji? 
Pani Iwona Walczyna powiedziała, że jednorazowo stawka czynszu zależy od stanu 
lokalu, lokalizacji (jeżeli jest to atrakcyjne miejsce stawka czynszu może być większa), 
wyposażenia lokalu i jego powierzchni (jeżeli lokal jest duży to prawdopodobnie stawka za 
metr będzie niższa), stawka zależy również od zapisu w umowie czy najemca będzie 
wykonywał remonty na własny koszt. 
Pan Przewodniczący Jakub Kosowski podziękował pani Iwonie Walczynie za 
wprowadzenie i poprosił o zabranie głosu panią  Annę Nawrot z Wydziału 
Gospodarowania Mieniem UM. Zapytał się czy są jakieś inne lokale oprócz tych którymi 
zarządza ZNK. 
Pani Anna Nawrot stwierdziła że wszystkie lokale są pod nadzorem ZNK. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zachęcił członków Rady do zadawania pytań do obu 
pań. 
Głos zabrał pan Wojciech Dec, powiedział że przez kilka lat pracował jako zarządca 
nieruchomości, negocjował również kwoty czynszu z ZNK, mówiono mu że cena nie może 
zejść poniżej utrzymania lokalu. Podał przykład lokalu FLOP na al. Racławickich 22, jest to 
lokal o powierzchni 100 m², są tam takie same lokale o podobnych powierzchniach ale z 
innymi stawkami czynszu, jedni płacą 14 zł, inny 4,50 zł, 6,50 zł. Stan tych lokali jest 
lepszy, są wyremontowane. Jest zdziwiony, że w tej samej lokalizacji przy podobnej 
powierzchni stawki czynszu są różne. 
Pani Iwona Walczyna stwierdziła, że te różnice wynikają np. z tego, że niektóre z 
organizacji zobowiązały się do przeprowadzenia remontu i maja niższą stawkę, lokale były 
wynajmowane w różnych okresach dlatego są inne stawki. Stawka jest ustalana na 
zasadzie negocjacji, obie strony muszą się zgodzić co do wysokości stawki.  
Pan Wojciech Dec powiedział, że stawki są bardzo różne nawet od 70 gr albo złotówki, 
jest duża rozbieżność w stawkach i to jest zastanawiające. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zaapelował żeby nie dyskutować o jednostkowych, zaś 
odnosić się do generalnych uwag. 
Pani Marta Kurowska zaproponowała żeby stworzyć zasady pomocy Miasta dla 
organizacji, a nie sprawdzać w tym momencie ile kto płaci za lokal. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zgodził się z panią Martą Kurowską, odniósł się do 
kwestii remontu w lokalach, jest zrozumiałe że jeżeli organizacja przeprowadza remont w 
lokalu to po paru latach koszt czynszu jest dalej taki niski czy się zmienia? 
Pani Dorota Dudkiewicz zapytała ile taki remont jest ważny? 
Pani Iwona Walczyna odpowiedziała, że nie ma czegoś takiego jak ważność remontu, 
najemca przygotowuje lokal dla swoich potrzeb, wkłada w to pieniądze, których nie 
dokłada już miasto, płaci cały czas taka sama stawkę czynszu. 
Pani Marta Kurowska zapytała na jaki okres są podpisywane umowy z najemcami? 
Pani Iwona Walczyna wyjaśniła, że zazwyczaj umowy z najemcą są podpisywane na okres 
3 lat, zdarzają się umowy z wcześniejszych lat na czas nieoznaczony. Umowa na czas 
oznaczony może zostać przedłużona uchwałą Rady Miasta. 
Pani Anna Nawrot powiedziała, że jeżeli są wskazania to umowa zostaje zawarta na okres 
dłuższy, chyba że miasto ma jakieś plany w stosunku do danego lokalu, to wtedy umowa 
jest na czas oznaczony. 
Głos zabrała pani Justyna Spryszak (gość): jeżeli te remonty są, a jest mniejszy czynsz, a 



koszty utrzymania w danym budynku muszą się zbilansować, czy Miasto dopłaca żeby 
utrzymać ten czynsz czy sąsiednie organizacje refundują różnice i maja wyższe stawki. 
Pani Iwona Walczyna powiedział, że jeżeli ktoś dopłaca to nie Miasto tylko ZNK, które 
musi się utrzymać samo. Stawki czynszu nie były zmieniane od bardzo dawna, odkąd Pani 
Iwona Walczyna pracuje w tym dziale. 
Pani Justyna Spryszak zapytała czy we wspólnocie, jeżeli jedna organizacja płaci małą 
stawkę to druga organizacja musi wyrównać różnicę? 
Pani Iwona Walczyna powiedziała, że w takim wypadku ZNK dopłaca różnice. 
Pan Marek Jakubowski zapytał ile lokali w taki sposób dofinansowuje ZNK? 
Pani Iwona Walczyna nie posiadała takich danych. 
Pan Jan Rybojad zapytał czy jest rozróżnienie w stawkach czynszowych na organizacje, 
które prowadza działalność gospodarczą i te które opierają swoje działania | 
na wolontariacie. 
Pani Iwona Walczyna powiedziała że ZNK nie rozróżnia organizacji ze względu  
na prowadzenie działalności gospodarczej, nie jest możliwa weryfikacja tego zagadnienia 
przez ZNK. 
Przewodniczący Jakub Kosowski chciał się upewnić czy organizacja prowadząca 
działalność komercyjną ma również niskie stawki czynszu? 
Pani Iwona Walczyna odpowiedział że stawka jest taka sama. Jeżeli organizacja ma  
w swoim statucie działalność gospodarczą, a Pan Prezydent przyznał lokal na działalność 
statutową, to ZNK nie ma na to wpływu. 
Pan Wojciech Dec stwierdził, że organizacje pożytku publicznego również  
są uprzywilejowane. Stwierdził, że to dziwne, że nie bierze się pod uwagę przy ustalania 
wysokości stawki czynszów, że organizacja prowadzi działalność gospodarczą. 
Pani Marta Kurowska stwierdziła, że to jaki organizacja ma rodzaj działalności powinno 
być brane pod uwagę w sytuacji jeśli będzie istniał system wspierania przez Miasto 
organizacji pozarządowych. Miasto będzie płaciło ZNK kwotę „x”, a samo Miasto będzie 
decydowało, która organizacja ile będzie płaciła za swój lokal, będąc w ten sposób 
dofinansowana, wspierana przez Miasto i kwestia prowadzonej działalności powinno być 
brane pod uwagę w tym miejscu. Miasto powinno wspierać organizacje, a nie ZNK. 
Pani Anna Nawrot stwierdziła, że w momencie kiedy organizacja nie ma działalności 
gospodarczej, ma wtedy argument żeby stawkę czynszu negocjować niżej.  Jeżeli ktoś ma 
dochody lub finansowanie (np. ze środków unijnych) czynszu takie czynniki są poruszane 
podczas negocjacji. Stawka jest negocjowana przez wszystkie strony, to nie jest tak, że 
ZNK, Miasto, czy komisja przetargowa narzuca ten czynsz, negocjacje są czasami dość 
ostre, długotrwałe i wszystkie strony są zadowolone.  
Pan przewodniczący Jakub Kosowski stwierdził że intencja pytających jest taka, czy ZNK  
i Wydział Gospodarowania Mieniem UM w jakiś sposób weryfikują grupę podmiotów, które 
przykładowo maja środki unijne, prowadzą działalność gospodarczą.  
Pan Marek Jakubowski zapytał jakie panują zasady podczas negocjacji, jak lokalizacja 
wpływa na stawki czynszu. Czy istnieje regulamin przyznawania lokali organizacjom 
pozarządowym, czy procedura rozstrzyga się na zasadzie wolnej negocjacji. 
Pani Iwona Walczyna powiedziała, że przyznawaniem lokali zajmuje się Pan Prezydent. 
Pani Anna Nawrot powiedziała, że regulaminu nie ma, jest uchwała odnośnie wspierania 
organizacji pozarządowych i w tej uchwale jest mowa że bezprzetargowo mogą być 
przyznawane lokale użytkowe.  
Pani Iwona Walczyna dodała, że organizacje pozarządowe otrzymujące lokal  
w procedurze bezprzetargowej, tak jak każdy inny najemca, są zobowiązane do wpłacenia 
kaucji zabezpieczającej przed podpisaniem umowy w wysokości dwukrotnego czynszu 
powiększonego  o ewentualne koszty centralnego ogrzewania. 
Pani Dorota Dudkiewicz zapytała czy jest opracowana jakaś siatka stawek czynszowy dla 
organizacji pozarządowych? Czy istnieją kwoty minimalne i maksymalne za metr? 



Pani Iwona Walczyna powiedział, że nie ma takich wytycznych. 
Przewodniczący Jakub Kosowski zapytał Panią Iwonę Walczynę i Panią Annę Nawrot czy 
z własnego doświadczenia nie widzą potrzeby stworzenia regulaminu, czy nie ułatwi to ich 
współpracy z organizacjami. 
Pani Anna Nawrot uważa, że jeżeli stworzymy jakieś widełki kwotowe jeżeli chodzi  
o  kwotę za metr, to również będzie trzeba rozwiązać problem dobrej i złej lokalizacji danej 
nieruchomości  i sposób przyznawania lokali w bardziej i mniej atrakcyjnych miejscach  
w mieście.  
Pani Dorota Dudkiewicz powiedziała, że jej organizacja podpisała aneks do umowy w myśl 
najprawdopodobniej jakiegoś rozporządzenia, nie pamięta dokładnie którego,  
w rozporządzeniu było powiedziane że organizacje pozarządowe, które prowadzą 
działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną płaciły kilka lat temu 2,20 zł za metr. 
Pani Anna Nawrot potwierdziła, że było zarządzenie Prezydenta w tej sprawie, to był okres 
sprzed prawie 10 lat, to rozporządzenie obowiązuje ale już niedługo. To dotyczyło 
podmiotów , które maja podpisane umowy z NFZ. 
Pani Anna Nawrot uważa, że ustawienie „widełek” nie będzie odpowiednie , czy w ogóle 
jest to potrzebne bo każdy lokal jest inny i trudno by było dopasować te zasady. 
Głos zabrał Pan Piotr Choroś. Zapytał dlaczego nie ma praktyki użyczania lokali, tylko 
wynajem, czy kiedyś brano pod uwagę takie rozwiązanie? 
Pani Anna Nawrot powiedziała że użyczanie lokali zdarza się incydentalnie, konsekwencją 
podpisania takiej umowy jest wyłączenie takiego lokalu spod zarządzania ZNK. Miasto 
płaci wtedy wszystkie koszty.  
Pan  Piotr Choroś zapytał czy ile jest na dzień dzisiejszy lokali w użyczeniu. 
Pani Anna Nawrot powiedziała że jest to ok. pięć lokali w użyczeniu.  Zdarza się tak że 
lokal użytkowy znajduje się we wspólnocie mieszkaniowej i wtedy ze strony wspólnoty są 
fundusze remontowe, opłaty za części wspólne; mimo że lokal jest w użyczeniu to koszty 
ponosi organizacja.  
Głos zabrał Pan Karol Wołek zapytał z jakiego okresu pochodzą stawki czynszu  
w granicach 1-2 zł za metr? 
Pani Iwona Walczyna nie posiadała dokładnych informacji, stwierdziła że na pewno są to 
bardzo stare umowy. 
Pan Karol Wołek zapytał jakie najniższe stawki były negocjowane w ostatnich dwóch 
latach. 
Pani Iwona Walczyna nie miała takich danych,  dodała że zestaw pytań powinien być 
przygotowany przed spotkaniem. 
Pani Anna Nawrot wskazała, że najniższe stawki to 4-5 zł. 
Pan Karol Wołek stwierdził że w takim razie ZNK dokłada do lokali, które maja umowę na 
czas nieoznaczony zawartą 10 lat temu. 
Pani Iwona Walczyna powiedziała, że najprawdopodobniej ZNK dokłada do tych lokali. 
Pan Karol Wołek zapytał czy są pomysły jak rozwiązać ten problem (dopłat ZNK do lokali). 
Pani Iwona Walczyna powiedziała że musi być zarządzenie Prezydenta pozwalające ZNK 
na zmianę stawki, ZNK występowało wielokrotnie do Prezydenta w tej sprawie. 
Pan Karol Wołek zapytał w jaki sposób ZNK zamyka budżet jeżeli musi dopłacać do tych 
lokali. 
Pani Iwona Walczyna powiedziała, że nie jest z działu finansowego i nie ma takich 
informacji, ale sądzi że z zysków lokali wynajmowanych komercyjnie. 
Głos zajęła Pani Anna Dąbrowska stwierdziła, że warto zająć się tym problemem, 
rozpocząć dyskusję nad stworzeniem takiego regulaminu, warto uporządkować tą 
sytuację. Lublin szczyci się partycypacją organizacji i obywateli, w tej konkretnej sytuacji 
dotyczącej lokali dla organizacji pozarządowych powinna rozpocząć się dyskusja.  
Pan Marek Jakubowski zapytał czy znane są jakieś przypadki podnajmowania lokali 
komuś innemu przez organizacje? 



Pani Iwona Walczyna powiedział, że są takie przypadki, ale jest ich niewiele. Organizacje 
podnajmują lokale innym organizacjom pozarządowym.  
Pani Marta Kurowska spytała czy podnajmowanie lokalu jest zgodne z umową. 
Pani Iwona Walczyna odpowiedziała, że jest to możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez ZNK, za każdym razem najemcy muszą wystąpić do ZNK o wyrażenie zgody żeby 
podnająć nie więcej niż 50% powierzchni i wtedy czynsz musi być 20% większy dla 
podnajemcy niż płaci go najemca. 60% tej różnicy z podnajmu jest dla ZNK. W takim 
przypadku jest sporządzany aneks, wyliczana jest podwyższona stawka. 
Pani Jadwiga Mach stwierdziła, że taka sytuacja nie może mieć dalej miejsca, nie można 
na równi traktować organizacji non-profit, gdzie większość ludzi pracuje społecznie, 
poświęca swój czas i pieniądze. Czy zarządzenie Prezydenta pozwala podnajmować  
i zarabiać? Skoro podnajemca ma płacić 120 % tej ceny którą ZNK otrzymuje, później 
ZNK ma z tego jeszcze więcej niż połowę (60%), ten kto podnajmuje ma zysk. 
Na następne posiedzenie prosimy o  wykaz od ZNK takich organizacji które podnajmują  
i mają działalność komercyjną i również użyczają lokali, ile jest takich organizacji i jakie 
płacą czynsze. 
Pani  Iwona Walczyna zapytała kto ma weryfikować kwestie prowadzenia działalności 
gospodarczej? 
Pani Jadwiga Mach zapytała czy osoba podpisująca w imieniu Pana Dyrektora ZNK, 
umowę ma wiedzę czy podpisuje umowę z organizacją non-profit czy z organizacja 
prowadząca działalność gospodarczą. Jeżeli nie ma takiej wiedzy to jest to duży błąd.  
Przewodniczący Jakub Kosowski stwierdził że wszystkie informacje dotyczące działalności 
organizacji (w tym działalności gospodarczej) można sprawdzić w KRS. 
Pan Marek Jakubowski stwierdził, że dyskusja dowodzi, że musi powstać regulamin 
dotyczący wynajmu lokali i stawek czynszu. Będzie to również pozytywna zmiana dla ZNK. 
Musimy się zastanowić kto może mieć taką inicjatywę uchwałodawczą i wyznaczyć 
harmonogram czy zespół ludzi, którzy będą pracować nad tym zagadnieniem. 
Pan Karol Wołek zauważył że w KRS nie da się zweryfikować czy organizacja prowadzi 
działalność gospodarczą, bo może mieć wpisaną działalność gospodarczą a jej nie 
prowadzić. Jest sprzeczność,  że organizacja jest organizacją non-profit i organizacja non-
profit może prowadzić działalność gospodarczą, może to być działalność poboczna, a i tak 
zgodnie z ustawą całość zysku musi przeznaczyć na cele statutowe, na działalność 
pożytku publicznego, działalność gospodarcza może być źródłem finansowania do 
działalności pożytku publicznego. 
Pani Marta Kurowska stwierdziła, że ta sprawa musi być wpisana do programu 
współpracy, który będziemy niedługo opracowywać. Trzeba to rozwinąć w system 
wspierania organizacji pozarządowych. 
Pan Wojciech Dec zauważył że warto porównać rozwiązania w innych miastach i znaleźć 
dobre praktyki. W Łodzi są widełki kwotowe, warto zobaczyć jak inni poradzili sobie z tą 
sprawą.  
Pan Piotr Choroś przedstawił rozwiązania z Łodzi, są „widełki” dla organizacji 
pozarządowych, są bonifikaty, jeżeli chodzi o użyczenia jest komisja, która rozpatruje 
wnioski o użyczenia, jest formularz wniosków o użyczenie lokalu, są kryteria na podstawie, 
których jasno określa się zasady użyczenia lokalu, żeby dostać lokal po cenach 
referencyjnych organizacje w Łodzi muszą wpisywać się w strategię rozwoju miasta. 
Organizacje muszą się zadeklarować, że w lokalach wynajmowanych na zasadach 
preferencyjnych nie mogą prowadzić działalności komercyjnej. 35% lokalu może być 
przeznaczone na działalność gospodarczą, reszta jest przeznaczona na cele statutowe. 
Istnieją zapisy regulujące sprawy podnajmu, na początku sprawdza się kwestie 
działalności gospodarczej, ma to wpływ na stawkę czynszową. Niektóre miasta stosują 
podział na sektory w których znajdują się lokale, na mniej i bardziej atrakcyjne lokalizacje. 
Warszawa przeprowadza kwasi przetargi na lokale, jest to dobre rozwiązanie. Z punktu 



polityki miejskiej jest dobrze, żeby w dobrej lokalizacji pojawiła się  organizacja aktywnie 
działająca. Organizacje stają do tego kwasi przetargu na lokal, nie liczy się tylko kwestia 
działalności gospodarczej, ale również to co organizacja może zaproponować 
mieszkańców w danym miejscu. Wtedy organizacje mogą tam prowadzić działalność 
gospodarczą, np. klubokawiarnie czy restauracje, jest to działalność, która ma utrzymać 
organizację. W takim miejscach Miasto Warszawa organizuje np. spotkania konsultacyjne 
z mieszkańcami. 
Pani Jadwiga Mach złożyła wniosek formalny, żeby zakończyć dyskusję w kwestii lokali, 
zaproponowała, żeby wystąpić w oficjalnym piśmie informując Pana Prezydenta, że 
istnieje potrzeba zajęcia się tematyką wynajmu lokali i powołania zespołu, który opracuje 
regulamin, ważne żeby w tym zespole byli przedstawiciele ZNK. 
Pani Marta Kurowska uważa, że w regulaminie powinno się oddzielić dwie rzeczy: to co 
Miasto będzie płaciło ZNK, a to co organizacje będą płaciły Miastu, pomoc ze strony 
Miasta będzie polegała na tym że część tego czynszu, który należy się ZNK będzie 
dopłacało Miasto. 
Przewodniczący Jakub Kosowski przeprowadził głosowanie w sprawie inicjatywy 
stworzenia regulaminu dotyczącego wynajmu lokali dla organizacji pozarządowych w 
Lublinie. Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali ten pomysł. 
Przewodniczący Jakub Kosowski podziękował Pani Iwonie Walczynie i Pani Annie Nawrot 
za przybycie na posiedzenie Rady. 
 
Ad. 5  
Przewodniczący Jakub Kosowski poprosił Piotra Chorosia i Wojciecha Deca o 
przedstawienie szczegółów organizacji III Kongresu Organizacji Pozarządowych. 
Pan Piotr Choroś poinformował, że przed posiedzeniem Rady odbyło się spotkanie z 
Panią Bożena Lisowską przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
Pomysł na Kongres jest bez zmian, jeżeli chodzi o dwudniowa formułę wydarzenia. Kilka 
osób zgłosiło się do grupy roboczej Kongresu. Spotkanie grupy odbędzie się w najbliższy 
poniedziałek. Termin Kongresu to 9-10 września, piątek – sobota w Centrum Spotkania 
Kultur. Rozpoczęcie Kongresu będzie ok. godz. 12 w piątek, będzie to wydarzenie dla 
organizacji z Lublina i Województwa dlatego musimy dać wszystkim czas na spokojny 
dojazd do Lublina. Pan Piotr Choroś powiedział, że Pan Wojciech Dec zaproponował, 
żeby wykład/spotkanie podczas wydarzenia miał Pan Krzysztof Balon 
Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, który również zasiada  
w instytucjach ogólnoeuropejskich, ma doświadczenie jeżeli chodzi o funkcjonowanie 
organizacji pozarządowych. Po wystąpieniu Pana Balona będzie panel dyskusyjny  
o rządowych propozycjach zmian w systemie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Jest rządowy program, pełnomocnik rządu,  
w tej chwili odbywa się dyskusja z ministrem Kaczmarczykiem, jest wstępna deklaracja 
ministra, że będzie obecny na Kongresie, do tego panelu zaprosimy jeszcze kilka osób.  O 
godz. 16 będzie część kiedy rozpoczną się wybory do Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin. Od godz. 17.30 rozpocznie się uroczysta gala, podczas której 
zostaną wręczone nagrody od Prezydenta Miasta Lublin, Wojewódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, FLOP i Radia Lublin. Gala zakończy się częścią artystyczną i 
bankietem.  Drugiego dnia (10 września) odbędą się warsztaty, będzie to dzień kiedy 
będzie można porozmawiać o dokumencie dotyczącym wynajęcia lokali przez organizacje 
pozarządowe. 
W tym dniu odbędą się jednocześnie 3-4 panele dyskusyjne (warsztaty), oraz będzie 
ogłoszenie wyników głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 
Pan Wojciech Dec stwierdził, że pomysł stworzenia wydarzenia z CSK i FLOP daje 
większe możliwości finansowania.  



Pani Jadwiga Mach sprzeciwiła się zorganizowaniu panelu dotyczącego kwestii wynajmu 
lokali, uważa że ten temat wymaga dogłębnej analizy materiałów. 
Pani Marta Kurowska zauważyła że jest to dobry czas, żeby zebrać oczekiwania 
organizacji na temat wynajmu lokali. 
Pan Przewodniczący Jakub Kosowski zgodził się opinią Pani Mach. 
Pani Marta Kurowska zwróciła jeszcze uwagę na kwestię wyborów do Rady, że 
głosowanie jest wieczorem, a wyniki kolejnego dnia. Uważa że nie jest to dobre 
rozwiązanie. 
Pan Piotr Choroś stwierdził że jest to kwestia policzenia głosów i braku czasu 9 września.  
Pani Marta Kurowska poprosiła o uwzględnienie równego traktowania kobiet, jej zdaniem 
w programie Kongresu powinno się włączyć również kobiety jako prelegentki. 
Pan Piotr Choroś stwierdził, że przedstawił wstępna koncepcję Kongresu i teraz czeka na 
uwagi , zmiany są jak najbardziej możliwe. Zaprosił wszystkich na najbliższy poniedziałek 
na spotkanie grupy roboczej (27 czerwca o godz. 15). Materiały zostaną przygotowane 
przez Panią Magdalenę Gnyp-Ścigocką i będą rozesłane do wszystkich członków Rady. 
Pan Przewodniczący Jakub Kosowski stwierdził, że w tym tygodniu zostaną przesłane 
materiały dotyczące Kongresu, Członkowie Rady mogą zgłaszać swoje uwagi drogą 
mailową. Zapytał czy ktoś ma jeszcze jakąś sprawę różną, nikt nie zgłosił żadnej sprawy. 
Pan Piotr Choroś poinformował o pogrzebie Pana Krakowskiego, który był członkiem 
Rady, Pogrzeb odbędzie się 22 czerwca. 
Pan Przewodniczący Jakub Kosowski podziękował zebranym za udział, po czym zamknął 
posiedzenie. 
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