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Obejmując funkcję Prezydenta zadeklarowałem, że moją 
intencją jest zaangażowanie mieszkańców do współdecydo-
wania o naszych sprawach. Chcę, abyśmy wspólnie odbu-
dowali poczucie dumy z  tego, że jesteśmy Lublinianami. 
Uruchomienie aktywności obywatelskiej i pobudzenie wiary 
w sukces są dla mnie równie ważne, jak realizowane inwe-
stycje podnoszące potencjał Lublina. W  mieście inspiracji 
nie może zabraknąć mieszkańców posiadających ambicje 
i  aspiracje. Temu służy nowa Strategia Rozwoju Miasta 
na lata 2013-2020, tworzona metodami partycypacyjnymi 
i konsultowana z wieloma środowiskami.

Pragnę podziękować mieszkańcom Lublina za zaangażo-
wanie w sprawy miasta oraz za zgłaszanie licznych interesu-
jących inicjatyw. Szczególne słowa podziękowania kieruję do 
Członków Zarządów i Rad Dzielnic. 

Lubelski model partycypacji – zawarty i opisany w niniej-
szym podręczniku – ma charakter otwarty. Zapraszam do 
współpracy nad jego rozwojem i doskonaleniem. 

Pragnę też podkreślić, że Lublin przystępuje do dwóch 
nowych działań partycypacyjnych – wdrażania budżetu 
obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej. Już dziś zachęcam 
do aktywności w tych obszarach.

Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Przedmowa
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O istocie partycypacji
Aby można było mówić o  zarządzaniu metodami 

partycypacyjnymi (a nie jedynie o elementach partycy-
pacji społecznej), aktywność władz miejskich w tej dzie-
dzinie musi mieć charakter stałego, cyklicznego proce-
su, którego centralnym elementem jest dialog pomiędzy 
przedstawicielami samorządów, a  stroną społeczną, 
czyli mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacja-
mi pozarządowymi oraz aktywnymi organami przed-
stawicielskimi (rady i zarządy dzielnic). Do pożądanego 
stanu rzeczy prowadzi jednak długa droga, na początku 
której niezbędne jest opisanie sytuacji w punkcie wyjścia 
(diagnoza stanu rzeczy), systematyzacja dostępnych na-
rzędzi partycypacyjnych oraz kampania informacyjna 
służąca zaznajomieniu potencjalnych partnerów dialo-
gu z możliwościami w tym zakresie. Podręcznik służy 
rzecz jasna celom informacyjno-edukacyjnym, a  jego 
otwarta formuła (wyrażająca się m.in. włączeniem ma-
trycy partycypacji oraz mapy aktywności społecznej) 
pozwala na stałe wzbogacanie systemu zarządzania par-
tycypacyjnego o nowe elementy. 

Niewątpliwie proces angażowania w  dialog oby-
watelski i zarządzanie partycypacyjne jest obliczony 
na lata, w  ciągu których ciężar zadań będzie prze-
nosił się z  informowania i  konsultowania w  stronę 
współdecydowania i współrealizowania części zadań 
publicznych, na przykład w ramach budżetu obywa-
telskiego. Istotne jest, aby każdej z form partycypacji 
społecznej wymienionej w podręczniku towarzyszy-
ły czytelne reguły postępowania, które zachęcałyby 
do wykorzystywania ich w coraz szerszym zakresie. 

Partycypacja społeczna jest zagadnieniem budzą-
cym wiele emocji, niekiedy obaw, ale częściej na-
dziei. Rozumiana najszerzej jako udział obywateli 
w  podejmowaniu decyzji, zarezerwowanych dotąd 
do wyłącznej kompetencji administracji publicznej, 
przybierać może różne formy. Do zaistnienia wyma-
ga zarówno otwartej i  życzliwej postawy władz, jak 
też aktywnej i  zaangażowanej tkanki obywatelskiej. 
Ostatnie lata są okresem, w którym kwestia partycy-
pacji społecznej zyskuje na znaczeniu, a samorządy 
różnych szczebli próbują zbudować na swoje potrze-
by stosowny model partycypacyjnego zarządzania. 
Czyniąc to nie sposób jest nie odnieść się do do-
świadczeń innych jednostek samorządowych i lokal-
nych społeczności, które zdołały wypracować własne 
dobre praktyki w  tej dziedzinie. Opisany w  niniej-
szym podręczniku przykład lubelski stanowić może 
przyczynek do tego procesu, stanowiący zachętę dla 
innych do przyjrzenia się naszym rozwiązaniom. 
Z  drugiej strony, istnieje w  Lublinie pełna świado-
mość faktu, że stan obecny nie jest rozwiązaniem 
docelowym, a  stanowi jedynie pewien etap w  roz-
woju lokalnego modelu partycypacji. Przedstawiony 
w  podręczniku obraz ma zatem charakter instruk-
cji postępowania i  swoistego przewodnika po dzi-
siejszym możliwościach partycypacji obywatelskiej 
w różnych obszarach działania samorządu miasta. 
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Chociaż główny ciężar wdrożenia rozwiązań par-
tycypacyjnych spoczywa na pracownikach samo-
rządowych, to jednak działający system zarządzania 
partycypacyjnego opiera się na faktycznej aktywno-
ści podmiotów społecznych. Rolą urzędu staje się 
wsparcie merytoryczne i  pomoc w  ocenie jakości 
rozwiązań proponowanych przez obywateli. Z punk-
tu widzenia zasięgu oddziaływania procesu partycy-
pacji najbardziej pożądanym stanem byłoby włącze-
nie mieszkańców do współudziału na każdym jego 
szczeblu, stąd rola przejrzystych reguł takiej współ-
pracy jest niezmiernie ważna: od zasad informowa-
nia przez konsultowanie, opiniowanie i  współdzia-
łanie, aż do decydowania. Na tym ostatnim etapie 
istotny jest formalno-prawny nadzór instytucjonal-
ny nad prawidłowością przyjętych przez obywateli 
rozwiązań, ale bez ingerencji w  ich merytoryczną 
zawartość. 

Tak skonstruowany model partycypacji, oparty 
m.in. na własnych doświadczeniach władz Lublina 
wynikających ze współpracy z sektorem NGO i part-
nerami społecznymi, jak również na wytycznych Mi-
nisterstwa Administracji i  Cyfryzacji, oraz poparty 
przykładami dobrych praktyk z innych miast i rego-
nów Europy opisany został w  niniejszym podręcz-
niku. Zgodnie z  tym, co napisano powyżej, ma on 
charakter opisu istniejącego i zaprojektowanego sys-
temu działającego w Lublinie. System ten ma charak-
ter otwarty, a  jego konstrukcja zapewnia włączanie 
nowych elementów wraz z  rozwojem organizacyj-
nym Urzędu Miasta, rosnącym potencjałem organi-
zacji pozarządowych oraz wzrostem zaangażowania 
obywatelskiego. 

Geneza Projektu 
„Lubelski system partycypacji  
społecznej”

Lublin od wielu lat jest miastem, w  którym sil-
nie zaznacza swoja obecność sektor pozarządowy. 
Liczne organizacje działające w mieście tworzą war-
tościową tkankę społecznego zaangażowania, która 
przekłada się na wysokie wskaźniki kapitału spo-
łecznego. Wbrew potocznym sądom Lublin nie jest 
w tej materii Polską B. Owa obywatelska aktywność 
wyrażająca się na wielu polach (np. w  dziedzinie 
kultury, wsparcia społecznego, aktywizacji osób de-
faworyzowanych, sportu i promocji zdrowego stylu 
życia, edukacji społeczno-ekonomicznej czy wresz-
cie troski o dobre rządzenie) nie jest jednak domeną 
wyłącznie organizacji, a także aktywistów miejskich 
czy nieformalnych grup, którym bliska jest idea 
dialogu społecznego i  wspólnego rozwiązywania 
problemów lokalnych. Według danych na koniec 
roku 2011 w mieście zarejestrowane były 344 funda-
cje i 1 118 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Oznacza to, że w ciągu 4 lat, od 2007 roku kiedy to 
było ich odpowiednio 227 i 979, nastąpił znaczący 
wzrost w tej materii. W odniesieniu do innych miast 
po przeliczeniu liczby fundacji na 10 tys. ludności 
z  wartością wskaźnika 9,87 Lublin znalazł się tuż 
za Poznaniem (ze wskaźnikiem 10,39), a  wyraźnie 
przed pozostałymi samorządami1. Można powie-
dzieć, że sektor NGO w Lublinie rozwija się w spo-
sób stały i równomierny. 

1  Dane GUS, za „Strategią Rozwoju Lublina na lata 2013-
2020”, s. 22.
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zakresie były podejmowane przez miasto starania 
o  uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, 
w które zaangażowały się liczne podmioty społeczne, 
kreujące i promujące kulturę na terenie Lublina. Jed-
nak aktywność partnerów społecznych nie ogranicza 
się tylko do sfery kultury. Przykładem może być wie-
le działań w obszarze współpracy międzynarodowej. 
Rola NGO w  organizacji takich przedsięwzięć, jak 
np. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest nie 
do przecenienia. Wszędzie tam, gdzie miasto podej-
muje znaczące inicjatywy, znajduje potencjalnych 
partnerów wśród organizacji pozarządowych. 

Wymiernym działaniem władz lokalnych było 
stworzenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywa-
telskiej. Jego powołanie było wynikiem potrzeb zgła-
szanych przez środowisko organizacji pozarządowych 
działających głównie w  sferze zadań społecznych na 
terenie miasta. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
władze Lublina podjęły inicjatywę stworzenia miej-
sca, w którym samorząd miasta będzie mógł wspierać, 
aktywizować i  integrować lubelskie   organizacje po-
zarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz 
mieszkańców w sferze zadań społecznych. LCAO stało 
się miejscem budowania dialogu, partnerstwa i współ- 
pracy pomiędzy organizacjami III sektora, władzami 
lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz 
mieszkańców miasta. Centrum jest miejscem wspar-
cia merytorycznego, organizacyjnego i  logistycznego 
lubelskich organizacji pozarządowych działających 
w  sferze spraw społecznych, podejmujących działa-
nia w  zakresie wykluczenia społecznego, opieki nad 
dzieckiem i  rodziną, problematyki osób starszych 
i niepełnosprawnych2. 

2  Za stroną internetową http://um.lublin.eu/um/index.
php?t=200&id=162536 

Dostrzegając wagę tej kwestii władze lokalne powo-
łały Referat ds. współpracy z  organizacjami pozarzą-
dowymi i  partycypacji społecznej, odpowiedzialny za 
współpracę samorządu miejskiego w  Lublinie z  pod-
miotami społecznymi. Jego rola obejmuje zadania  
z zakresu:

 ◆ koordynacji współpracy Miasta Lublin z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem 
spraw powierzonych innym komórkom organiza-
cyjnym i stanowiskom pracy w departamentach,

 ◆ prowadzenia spraw związanych z  promowa-
niem i  upowszechniania idei samorządności, 
aktywności obywatelskiej mieszkańców Miasta 
Lublin, partycypacji i konsultacji społecznych,

 ◆ koordynacji, prowadzenia oraz wspierania zadań 
z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych,

 ◆ prowadzenia spraw stowarzyszeń, fundacji oraz 
związków komunalnych z udziałem Gminy Lu-
blin, z wyłączeniem spraw powierzonych innym 
komórkom organizacyjnym i stanowiskom pra-
cy w departamentach.

Istnienie tego typu komórki ułatwiło niewątpli-
wie wdrażanie projektu „Lubelski Systemu Partycy-
pacji Społecznej”, którego inicjatorami są aktywnie 
działające organizacje pozarządowe: Fundacja Ini-
cjatyw Menedżerskich oraz Stowarzyszenie Homo 
Faber. Należy jednak dodać, że działania w dziedzi-
nie partycypacji społecznej nie narodziły się wraz 
projektem. Od lat na terenie Lublina zagadnieniom 
tym poświęcały swoją uwagę liczne podmioty sek-
tora NGO, a władze miasta angażowały się w dialog 
społeczny na różnych szczeblach. Niewątpliwie oka-
zją do wyjątkowej intensyfikacji współpracy w  tym 
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18 lutego 2012 roku odbył się w Lublinie I Kon-
gres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, na 
którym została wybrana Rada Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin, składająca się z  przed-
stawicieli organizacji NGO. Ma ona charakter ciała 
opiniodawczo-doradczego dla władz miasta.

Pomimo drzemiącego potencjału aktywności oby-
watelskiej, Lublin do tej pory nie wypracował spójne-
go i kompleksowego modelu partycypacji (wg Pra-
cowni Badań Społecznych: 82% lublinian nie wzięło 
udziału w konsultacjach społecznych). Z badań pro-
wadzonych w latach 2009-2010 wśród mieszkańców 
Lublina przez PBS wynika, iż: 
1) 83,8% mieszkańców czuje się współodpowiedzial-

nymi za miejsce, w którym mieszka; 
2) Radzie Miasta ufa 45% mieszkańców (wskaźnik 

ten dla partii politycznych wynosi 11%), lokalnym 
organizacjom pozarządowym 63% (dla porówna-
nia wskaźnik ten dla Kościoła wynosi 70%).
Stworzenie modelu partycypacji jest aktualne 

szczególnie dzisiaj, w  momencie, gdy Lublin prze-
żywa wzrost aktywności inwestycyjnej, kulturalnej, 
prorozwojowej, gospodarczej i urbanistycznej – wys- 
tępują nowe impulsy w  zagospodarowaniu prze-
strzennym miasta (część historyczna, tereny rewitali-
zowane, parki). Szczególnego znaczenia nabiera więc 
włączenie obywateli do współdecydowania nie tylko 
jako konsultantów decyzji, ale jako współkreatorów 
zarządzania i rozwoju miasta. Dla budowania modelu 
partycypacji istotny jest efekt synergii. Z jednej strony 
jest wola i  zaangażowanie NGO’s, z drugiej zaś wy-
raźny impuls otwarcia, wyartykułowany przez wła-
dze miasta. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju 
Lublina 2013-2020 w zakresie rozwoju partycypacyj-
nego modelu współuczestnictwa mieszkańców w za-

rządzaniu miastem. W skali makro warto przytoczyć 
stanowisku rządu RP w sprawie przyszłości Polityki 
Spójności UE po 2013 roku, w którym wskazuje się 
potrzebę istnienia równowagi pomiędzy władzami 
publicznymi a partnerami społecznymi oraz rozwój 
systemu „wieloszczeblowego zarządzania” opartego 
o zadaniowy i wielostronny dobór partnerów. 

Pomocne w  budowie modelu współzarządzania 
miastem jest analizowanie doświadczeń krajów UE, 
które od lat wdrażają rozwiązania partycypacyjne. 
Kluczowe jest, aby stworzony system był dostoso-
wany do realnych potrzeb, sprawdzał się w praktyce 
oraz mógł być aktualizowany do zmieniającej się rze-
czywistości. Istotne jest również dotarcie z czytelną 
informacją do mieszkańców (kampania promocyj-
na) oraz zapewnienie ciągłości instytucjonalnej.

Realizacja projektu „Lubelski system partycypacji 
społecznej” wpisuje się w cele statutowe Fundacji Ini-
cjatyw Menedżerskich i Stowarzyszenie Homo Faber 
(promowanie idei partycypacji społecznej, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, promowanie przejrzy-
stości w  działaniach instytucji publicznych). Projekt 
wzmacnia partnerstwo samorządu Lublina z organi-
zacjami pozarządowymi oraz zwiększa wpływ NGO 
na działania podejmowane przez Urząd Miasta.

W  2012 roku projekt „Lubelski system partycy-
pacji społecznej” otrzymał dofinansowanie z  Fun-
duszu dla Organizacji Pozarządowych w  ramach 
Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy realizowanego przy wsparciu finanso-
wym Szwajcarii.
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Warunki dobrej partycypacji 
Przewidywalność

Konsultacje powinny być prowadzone od począt-
ku prac nad zmianą i od początku procesu legisla-
cyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowa-
ny sposób i w oparciu o czytelne reguły.

Poszanowanie interesu ogólnego
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają 
prawo przedstawiać swój partykularny interes, to 
ostateczne decyzje podejmowane w wyniku prze-
prowadzonych konsultacji powinny reprezento-
wać interes publiczny i dobro ogólne.”
Zasady te legły też u podstaw lubelskiego modelu za-

rządzania partycypacyjnego, choć wzbogacone o lokal-
ne doświadczenia. W przypadku Lublina istnieją własne 
dokumenty programowe o  charakterze strategicznym 
(„Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020”), jak 
też faktyczne działania i narzędzia udostępnione oby-
watelom (np. Skrzynka dialogu, NaprawmyTo, 
Program Aktywności Samorządowej).

Warunki lubelskiej partycypacji można ująć w for-
mę swoistego katalogu dobrych praktyk, opartego 
na wspomnianych wyżej wytycznych oraz własnych 
doświadczeniach. Katalog skierowany jest zarówno 
do partnerów społecznych, jak też do administracji 
samorządowej miasta:
1. Informuj i bądź poinformowany

Na poszczególnych komórkach organizacyjnych 
Urzędu Miasta spoczywa obowiązek informowa-
nia obywateli. W tym ogólnym zaleceniu, realizo-
wanym najczęściej za pośrednictwem Biuletynu 
Informacji Publicznej, szczególne miejsce powin-
ny zajmować obszary możliwej partycypacji. Inną 
efektywną metodą są newslettery, dedykowane 
strony internetowe, serwisy SMS itp. Pełny wykaz 
mechanizmów informacyjnych zawiera Matryca 

Warunki dobrej partycypacji wynikają zarówno 
z ogólnych zasad, np. sformułowanych przez Mini-
sterstwo Gospodarki w dokumencie „Lepsze Regu-
lacje 2015”, czy propozycji „Kodeksu Konsultacji” 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2012 roku 
w  sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecz-
nych, jak też z lokalnej specyfiki. 

Wśród wymienianych przez MAiC siedmiu ogól-
nych zasad konsultacji społecznych wymienione są3:
Dobra wiara

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu oby-
watelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wyka-
zując wolę zrozumienia odmiennych racji.

Powszechność
Każdy zainteresowany tematem powinien móc 
dowiedzieć się o  konsultacjach i  wyrazić w  nich 
swój pogląd.

Przejrzystość
Informacje o  celu, regułach, przebiegu i  wyniku 
konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Ja-
sne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

Responsywność
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się meryto-
ryczna odpowiedź w rozsądnym terminie.

Koordynacja
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowie-
dzialnego za konsultacje tak politycznie, jak or-
ganizacyjnie. Role te powinny być odpowiednio 
umocowane w strukturze administracji.

3  Konsultacje Społeczne – Jak sprawić by były lepsze? Propo-
zycja Kodeksu Konsultacji i  ścieżka wdrożenia, Ministerstwo 
administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012
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Partycypacji. Dzięki temu narzędziu partnerzy 
społeczni mogą efektywnie korzystać z informacji 
o przedsięwzięciach Miasta, ale też sami informo-
wać odpowiednie wydziały o sprawach wymagają-
cych ich (współ)działania. 

2. Angażuj się
Ten postulat dotyczy obydwu stron dialogu. Po 
stronie władz lokalnych oznacza zwrócenie bacz-
niejszej uwagi na sygnały oraz inicjatywy płynące 
ze strony mieszkańców, czy sektora pozarządowe-
go, ale przede wszystkim stworzenie jasno okre-
ślonych i  szeroko dostępnych kanałów przepły-
wu informacji. Ze strony partnerów społecznych 
oznacza aktywne współdziałanie z  instytucjami 
podległymi władzom lokalnym Lublina w zakre-
sie realizacji zadań statutowych zbieżnych z zakre-
sem kompetencji komórek urzędu. 

3. Szukaj partnerów
Jest to rozszerzenie postulatu zaangażowania 
o  aktywność skierowaną na wspólną realizację 
projektów społecznych. Inicjatywa w tym zakresie 
powinna wypływać nie tylko w ramach interakcji 
urząd  NGO, ale także powinna polegać na an-
gażowaniu do projektów współdziałaniu różnych 
jednostek UM oraz współpracy partnerskiej po-
między NGO. Dać to może efekt synergii pozwa-
lający na zwielokrotnienie pozytywnego oddziały-
wania na środowisko społeczne miasta.

4. Znajdź swoją ścieżkę
Aby organizacje trzeciego sektora i aktywni oby-
watele mogli efektywnie współdecydować o spra-
wach publicznych muszą łatwo docierać do władz 
lokalnych. Matryca partycypacji pokazuje zatem 
„ścieżki dostępu” w  poszczególnych obszarach 

społecznych, pozwalając na uniknięcie kierowania 
spraw do niewłaściwych kompetencyjnie wydzia-
łów/komórek organizacyjnych, a także pokazując 
najłatwiejsze możliwości komunikowania z odpo-
wiedzialnymi za poszczególne zadania osobami/
jednostkami. 

5. Działaj systematycznie
Systematyczność działań pozwala zwiększać kul-
turę partycypacji po obydwu stronach dialogu. 
Choć jednostkowe przykłady rozwiązań party-
cypacyjnych mogą dawać zadowalające efekty, to 
jednak dla istnienia systemu zarządzania niezbęd-
ny jest systematyczny charakter działań. Istnienie 
określonych (ale nie nadmiernie sformalizowa-
nych) procedur, wyznaczanie jasnych terminów, 
ukierunkowanie na trwałość efektów i  wreszcie 
zaangażowanie sprzyjają dobrym rezultatom i za-
chęcają obywateli do większej aktywności. 

6. Monitoruj efekty
Monitoring efektów pozwala na stałe doskonale-
nie systemu zarządzania partycypacyjnego. Wła-
dze Miasta dokonywać będą systematycznych 
przeglądów systemu zarządzania w celu zapewnie-
nia jego stałej przydatności i skuteczności. Służyć 
temu będą audyty wewnętrzne i  zewnętrzne, ale 
również opinie zbierane na bieżąco od partnerów 
dialogu społecznego.
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Metoda tworzenia podręcznika 
 ◆ grupy mieszkańców w spółdzielniach i wspól-

notach mieszkańców,
 ◆ organizacje sportowe i kluby kibica,
 ◆ aktywni obywatele.

Tego rodzaju podejście pozwoliło uzyskać szerszy 
obraz mapy aktywności obywatelskiej, nieograniczo-
ny wyłącznie do podmiotów o  formalnym statusie, 
ale obejmujący możliwie największy zasięg inicjatyw 
społecznych.

Prezentacja raportu zainaugurowała cykl spotkań 
Zespołu ds. Partycypacji, w składzie którego znaleźli 
się przedstawiciele Urzędu Miasta i  podległych mu 
instytucji, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych 
oraz aktywnych społecznie mieszkańców. 

Zebrania te miały charakter warsztatów dyskusyj-
nych, w toku których uczestnicy omawiali poszcze-
gólne elementy systemu zarządzania partycypacyj-
nego w Lublinie. Efektem tych prac stał się niniejszy 
podręcznik. 

Zgodnie z  założeniami projektu, w  odróżnieniu 
od części diagnostycznej, podręcznik stanowi część 
projektującą i zawiera następujące elementy: 

 ◆ Listę procedur partycypacyjnych, możliwych do 
zastosowania w systemie zarządzania partycypa-
cyjnego w Lublinie; 

 ◆ Bazę potencjalnych partnerów społecznych 
(mapę aktywności) z  których usług przedstawi-
ciele samorządu będą mogli korzystać przy pro-
jektowaniu działań komponentą partycypacyjną; 

 ◆ Matrycę partycypacji pokazująca wg założeń pro-
jektu „z  jednej strony usługi publiczne, w  przy-
padku których możliwe jest zastosowanie me-
chanizmu partycypacji, z  drugiej zaś charakter, 
zakres, formy i  metody udziału obywateli we 
współdecydowaniu o sprawach publicznych”. 

Niniejszy podręcznik jest efektem pracy zespołu 
powstałego w  ramach realizacji projektu „Lubelski 
System Partycypacji Społecznej”. 

Podręcznik stanowi podsumowanie dotychczaso-
wych prac, na które składały się:

 ◆ diagnoza stanu partycypacji w Lublinie,
 ◆ spotkania międzysektorowego zespołu ds. party-

cypacji społecznej,
 ◆ opracowanie matrycy partycypacji oraz mapy ak-

tywności społecznej.
Punktem wyjścia do prac nad podręcznikiem była 

diagnoza opracowana w formie „Raportu z badania”. 
Diagnoza uwzględniała 3 płaszczyzny udziału part-
nerów społecznych we współzarządzaniu: informo-
wanie o  planowanych działaniach, konsultowanie 
z nimi kluczowych propozycji i pełne włączanie do 
współdecydowania. Jej zadaniem było objęcie (opisa-
nie) zarówno aktualnego stanu współpracy organów 
samorządu miejskiego z  partnerami społecznymi, 
jak i  postulowanego przez partnerów społecznych 
udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu 
miastem. Metodą użytą w toku działania było bada-
nie ilościowe i jakościowe przeprowadzone z udzia-
łem 150 podmiotów społecznych działających na te-
renie Lublina, takich jak:

 ◆ organizacje pozarządowe,
 ◆ stałe ciała doradcze przy organach samorządu,
 ◆ nieformalne grupy obywatelskie,
 ◆ rady dzielnic,
 ◆ komitety społeczne,
 ◆ komitety parafialne,
 ◆ samorządy studenckie,
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Podręcznik ma przede wszystkim charakter opiso-
wo-instruktażowy. Z jednej strony opisuje istniejący 
stan rzeczy w zakresie możliwości stwarzanych przez 
władze lokalne w  zakresie partycypacji społecznej 
oraz potencjału organizacji pozarządowych i partne-
rów społecznych. Z drugiej zaś wskazuje na sposoby 
i obszary, w których może przejawiać się aktywność 
partnerów społecznych. 

Logikę postępowania wyznacza w tym zakresie ma-
tryca partycypacji, będąca składową częścią podręcz-
nika. Z jednej strony uwzględnia ona obszary partycy-
pacji, w liczbie 18, wśród których znajdują się:

 ◆ infrastruktura drogowa,
 ◆ transport miejski,
 ◆ gospodarka mieszkaniowa,
 ◆ gospodarka, innowacje,
 ◆ akademickość miasta,
 ◆ administracja publiczna,
 ◆ oświata,
 ◆ aktywizacja zawodowa,
 ◆ zdrowie i sprawy społeczne,
 ◆ pomoc społeczna,
 ◆ gospodarka komunalna,
 ◆ ochrona środowiska,
 ◆ kultura,
 ◆ planowanie przestrzenne, zabytki, rewitalizacja,
 ◆ sport i turystyka,

 ◆ programy dzielnicowe, program inicjatyw lokalnych,
 ◆ współpraca międzynarodowa,
 ◆ bezpieczeństwo,
 ◆ porządek publiczny,
 ◆ budżet.

Podział ten wynikł zarówno z  logiki działań bu-
dżetowych miasta, jak i  struktury organizacyjno-
-kompetencyjnej Urzędu. Z drugiej zaś opisuje do-
stępne w  każdym z  wyżej wymienionych obszarów 
formy partycypacji, jakimi mogą być: informowanie, 
przyjmowanie pomysłów, konsultacje, ciała dorad-
cze, wspólne projekty, zlecanie zadań.

Jest to rozwinięcie koncepcji typów działań party- 
cypacyjnych wg podręcznika „Konsultacje w  spo-
łeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie i pro-
wadzenie konsultacji społecznych metodą warszta-
tową” autorstwa Moniki Probosz oraz Przemysława 
Sadury. Szerszy opis matrycy znajduje się w dalszej 
części tego rozdziału. 

Przyjęty w  podręczniku układ choć do pewnego 
stopnia wywodzi się z  tej koncepcji, to jednak ada-
ptuje ją do konkretnej formuły organizacyjno-praw-
nej, w  jakiej funkcjonuje Urząd Miasta Lublin oraz 
podległe mu instytucje (np. Straż Miejska), a  także 
do rodzajów partycypacyjnej aktywności obywatel-
skiej odnoszących się do poszczególnych obszarów 
zadań publicznych. 
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Tab. 1. Typy działań partycypacyjnych wg podręcznika „Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie i pro-
wadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową”, M. Probosz i P. Sadura, Instytut Socjologii UW, Warszawa 2011, s. 9

Działanie
Poziom

Partycypacji
Kierunek komunikacji Zastosowanie

izolacja brak brak „księga skarg i zażaleń” w PRL

informowanie niski władza →obywatel PR, polityka informacyjna

zbieranie
informacji

niski władza
 ← 

obywatel badania opinii, sondy internetowe

konsultowanie średni władza
 ←→ 

obywatel spotkania z udziałem mieszkańców

współdziałanie wysoki władza
   obywatel

budżet partycypacyjny, fundusz 
sołecki

Główni aktorzy procesu  
partycypacji

Urząd Miasta
Sprawowanie władzy jest ciągłym podejmowaniem 

decyzji. Aby móc podejmować je trafnie potrzebna 
jest wiedza. W  administracji samorządowej nie jest 
ona wyłącznie wiedzą specjalistyczną z  danego za-
kresu, którą powinni posiadać konkretni urzędnicy. 
Jest to także wiedza wynikająca ze znajomości kon-
tekstu i  uwarunkowań społecznych. Pozyskanie jej 
stało się jednym z  elementów sprawowania władzy. 
Podstawowym działaniem umożliwiającym pozy-
skiwanie wiedzy w  samorządzie jest uruchomienie 
procesów partycypacji publicznej. Za ich wdrożenie 

odpowiadają dyrektorzy poszczególnych komórek 
organizacyjnych urzędu oraz jednostek podległych. 
Oczywiście nie w  każdej jednostce organizacyjnej 
istnieje możliwość i potrzeba wdrożenia procesów 
partycypacyjnych w  każdym możliwym zakresie. 
Wykaz jednostek wraz z  zakresem partycypacji 
wdrożonym w ich funkcjonowanie prezentuje Ma-
tryca partycypacji.

Ciała doradcze 
Ciała doradcze w  samorządzie są zespołami 

doradców reprezentujących różne środowiska 
i  sektory działalności ważnej z  punktu widze-
nia zarządzania miastem. Tworzone są na pod-
stawie zapisów ustawowych, z  inicjatywy władz 
lub w  wyniku wniosku oddolnego mieszkańców, 
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dla których istotna jest dana kwestia. W pierwszym 
przypadku powołanie danego ciała doradczego jest 
obowiązkiem władz miasta. Bardzo często w  takiej 
sytuacji także jego skład jest szczegółowo określony 
w przepisach prawa. W przypadku powołania danego 
ciała doradczego z inicjatywy władz samorządowych 
jego skład, wewnętrzna organizacja oraz kompeten-
cje określane są przepisami wewnętrznymi na pozio-
mie uchwał Rady Miasta bądź zarządzeń władzy wy-
konawczej, czyli w przypadku Lublina – Prezydenta 
Miasta. W  takiej sytuacji istnienie ciała doradczego 
jest uzależnione tylko i wyłącznie od woli władz i za-
uważenia potrzeby stworzenia takiego zespołu.

W  skład ciał doradczych wchodzą osoby odzna-
czające się wiedzą bądź doświadczeniem w  danym 
temacie. Często do tego typu zespołów powoływane 
są osoby pełniące konkretne funkcje w administracji 
publicznej bądź organizacjach pozarządowych lub 
branżowych. Dzięki temu część ciał ma skład mie-
szany urzędniczo-społeczny. Pozwala to na przedys-
kutowanie danych kwestii z różnych punktów widze-
nia i  wypracowanie kompromisowego stanowiska, 
uwzględniającego opinie i  interesy różnych grup. 
W  przypadku części ciał doradczych prowadzony 
jest otwarty nabór osób chcących w  nich zasiadać. 
Informacje takie publikowane są na stronach samo-
rządowych oraz organizacji i instytucji zajmujących 
się daną kwestią. W ogłoszeniach przedstawione są 
warunki, jakie należy spełnić, aby móc być zgłoszo-
nym do składu danego ciała doradczego. Zazwyczaj 
osoba chcąca zasiadać w  danym ciele doradczym 
musi legitymizować się poparciem organizacji lub 
instytucji zajmującej się daną branżą. Ostateczna de-
cyzja o składzie danego ciała doradczego należy do 
władz miasta.

Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem 
ciał doradczych jest służenie radą i  opinią władzom 
miasta. W  większości przypadków ich praca polega 
na dyskusji nad problemami przedstawionymi przez 
władzę miasta. Problemami tymi mogą być projekty 
konkretnych dokumentów, np. projekty uchwał Rady 
Miasta lub zarządzeń Prezydenta Miasta, bądź kon-
kretne kwestie i pytania, jakie pojawiają się w trakcie 
zarządzania miastem, np. kierunki rozwojowe, polity-
ka władz odnośnie głównych wydarzeń kulturalnych 
lub sportowych. Część ciał doradczych ma kompeten-
cje do inicjowania własnych wydarzeń bądź dyskusji, 
niezależnie od sygnału lub prośby ze strony władz 
miasta. Inicjują one wtedy dyskusję na dany temat, 
przedstawiają wnioski, czasami recenzują politykę 
i  decyzje konkretnych jednostek administracji pu-
blicznej, np. w zakresie jakości przestrzeni publicznej. 
W większości przypadków z tytułu zasiadania w da-
nym ciele doradczym nie przysługuje jego członkom 
wynagrodzenie lub zwrot kosztów związanych z po-
siedzeniami (dieta). Praca ta ma charakter społeczny.

Lista ciał doradczych władz Miasta Lublin oraz ich 
krótka charakterystyka:
1.  Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Lublin zajmuje się polityką miasta względem or-
ganizacji pozarządowych. W jej ramach odbywa-
ją się dyskusje poświęcone kluczowym decyzjom 
władz miasta, które mają wpływ na funkcjono-
wanie trzeciego sektora w Lublinie bądź dotyczą 
kwestii, którymi zajmują się lubelskie organizacje.

2.  Rada Rozwoju Lublina zajmuje się konsulto-
waniem spraw dotyczących sfery gospodarczej 
i społecznej oraz podejmuje inicjatywy w zakresie 
aktywizacji przedsiębiorczości w mieście. Człon-
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kowie Rady inicjują różne formy współpracy śro-
dowisk przedsiębiorców z  uczelniami wyższymi 
i instytucjami otoczenia biznesu oraz uczestniczą 
w tworzeniu strategii rozwoju Lublina.

3.  Rada Kultury Miasta Lublin pełni funkcję opi-
niodawczo-doradczą w dziedzinie kultury. Na jej 
posiedzeniach członkowie Rady opiniują decyzje 
władz, strategiczne dokumenty i  działania po-
dejmowane w Lublinie na rzecz rozwoju kultury. 
Rada wskazuje priorytetowe kierunki rozwoju 
tej dziedziny w  mieście oraz zgłasza konkretne 
pomysły działań i przedsięwzięć kulturalnych.

4.  Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin dba 
o przyjazną politykę miasta wobec osób starszych. 
Wskazuje działania, które wpłyną na polepszenie 
warunków życia seniorów. Na forum Rady dia-
gnozowane są problemy oraz potrzeby osób star-
szych. Członkowie Rady zgłaszają uwagi, wnioski 
oraz propozycje działań na rzecz seniorów.

5.  Rada Sportu uczestniczy w rozwoju polityki mia-
sta w zakresie kultury fizycznej. Na jej posiedze-
niach oceniany jest poziom aktywności fizycznej 
oraz stan i dostępność obiektów sportowych dla 
mieszkańców Lublina. Członkowie Rady opiniu-
ją strategię rozwoju w zakresie kultury fizycznej 
oraz programy rozbudowy bazy sportowej.

6.  Miejska Rada Zatrudnienia jest ciałem opinio-
dawczo-doradczym w  sprawach polityki ryn-
ku pracy. Zajmuje się przede wszystkim oceną 
działalności Miejskiego Urzędu Pracy oraz go-
spodarki środkami Funduszu Pracy. Rada wy-
pracowuje również swoje stanowisko na temat 
planowanych szkoleń dla osób bezrobotnych, 
czy też wniosków dotyczących uruchomienia 
nowych kierunków kształcenia.

7.  Rada Programowa Centrum Kompetencji Wschod-
nich prowadzi działania mające na celu rozwój 
współpracy z  partnerami z  Europy Wschod-
niej, Zachodniej i  Azji. Bardzo często organizu-
je spotkania specjalistów i  specjalistek z  zakresu 
wschodniej polityki rozwojowej, m. in. Kongresu 
Inicjatyw Europy Wschodniej.

8.  Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaj- 
muje się wsparciem realizacji praw osób nie-
pełnosprawnych w  Lublinie. Członkowie Rady 
wskazują bariery i  problemy, z  którymi spoty-
kają się w mieście osoby z niepełnosprawnościa-
mi oraz proponują sposoby ich rozwiązywania. 
Rada inicjuje także wiele przedsięwzięć mają-
cych na celu zawodową i  społeczną integrację 
osób niepełnosprawnych.

9.  Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturo-
wego wspiera politykę miasta w zakresie ochrony 
dóbr kultury. Na jej posiedzeniach odbywają się 
dyskusje poświęcone opracowaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, oce-
nie prowadzonych i planowanych inwestycji, prac 
konserwatorskich, restauracyjnych i  robót bu-
dowlanych przy zabytkach. Rada opiniuje prace 
oraz przekazuje swoje uwagi odnośnie funkcjono-
wania biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

10.  Rada Lokalnej Przedsiębiorczości przyczynia się 
do rozwoju gospodarczego miasta. Podczas swo-
ich prac zajmuje się diagnozą lokalnego rynku 
pod względem rozwoju potencjału inwestycji 
gospodarczych oraz tworzenia jak najlepszych 
warunków dla przedsiębiorców.

11.  Społeczna Rada Bezpieczeństwa i  Porządku Pu-
blicznego swoje działania opiera na głównym 
celu, jakim jest zapewnienie poczucia bezpie-
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czeństwa mieszkańcom Lublina. Podczas spo-
tkań Rady dokonywana jest ocena porządku, 
potencjalnych zagrożeń oraz ewentualnych po-
trzeb w zakresie ochrony bezpieczeństwa. Rada 
opiniuje pracę Policji oraz służb porządkowych.

12.  Rada Kultury Przestrzeni działa na rzecz podnie-
sienia jakości przestrzeni miejskiej. Członkowie 
Rady podejmują inicjatywy w  celu sprawienia, 
aby przestrzeń publiczna Lublina była przyjazna, 
funkcjonalna, atrakcyjna oraz zgodna z  tożsa-
mością historyczną. Otoczenie Rady stanowi Fo-
rum Kultury Przestrzeni, w  ramach którego do 
dyskusji mogą się włączyć wszystkie osoby dba-
jące o estetykę i kulturę przestrzeni miasta.

13.  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektonicz-
na zajmuje się opiniowaniem opracowań z zakre-
su planowania i  zagospodarowania przestrzen-
nego, m. in. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lu-
blin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Głównym celem działania ko-
misji jest zapewnienie jak największej spójności 
urbanistycznej przestrzeni miejskiej.

14.  Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje pro-
jekty wykazów osób zakwalifikowanych do za-
warcia umowy najmu lokali komunalnych. W jej 
ramach odbywają się debaty na temat spraw, 
które dotyczą osób ubiegających się o lokale do 
remontu, czy lokale niesamodzielne. Podejmuje 
inicjatywy w  celu usprawnienia procesu udo-
stępniania lokali miejskich.

15.  Komisja ds. Opracowania Listy Dóbr Kultury 
Współczesnej pracuje nad opracowywaniem 
i  aktualizacją metodologii, na podstawie któ-
rej określa zasób Dóbr Kultury Współczesnej 

miasta. Dzięki Komisji 25 budynków i  zespo-
łów budynków, 23 układy urbanistyczne oraz 18 
przestrzeni o potencjale kulturowym, jako cenne 
obiekty powstałe współcześnie, objęto ochroną. 

16.  Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych 
w Mieście Lublin opiniuje wnioski w sprawie nada-
nia nazw ulicom i placom publicznym oraz zgłasza 
własne propozycje ich nazewnictwa. Obsługę biu-
rową Zespołu prowadzi Wydział Geodezji Urzędu 
– ul. Wieniawska 14 (V piętro); tel. 81 466 2100.

17.  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Lublinie prowadzi czynności zmierzające 
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależ-
nionej od alkoholu obowiązku poddania się lecze-
niu w  zakładzie lecznictwa odwykowego, a  także 
inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych. Członkowie 
Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania 
zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

18.  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
działa w celu wsparcia zadań z zakresu zwierzch-
nictwa nad miejskimi służbami, inspekcjami 
i  strażami oraz zadań w  zakresie porządku pu-
blicznego i  bezpieczeństwa obywateli. Komisja 
uczestniczy w  pracach nad zwalczaniem prze-
stępczości i zagrożeń porządku w Lublinie.

19.  Forum Kobiet Lublina składa się z aktywnych ko-
biet, które wyróżniono Medalem Prezydenta Mia-
sta Lublin za szczególne zasługi w działalności spo-
łecznej. Zajmuje się promocją aktywnego udziału 
kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kultu-
ralnym. Podczas zebrań rozpatruje problemy, z któ-
rymi spotykają się kobiety, jednocześnie poszukuje 
rozwiązań w zakresie wyrównywania szans kobiet 
i zapobiegania zjawisku ich wykluczenia.
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20.  Zespół Interdyscyplinarny w  Lublinie integruje 
i koordynuje działania podmiotów zaangażowa-
nych w  przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie. 
Zespół podejmuje działania i  inicjuje interwen-
cje w  środowiskach zagrożonych oraz dotknię-
tych przemocą w rodzinie. Zajmuje się również 
rozpowszechnianiem informacji o  instytucjach, 
osobach i  możliwościach udzielania pomocy 
oraz inicjuje działania w stosunku do osób stosu-
jących przemoc w rodzinie.

Partnerzy społeczni
Termin „partnerzy społeczni” oznacza wszyst-

kie podmioty uczestniczące w dialogu społecznym, 
a  w  szczególności w  procesach partycypacji w  ob-
szarach będących przedmiotem zainteresowania ni-
niejszego podręcznika. Z diagnozy przeprowadzonej 
w ramach projektu wynika, ze większość, bo 114 ze 
120 badanych podmiotów współpracuje z samorzą-
dem w różnych formach, natomiast grupa organiza-
cji nie podejmujących żadnych form współpracy jest 
bardzo mała (6 na 120).

Podmioty społeczne biorące udział w badaniu re-
prezentowały ponad 20 obszarów aktywności, przy 
czym najliczniej reprezentowane były: 

 ◆ kultura (82 podmioty), 
 ◆ edukacja (78 podmiotów), 
 ◆ pomoc społeczna (62 podmioty), 
 ◆ sport (49 podmiotów) 

Z  kolei najmniejszą grupę stanowiły organizacje 
związane z obszarami gospodarki i wolnego rynku. 

Ogólna liczba organizacji sektora NGO w Lubli-
nie (fundacji i  stowarzyszeń) wynosi blisko 1500, 
zatem można uznać przebadaną próbę za wysoce re-
prezentatywną. 

Mieszkańcy
Chociaż system partycypacji społecznej kojarzony 

jest często z aktywnością organizacji pozarządowych, 
to jednak najważniejszym interesariuszem są sami 
obywatele. Prawdziwym wyzwaniem dla systemu za-
rządzania partycypacyjnego jest pozyskanie uwagi, 
zaufania i zaangażowania obywateli, wyrażającego się 
ich realnym wkładem w wypracowywanie rozwiązań 
służących dobru publicznemu. O  ile sieć organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych jest w  Lu-
blinie bogata, to z  przeprowadzonej diagnozy wyni-
ka potrzeba zwiększania aktywności samych miesz-
kańców; przełamywania ich bierności i zniechęcenia. 
Czytelność, dostępność i  jakość procedur partycy-
pacyjnych w  połączeniu z  dobrze adresowaną, stałą 
kampanią informacyjną powinny przynieść pożądany 
efekt, w postaci poprawy stopnia spójności społecznej. 

Narzędzia  
Lubelskiego Systemu Partycypacji

Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to 
narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców 
i  mieszkanek z  władzą. Matryca wskazuje w  jakich 
obszarach Urząd Miasta Lublin dopuszcza mozli-
wość włączania mieszkańców i mieszkanek w proce-
sy zarządzania miastem. Mapa stanowi bazę danych 
dla władz miasta informujących w jakich obszarach 
oraz w jakim zakresie mogą poszukiwać partnerów 
społecznych w Lublinie.

Jako działania traktujemy nie tylko konsultacje 
społeczne aktów prawa miejscowego czy informo-
wanie organizacji pozarządowych o  planowanych 
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konkursach, ale wszelkie formy współpracy formal-
nej i nieformalnej, finansowej oraz pozafinansowej. 

W ramach istniejącej już współpracy wykszatłciło 
się kilka modeli praktycznych, takich jak udostęp-
nianie sal w Ratuszu, uczestnictwo władz w organi-
zowanych inicjatywach społecznych, współprowa-
dzenie szkoleń i spotkań, bieżący kontakt i wsparcie 
merytoryczne organizacji pozarządowych w zakresie 
ram prawnych ich funkcjonowania. 

W toku opracowywania narzędzi, rozmów z przed- 
stawicielami/przedstawicielkami Urzędu Miasta Lu-
blin i partnerów społecznych okazało się, iż informa-
cja o tych instrumentach nie została uporządkowa-
na i w przystępny sposób przekazana mieszkańcom 
i mieszkankom miasta. Doprowadziło to do sytuacji, 
w której jedynie ograniczony krąg osób i organiza-
cji był w stanie w sposób sprawny komunikować się 
z urzędem. Co więcej, zidentyfikowwane zostały roz-
bieżności pomiędzy modelami współpracy partnera-
rów społecznych z  poszczególnymi komórkami or-
ganizacyjnymi UM Lublin i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi. 

Celem matrycy partycypacji jest zgromadzenie 
w  łatwo dostępnym miejscu obszarów partycypacji 
i przejrzyste ukazanie możliwych form włączania się 
mieszkańców i  mieszkanek Lublina w  realizowanie 
polityki publicznej miasta. 

Matryca nie posiada waloru projektującego, ale in-
wentaryzacyjny. Zawarte w  niej informacje stanowią 
katalog działań w ramach obecnie świadczonych usług 
przez samorządową administrację publiczną. Dzięki 
temu nie naraża to żadnej ze stron dialogu na rozczaro-
wanie lub zetknięcie się z ewentualnymi barierami. 

Mapa aktywności natomiast odzwierciedla potencjał 
społeczny miasta. Wskazuje katalog partnerów spo-

łecznych w odniesieniu do sektorów, w jakich prowadzą 
działania na terenie miasta. Zarówno matryca party-
cypacji, jak i  mapa aktywności mają charakter dyna-
miczny. Na wniosek zainteresowanej osoby, organizacji 
bądź instytucji zostaną poddane aktualizacji. Wymaga 
to dbałości ze strony Urzędu Miasta o  moderowanie 
tego procesu. Jedynie ten podmiot jest w stanie zagwa-
rantować stabilność całego systemu partycypacyjnego 
zarządzania miastem. Matryca partycypacji oraz mapa 
aktywności nie wyczerpują wszystkich działań w  za-
kresie partycypacji obywatelskiej prowadzonych przez 
partnerów społecznych w  Lublinie. Bez ich dotych-
czasowych doświadczeń oraz konkretnych rozwiązań 
szanse rozwoju lubelskiego systemu patycypacyjnego 
zarządzania miastem znacznie maleją. 

Matryca partycypacji
Matryca partycypacji zawiera listę usług publicz-

nych świadczonych przez samorząd gminny (ko-
lumna “Obszary”) oraz instrumenty partycypacji 
stosowane w ramach tych usług (wiersz “Zakresy”). 
Zarówno obszary, jak i  zakresy stanowią katalog 
otwarty. W żadnym ze wskazanych obszarów nie wy-
stępuje w chwili obecnej poziom współdecydowania. 
Należy przy tym zaznaczyć, iż w Lublinie rozpoczęła 
się dyskusja nad wdrożeniem budżetu obywatelskie-
go. Obszary zostały wybrane wg działów budżetu 
miasta i dostosowane do zakresu kompetencyjnego 
poszczególnych komórek organizacyjnych i  miej-
skich jednostek organizacyjnych. Każdemu z obsza-
rów odpowiada kluczowy dla niego wydział/miejska 
jednostka organizacyjna. Pola krzyżowe wskazują 
w  jaki sposób mieszkaniec i  mieszkanka Lublina 
mogą włączyć się w  dany obszar funkcjonowania 
miasta.
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Matryca zawiera maksimum informacji, które po-
mogą osobie chcącej wejść w jakąś relację z admini-
stracją publiczną.

Obszary partycypacji: 
1. Infrastruktura drogowa (Zarząd Dróg i Mostów)

- budowa dróg głównych 
- budowa dróg lokalnych 
- budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego

2. Transport miejski (Zarząd Transportu Miejskiego)
- komunikacja miejska
- komunikacja zamiejska
- inteligentne systemy zarządzania ruchem

3. Gospodarka Mieszkaniowa (Wydział Gospodaro-
wania Mieniem)

- zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
- przydziały mieszkań komunalnych
- budowa mieszkań komunalnych i społecznych

4. Gospodarka, innowacje (Wydział Strategii i Obsłu-
gi Inwestorów)

- współpraca z przedsiębiorcami
5. Administracja Publiczna (Biuro Rady Miasta)

- współpraca z Radą Miasta
6. Oświata (Wydział Oświaty i Wychowania)

-  zarządzanie oświatą (sprawy, projekty edukacyj-
ne – w tym programy kształtowania zaradności 
i przedsiębiorczości)

7. Aktywizacja zawodowa (Miejski Urząd Pracy)
- obsługa bezrobotnych
- program Promocji Zatrudnienia i  Aktywizacji 

Rynku Pracy przedsiębiorczości)
8. Zdrowie i  sprawy społeczne (Wydział Zdrowia 

i Polityki Społecznej)
- pomoc socjalna
- programy profilaktyki zdrowia
- inne programy

9. Pomoc społeczna (Lubelskie Centrum Aktywności 
Obywatelskiej)

- seniorzy
- osoby niepełnosprawne

10. Gospodarka komunalna (Wydział Gospodarki 
Komunalnej)

- urządzanie parków
- oczyszczanie wód (nadzór nad MPWiK)
- ciągi rowerowe i piesze poza pasami drogowymi

11. Kultura (Wydział Kultury)
- główne instytucje kultury 
- kultura w  dzielnicach (osiedlowe, dzielnicowe 

domy kultury)
- współpraca z organizacjami pozarządowymi (kon-

kursy grantowe dla organizacji pozarządowych)
12. Planowanie Przestrzenne, zabytki, rewitalizacja 

(Wydział Planowania)
- studium uwarunkowań i  kierunków rozwoju 

przestrzennego (odpowiednik strategii ogólno-
miejskiej w zakresie przestrzeni)

- miejskie plany zagospodarowania przestrzennego
- zabytki

13. Sport i turystyka (Wydział Sportu i Turystyki)
- sport w szkołach
- sport amatorski
- sport kwalifikowany (zawodowy)

14. Programy dzielnicowe, Program Inicjatyw Lokal-
nych (Biuro Obsługi Mieszkańców)

- współpraca z radami dzielnic
15. Współpraca międzynarodowa (Referat ds. współ-

pracy międzynarodowej)
- współpraca z krajami WNP
- współpraca z miastami partnerskimi

16. Bezpieczeństwo (Wydział Bezpieczeństwa i  Po-
rządku Publicznego)
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- zarządzanie kryzysowe
- monitoring wizyjny
- obronność i obrona cywilna

17. Porządek Publiczny (Straż Miejska)
18. Budżet (Wydział Budżetu i Księgowości)

W Zakresach szczegółowo wskazano instrumenty, 
z których mogą korzystać mieszkańcy i mieszkanki 
Lublina, aby włączyć się w zarządzanie miastem. Sta-
nowią one kolejne poziomy angażowania mieszkań-
ców i mieszkanek miasta w piramidzie partycypacji.
1. Informowanie – jest to proces dostarczania infor-

macji obywatelom przez władze publiczne. Na 
informowanie składają się następujące rodzaje ak-
tywności:

 ◆ BIP (Biuletyn Informacji Publicznej),
 ◆ dedykowana strona internetowa,
 ◆ newsletter internetowy,
 ◆ informacja zawarta na portalach społeczno-

ściowych,
 ◆ informacyjny serwis SMS-owy (SMS),
 ◆ tablice ogłoszeń wywieszone w przestrzeni pu-

blicznej, w tym w siedzibie instytucji informu-
jącej,

 ◆ informatory tradycyjne, wydawane w  formie 
drukowanej,

 ◆ plakaty okolicznościowe dystrybuowane 
w miejscach publicznie dostępnych,

 ◆ słupy ogłoszeniowe będące w wyłącznej dyspo-
zycji jednostki organizacyjnej / UM,

 ◆ infolinia,
 ◆ punkt informacyjny,
 ◆ spotkania informacyjne,
 ◆ ulotka okolicznościowa.

2. Przyjmowanie pomysłów jest wyrazem otwartości 
instytucji miejskich na inicjatywy zgłaszane przez 

obywateli. Jest rodzaj reaktywnego działania prepar-
tycypacyjnego. Aby narzędzie to mogło efektywnie 
funkcjonować musi zostać udostępniony mieszkań-
com któryś z następujących kanałów zgłoszeń: 

 ◆ telefon,
 ◆ Skrzynka dialogu,
 ◆ e-mail,
 ◆ punkt obsługi (Biuro Obsługi Mieszkańców  

/ Sekretariat itp.)
 ◆ osoba odpowiedzialna za przyjmowanie po-

mysłów,
 ◆ formularz internetowy.

3. Konsultacje oznaczają stały i planowy udział part-
nerów społecznych w wyrażaniu opinii i uwag na 
temat projektów działań podejmowanych/propo-
nowanych przez władze samorządowe. Przykłado-
we formy konsultacji obejmują:

 ◆ stronę internetową konsultacji,
 ◆ spotkania robocze,
 ◆ warsztaty dyskusyjne,
 ◆ sondy,
 ◆ badania opinii,
 ◆ system konsultacji SMS-owych (SMS),
 ◆ platformy mobilne konsultacji.

4. Ciała doradcze oznaczają obecność ciała obywatel-
skiego / społecznego funkcjonującego przy danej 
instytucji lokalnej, pełniącego funkcje doradcze. 
Ma ona postać:

 ◆ rady powoływanej przez Prezydenta Miasta / 
Radę Miasta (ciało formalne),

 ◆ forum doradczego (nieformalna grupa doradcza).
5. Wspólne projekty oznaczają, że komórka organiza-

cyjna Urzędu Miasta (wydział/referat lub instytu-
cja podległa) umożliwia realizację zadań publicz-
nych we współpracy z  partnerami społecznymi. 
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Najczęściej może to polegać na istnieniu:
 ◆ procedury zapraszania przez UM do wspól-

nych projektów,
 ◆ procedury zapraszania partnerów społecznych 

do współpracy.
6. Zlecanie zadań polega na tym, że wybrane zadania 

publiczne są zlecane do realizacji przez partne-
rów społecznych. Najczęstsza forma partycypacji 
w tym przypadku to:

 ◆ otwarte konkursy ofert,
 ◆ procedura pozakonkursowa.

Mapa aktywności
Mapa aktywności jest narzędziem, które pozwa-

la lubelskim organizacjom pozarządowym określić 
w  jakich obszarach i  jakimi metodami chcą współ-
pracować z Urzędem Miasta. Dzięki upublicznieniu 
tych danych Urząd i jego wydziały mogą z łatwością 
dotrzeć do kompetentnych, zainteresowanych od-
biorców/odbiorczyń. 

Mapa jest działaniem podlegającym ciągłemu 
uzupełnianiu, gdyż III sektor tworzą ludzie, którzy 
nie są, tak jak instytucje publiczne, zobowiązani do 
działania tylko w ramach prawa, czy według określo-
nych procedur. Organizacje pozarządowe są dyna-
miczne, elastyczne i zmienne. Mapa, poprzez swoją 
konstrukcję, nie narzuca im w  ilu obszarach mogą 
być obecni, ani jakimi metodami chcą współpraco-
wać z UM Lublin.

Aktualna matryca partycypacji i  mapa aktywności 
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Lublin www.partycypacja.lublin.eu (w  zakładce 
„obszary partycypacji”) oraz na stronie internetowej 
projektu Lubelski system partycypacji społecznej www.
fim.org.pl/partycypacja i www.fim.org.pl/lsps/ .

Lubelskie dobre praktyki 
w zakresie partycypacji

NaprawmyTO! 
NaprawmyTo! to przygotowany oddolnie, przez 

grupę polskich organizacji społecznych, interne-
towy system zgłaszania drobnych usterek w  prze-
strzeni. Jednak jego istotą nie jest tylko gromadze-
nie zgłoszeń, ale zaangażowanie w prace naprawcze 
odpowiednich jednostek. Czyli zgłoszenie nie trafia 
w próżnię, ale do adresata/adresatki, który ma kom-
petencje, by danej rzeczy nadać bieg.

Osoba, która zauważa usterkę, zamiast gromadzić 
frustrację, może zaznaczyć ją na mapię, najlepiej do-
dając zdjęcie. Instytucja, która odpowiada za dany ob-
szar automatycznie odbiera zgłoszenie. Każda osoba 
może też skomentować zgłoszenie czy dopytać autora/
autorkę o szczegóły. Komunikacja jest dwustronna. 

System NaprawmyTo! opiera się na współpracy, 
zaufaniu, dobrej woli. Po obu stronach. Bez tego nie 
da się wspólnie działać na rzecz Lublina. Istotą Na-
prawmyTo! jest także fakt, że system jest odforma-
lizowany, nie ma terminów, procedur, odwołań. Za 
jego pomocą nie można walczyć – można jedynie 
współpracować. 

Program Aktywności Samorządowej
Filarem metodyki Programu Aktywności Samorzą-

dowej jest opracowana przez zespół ekspertów (samo-
rządowców, analityków, socjologów i specjalistów ds. 
zarządzania administracją publiczną) matryca PAS, 
umożliwiająca zestawienie relacji pomiędzy obszarami 
jakości życia (szczególnie ważnymi dla mieszkańców, 
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takich jak np. bezpieczeństwo, komunikacja publiczna 
czy dostęp do infrastruktury sportowej), a katalogiem 
usług publicznych (zadań samorządów wynikających 
z przepisów prawa). Tak opracowana macierz służy do 
wskazania obszarów usług wymagających interwencji 
i  zmian. Formą selekcji jest zastosowanie ankiet pu-
blicznych (wraz z określeniem wskaźników i przypisa-
nych im wag) oraz wskazanie priorytetów mieszkań-
ców za pomocą warsztatów prowadzonych metodą 
RADAR. Zestawienie informacji z tych dwóch źródeł, 
tj. statycznej ankiety i  interaktywnych spotkań RA-
DAR pozwoli na uzyskanie przez samorządy wiedzy 
w zakresie potrzeb i preferencji mieszkańców.

W  praktyce sekwencja działań przedstawia się 
następująco. Elementem inicjującym jest powołanie 
w poszczególnych urzędach zespołów ds. monitoro-
wania składających się z  urzędników. Urzędnicy ci 
są przeszkoleni w zakresie funkcjonowania systemu 
monitorowania oraz zbierania danych i  dokonywa-
nia ich interpretacji, a  także w  obszarze funkcjo-
nowania systemu informatycznego (portalu PAS). 
Następnie odbywa się rekrutacja uczestników spo-
tkań RADAR. Dobór uczestników spotkań RADAR-
-owych dokonywany jest przy zapewnieniu zasad 
reprezentatywności. Zastosowanie metody RADAR 
gwarantuje dwie podstawowe korzyści: ustalenie li-
sty priorytetów i  akceptację uczestników spotkania 
dla ich wyboru, czyli uzyskanie konsensusu w  tym 
zakresie. Stosowanie metody RADAR jest opty-
malnym narzędziem zgłaszania opinii i problemów 
w trakcie deliberatywnej dyskusji prowadzonej przez 
mieszkańców, a następnie dokonywania wyboru naj-
ważniejszych – poprzez mechanizm głosowania. Sys-
tem monitorowania zakłada zorganizowanie trzech 
spotkań RADAR-owych.

W wyniku pierwszego spotkania RADAR uczestni-
cy korzystając z matrycy PAS wskazują priorytetowe 
obszary, w których usługi publiczne wymagają inter-
wencji. Na bazie tych wskazań powstaje ankieta pu-
bliczna rozesłana do reprezentatywnej grupy respon-
dentów. W spotkaniu pierwszym oprócz mieszkańców 
uczestniczą członkowie zespołów monitorujących 
bądź inni pracownicy urzędów. Ich udział w spotka-
niu pełni funkcję sygnalizacyjną, gdyż zapoznają się 
z  artykułowanymi przez mieszkańców bolączkami 
i  opiniami „z  pierwszej ręki”. Spotkanie w  ramach 
RADAR-u nr 2 ma miejsce po otrzymaniu wyników 
ankiety publicznej (o których mowa powyżej) i w jego 
trakcie wypracowana zostaje wspólnie przez miesz-
kańców i urzędników priorytetowa lista inicjatyw, bę-
dąca następstwem oczekiwań i aspiracji mieszkańców. 
Na tym etapie zgłaszane są także propozycje pracow-
ników urzędu, sklasyfikowane w ramach Banku No-
wych Idei Samorządowych, który będzie dostępny na 
portalu PAS (drugi element systemu, o którym mowa 
poniżej). Zgłaszane rozwiązanie jest przejawem i roz-
winięciem modelowego elementu zarządzania party-
cypacyjnego – tzw. „zarządzania poziomem ulicy”. Za-
sada ta zwraca uwagę na fakt, że mnóstwo rozwiązań 
innowacyjnych zgłaszanych jest nie tylko przez miesz-
kańców, ale także przez aktywnych pracowników. Wy-
nika to z faktu, iż pomysły te są pochodną doświadcze-
nia zawodowego i  zaangażowania w  sprawy lokalne. 
Po tym spotkaniu przeprowadzone zostaje tzw. Stu-
dium Celowości, w ramach którego urzędnicy (kadra 
kierownicza, zaproszeni doradcy i eksperci oraz pra-
cownicy odpowiedzialni za dany obszar) dokonują 
weryfikacji zgłoszonych inicjatyw pod kątem aspek-
tów formalnoprawnych i  możliwości budżetowych, 
a także ich racjonalności. Na tym etapie odbywają się 
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również uzgodnienia między komórkami organizacyj-
nymi urzędu (tzw. uzgodnienia międzywydziałowe). 
Uwagi do zakresu i  treści Studium Celowości zgła-
szają także mieszkańcy na portalu PAS. Dokonuje się 
tego za pomocą Karty Oceny Inicjatyw zamieszczonej 
na tym portalu oraz dostępnej w urzędzie. Ostatnim 
elementem Studium Celowości jest wybór inicjatyw 
do fazy Studium Wykonalności – czyli precyzyjnej 
analizy celu, sposobu wykonania, mierzenia efektów 
oraz kosztów poszczególnych inicjatyw. Końcową fazą 
Studium Wykonalności jest rekomendowanie przez 
sporządzających go urzędników przedstawionych pro-
pozycji inicjatyw do fazy realizacji. Wówczas przybie-
rają one postać konkretnych rozwiązań, np. nowej lub 
zmodyfikowanej usługi publicznej. Po ostatniej fazie 
Studium Wykonalności ma miejsce etap decyzji stra-
tegicznej, podejmowanej przez lokalnego decydenta 
samorządowego (czyli Wójta, Burmistrza, Prezydenta, 
Starostę), wynikającej z jego priorytetów w zarządza-
niu i formalnej odpowiedzialności.

Następnym krokiem w systemie jest zorganizowa-
nie trzeciego spotkania RADAR. W jego ramach za-
prezentowane zostają mieszkańcom przez decyden-
tów lokalnych propozycje konkretnych rozwiązań, 
które stanowią odpowiedź na zgłaszane problemy 
wskazane w ankiecie publicznej, liście inicjatyw oraz 
w ramach stałej dyskusji na portalu PAS. Są także na-
stępstwem Studium Celowości i Wykonalności wzbo-
gaconym o pomysły i sugestie urzędników w ramach 
Banku Nowych Inicjatyw Samorządowych. Ostatnie 
spotkanie RADAR ma jednocześnie charakter inicjo-
wania nowych obszarów interwencji i zmian.

Metodyka systemu zakłada zorganizowanie mi-
nimum trzech spotkań RADAR o  opisanym cha-
rakterze. Niemniej jednak zawsze, na wniosek grup 

zainteresowanych, może odbyć się większa ich liczba. 
Wszelkie działania w ramach systemu sprzężone są 
z logiką roku budżetowego. Działania w ramach pro-
jektu powtarzają się w kolejnych latach.

Zaproponowane działania według filozofii i meto-
dy nowego systemu monitorowania (PAS) prowadzą 
do stałej modyfikacji formy, charakteru i zakresu dzia-
łań w ramach katalogu usług publicznych odzwiercie-
dlających potrzeby i aspiracje społeczności lokalnej.

Skrzynka Dialogu
Skrzynka Dialogu Społecznego została urucho-

miona przez Urząd Miasta Lublin w  październiku 
2011 r. Jest narzędziem służącym do komunikowania 
się mieszkańców Lublina z Prezydentem Miasta. Za 
pośrednictwem skrzynki dialogu lublinianie mogą 
zgłaszać swoje uwagi, opinie i  pomysły dotyczące 
poprawy życia w  mieście. Funkcjonuje ona w  po-
staci specjalnej strony internetowej z  formularzem 
zgłaszania uwag www.dialog.lublin.eu oraz adresu  
e-mail dialog@lublin.eu. W  Biurach Obsługi 
Mieszkańców są także papierowe formularze i skrzyn-
ki do których można wypełniony formularz wrzucić. 

Mieszkańcy Lublina coraz chętniej korzystają 
z tego narzędzia kontaktu z władzami miasta co po-
kazują statystyki za lata 2011-2012:

rok ilość nadesłanych pytań
2011 232
2012 419

Rady Dzielnic
Miasto Lublin podzielone jest na 27 jednostek po-

mocniczych nazwanych dzielnicami. O ich utworze-
niu, zniesieniu, połączeniu i podziale, a także zmia-
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nie granic decyduje w drodze uchwały Rada Miasta 
Lublin. Dzielnice zarządzane są przez wybierane 
przez ich mieszkańców Rady Dzielnic. W ich skład 
wchodzi, w  zależności od liczby osób zamieszkują-
cych dzielnicę, 15 członków (w dzielnicach do 20 tys. 
mieszkańców) lub 21 (w dzielnicach powyżej 20 tys. 
mieszkańców). Rady są organem stanowiącym i kon-
trolnym. O  składzie Rad Dzielnic decydują miesz-
kańcy, wybierając ich członków w wolnych i demo-
kratycznych wyborach. Wybory do Rady Dzielnicy 
zarządza Rada Miasta Lublin. Kadencja trwa 4 lata. 
Kandydatem do Rady Dzielnicy może zostać osoba 
stale zamieszkująca na jej terenie, posiadająca popar-
cie co najmniej 25 mieszkańców.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, 
nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie pełnią 
swoje funkcje społecznie. 

Organem wykonawczym Rady Dzielnicy jest  
Zarząd. W jego skład wchodzi 5 lub 7 członków Rady 
w zależności od liczby osób zamieszkujących dziel-
nicę. 

Obsługą Rad i zarządów dzielnic zajmuje się refe-
rat ds. samorządności w Kancelarii Prezydenta Miasta 
Lublin. Za pośrednictwem referatu ds. samorządno-
ści Rady Dzielnic przedkładają propozycje budżeto-
we z terenu dzielnicy do projektu budżetu miasta na 
rok następny. Od 2008 roku Rady Dzielnic decydują 
o  przeznaczeniu środków z  rezerwy celowej – spe-
cjalnie utworzonej i uchwalanej corocznie w budżecie 
miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomoc-
nicze. Rezerwa ta przeznaczana jest przede wszystkim 
na drobne prace remontowo-modernizacyjne.

W 2013 roku rezerwa ta została uchwalona w wy-
sokości 3 000 000 zł, co w podziale na 27 jednostek 
pomocniczych daje 109 000 zł na każdą dzielnicę. 

W 2014 roku Środki te zostały zwiększone do pozio-
mu 130 000 zł na każdą dzielnicę.

Zakres zadań możliwych do realizacji ze środków 
rezerwy obejmuje:

 ◆ przebudowy i remonty dróg wewnętrznych, 
 ◆ chodników i schodów, 
 ◆ wykonanie i zakup wiat przystankowych, 
 ◆ place zabaw, 
 ◆ zieleńce, 
 ◆ małą architekturę ogrodową, 
 ◆ zagospodarowanie skwerów, 
 ◆ remonty i modernizacje boisk i infrastruktury 

sportowej, 
 ◆ doświetlenia ulic.

Kwotę w  wysokości 130 000 zł Rada Dzielnicy 
może przeznaczyć również na inne zadania, pod 
warunkiem uzgodnienia możliwości ich wykonania 
oraz uzyskania zgody od dyrektora komórki orga-
nizacyjnej UM lub jednostki organizacyjnej Miasta 
Lublin realizującej bezpośrednio dane zadanie.

Podział środków z rezerwy celowej Rady Dzielnic 
prowadzą na kilka sposobów. Część Rad spotyka się 
z  mieszkańcami dyskutując o  możliwych w  danym 
okresie inwestycjach i  remontach. Spotkania takie 
odbywają się na początku roku, gdyż Rady muszą 
jak najszybciej przedstawić plan wydatków odpo-
wiednim komórkom Urzędu Miasta Lublin. Część 
Rad nie prowadzi spotkań konsultacyjnych, a środki 
przeznacza na kolejne inwestycje określone na po-
czątku kadencji jako priorytetowe. Środki będące 
w dyspozycji Rady nie są duże i stąd konieczna jest 
ścisła priorytetyzacja działań.

Działalność Rad Dzielnic oczywiście nie sprowa-
dza się wyłącznie do wydatkowania środków z  re-
zerwy celowej. Rady są także organami doradczymi 
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władz miasta i przedstawiają swoje opinie w różnych 
kwestiach dotyczących funkcjonowania Lublina. 
Jako organ pomocniczy samorządu są także pośred-
nikiem pomiędzy władzami a  mieszkańcami. Duża 
część konsultacji prowadzonych w  mieście odbywa 
się za pośrednictwem i z udziałem Rad Dzielnic. To 
członkowie tych ciał służą pomocą w  organizacji 
i promocji większości spotkań władz z mieszkańca-
mi i w zbieraniu opinii i przekazywaniu ich do od-
powiednich urzędników. Rady prowadzą także swoją 
własną działalność związaną z  zaspokajaniem pod-
stawowych potrzeb mieszkańców w  takich dziedzi-
nach jak sport czy kultura. Odbywa się to zazwyczaj 
na zasadzie współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi funkcjonującymi na danym terenie. 

Informacje dotyczące funkcjonowania, składu 
oraz dane kontaktowe do Rad Dzielnic dostępne są 
na stronie www.um.lublin.eu/radydzielnic.

Współpraca miasta Lublin z trzecim sektorem
Współpraca samorządu z  organizacjami poza-

rządowymi jest jednym z  filarów prawidłowo pro-
wadzonego procesu partycypacji publicznej. Rolą 
samorządu w  budowaniu modelu współpracy z  or-
ganizacjami pozarządowymi jest dostosowanie reguł 
zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicz-
nego i  o  wolontariacie, obowiązujących wszystkie 
samorządy w  Polsce, do warunków lokalnych oraz 
przygotowanie trwałych fundamentów pod współ-
pracę.

Celem głównym we wzajemnej współpracy jest 
budowa relacji opartych na obustronnym zaufaniu 
co do intencji działań i dobrej woli, jaka za nimi stoi 
oraz otwartość na dzielenie się informacjami i kon-
sultowanie wzajemnych zamierzeń czy planów. Cele 

te przyświecają działaniom urzędników i  urzędni-
czek odpowiedzialnych za politykę miasta względem 
III sektora. Działania w  zakresie współpracy z  or-
ganizacjami pozarządowymi podejmowane przez 
Urząd powinny być postrzegane i oceniane z punktu 
widzenia ich realizacji.

Współpracę miasta z  organizacjami pozarządo-
wymi można podzielić na część finansową i pozafi-
nasową. 

Do współpracy finansowej zaliczymy:
 ◆ system otwartych konkursów ofert ogłasza-

nych przez Prezydenta Miasta Lublin;
 ◆ dofinansowanie bądź finansowanie realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarzą-
dowe w trybie pozakonkursowym w myśl art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie czyli tzw. małe granty;

 ◆ użyczanie bądź wynajmowanie na zasadach 
preferencyjnych lokali.

W  ramach współpracy pozafinansowej w  przy-
padku miasta Lublin wyróżnimy przede wszystkim:

 ◆ konsultacje aktów prawa miejscowego oraz in-
nych kluczowych uchwał z organizacjami po-
zarządowymi;

 ◆ udzielanie patronatów Prezydenta Miasta Lu-
blin nad poszczególnymi działaniami NGO;

 ◆ wsparcie w  poszukiwaniu partnerów zagra-
nicznych do współpracy;

 ◆ funkcjonowanie ciał doradczych i opiniodaw-
czych w  tym Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego Miasta Lublin;

 ◆ promocja wydarzeń przygotowanych przez or-
ganizacje pozarządowe oraz promocja przez 
organizacje pozarządowe wydarzeń przygoto-
wywanych przez miasto.
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Współpraca finansowa
Naczelną zasadą przy przekazywaniu środków 

organizacjom pozarządowym przez samorząd jest 
to, że są one wydatkowane na realizację zadań  
własnych samorządu. Samorząd, z puli zadań któ-
re ma do zrealizowania, wybiera te, które mogą być 
efektywniej zrealizowane przez organizacje poza-
rządowe. 

Środki finansowe trafiające do organizacji poza-
rządowych w przeważającej części są rozdysponowy-
wane w ramach systemu otwartych konkursów ofert. 
Obecnie w Lublinie ogłoszenia o konkursach poja-
wiają się od początku grudnia roku poprzedzającego 
realizację zadania. Ogłoszenie jest publikowane co 
najmniej przez 21 dni. Jest to czas na przygotowanie 
odpowiedniej oferty przez organizację. Następnie, 
po upłynięciu wyznaczonego w ogłoszeniu terminu, 
oferty poddawane są ocenie formalnej przez specjal-
ną komisję powoływaną przez Prezydenta Miasta 
Lublin. Po ocenie formalnej komisja konkursowa 
zbiera się ponownie, aby ocenić ofertę merytorycz-
nie. Komisja stosuje 6 kryteriów oceny, przyznając 
określone wartości punktowe:

 ◆ Możliwość realizacji zadania publicznego przez 
oferenta – od 0 do 20 punktów.

 ◆ Proponowana jakość wykonania zadania i kwali-
fikacje osób, przy udziale których oferent będzie 
realizował zadanie – od 0 do 35 punktów.

 ◆ Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji za-
dania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rze-
czowego – od 0 do 15 punktów.

 ◆ Wysokość planowanego przez oferenta udziału 
środków finansowych własnych lub środków po-
chodzących z innych źródeł na realizację zadania 
– od 0 do 10 punktów.

 ◆ Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, oso-
bowy, w  tym świadczenia wolontariuszy i  praca 
społeczna członków – od 0 do 10 punktów.

 ◆ Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku 
organizacji, które w  latach poprzednich realizo-
wały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelno-
ści i terminowości oraz sposobu rozliczenia środ-
ków otrzymanych na realizację zadań – od 0 do 
10 punktów.

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. 
Po ocenie wszystkich ofert sporządzany jest protokół 
z prac komisji, który wraz z rekomendowanymi kwo-
tami trafia do Prezydenta Miasta Lublin. Ostatecz-
nego wyboru, na podstawie rekomendacji komisji, 
dokonuje Prezydent. Dofinansowanie mogą uzyskać 
tylko oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskały 
co najmniej 65 punktów. Ogłoszenie wyników oce-
ny ofert publikowane jest w tym samym miejscu co 
ogłoszenie konkursowe.

Tryb konkursowy przewiduje ocenę ofert przez 
komisję konkursową. Dla organizacji pozarządo-
wych bardzo istotną sprawą jest fakt obowiązkowego 
uczestniczenia w  pracach takiej komisji osób zgło-
szonych przez nie. Za pracę w komisji nie przysługu-
je dodatkowe wynagrodzenie ani dieta. W opisanym 
powyżej trybie rozdysponowywana jest większość 
środków, jakie Gmina Lublin przekazuje na realiza-
cję zadań organizacjom pozarządowym. 

Istnieje także możliwość pozyskania przez NGO 
środków w  trybie pozakonkursowym. Ustawa 
o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontaria-
cie w art. 19a dopuszcza, aby samorząd przekazywał 
środki bez konkursu, ale pod pewnymi warunkami. 
Po pierwsze, organizacja musi występować o  dofi-
nansowanie lub sfinansowanie zadania publicznego 
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w wysokości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł. Po 
drugie, zadanie publiczne ma zostać realizowane 
w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Dodatkowo, usta-
wa określa, że łączna kwota środków pozyskanych 
przez jedną organizację w jednym roku budżetowym 
w  tym trybie nie może być większa niż 20 000 zł. 
Samorząd pomijając konkurs może rozdysponować 
w ciągu roku budżetowego nie więcej niż 20% sumy 
środków przekazywanych organizacjom pozarządo-
wym. Organizacja chcąca skorzystać z  tej procedu-
ry składa swoją ofertę na druku takim samym, jak 
w  przypadku konkursu. Oferta ta składana jest do 
Prezydenta Miasta Lublin. To on, oceniając celowość 
realizacji takiego zadania w  tym trybie, podejmuje 
decyzję o przekazaniu lub nieprzekazaniu środków. 
Jeśli oferta spotka się z pozytywną oceną Prezydenta, 
to jest publikowana w ciągu 7 dni od wpłynięcia do 
Urzędu Miasta Lublin m.in. w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej w  tym samym miejscu co ogłoszenia 
konkursowe. Następnie każdy może w  terminie 7 
dni zgłosić swoje uwagi do oferty. Ostateczna decy-
zja Prezydenta podejmowana jest po zapoznaniu się 
z uwagami. 

Współpraca pozafinansowa
Podstawową formą współpracy pozafinansowej 

prowadzoną przez Gminę Lublin są konsultacje z or-
ganizacjami pozarządowymi dokumentów strategicz-
nych, aktów prawa miejscowego dotyczących zakresu 
działania organizacji oraz innych, istotnych z punktu 
widzenia III sektora, dokumentów. Uwagi zebrane 
w trakcie konsultacji są analizowane przez odpowied-
nie komórki Urzędu a następnie jest przygotowywana 
informacja zwrotna mówiąca o tym które ze zgłoszo-
nych spraw zostały uwzględnione, a które nie. 

Z  obserwacji codziennych relacji władz Lublina 
z  organizacjami pozarządowymi należy zauważyć, 
że niezwykle istotnym przykładem współpracy po-
zafinansowej jest udzielanie Patronatów Prezydenta 
Miasta Lublin nad konkretnymi akcjami. Patronat 
taki nie wiąże się z przekazywaniem środków. Ma on 
znaczenie głównie symboliczne i prestiżowe. 

Kolejnym przykładem współpracy jest pomoc 
w  kontaktach międzynarodowych, w  szczególności 
pomiędzy organizacjami z  miast partnerskich Lu-
blina. W  Kancelarii Prezydenta w  Urzędzie Miasta 
Lublin funkcjonuje referat ds. współpracy międzyna-
rodowej. Organizacje poszukujące partnerów mogą 
kontaktować się z referatem. W tym punkcie należy 
wspomnieć, że referat ów jest także punktem kontak-
towym dla organizacji pozarządowych działających 
w  naszych miastach partnerskich. Często za jego 
pośrednictwem poszukiwani są w  Lublinie partne-
rzy do wspólnych działań. W takim przypadku, in-
formacja przekazywana jest przez referat ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji 
społecznej.
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Nota o Autorach
wych i  innowacyjnych oraz projektów współpracy 
rozwojowej. Specjalista ds. szkoleń dla administracji 
i III sektora oraz organizator wydarzeń społecznych 
i  gospodarczych (m.in. Forum Gospodarcze Pol-
ska-Ukraina w  latach 2008-2010). Członek Komisji 
Mikrograntowej dla gruzińskich NGO’s. Członek 
Komisji Rewizyjnej Grupy Zagranica. Pełnomocnik 
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001). Wolonta-
riusz w  ramach programu pomocy rozwojowej or-
ganizowanej przez Emmaus – International w  Sre-
brenicy (BiH). Odznaczony „Brązowym Medalem 
za Zasługi dla Straży Granicznej RP” oraz orderem 
“Відмінний прикордонник І-го ступеня”.

Magister socjologii KUL. Absolwent studiów pody-
plomowych UMCS z  zakresu Integracji Europejskiej 
oraz Administracji i Zarządzania.

 
Paweł Prokop 

Fundator i  prezes Fundacji Inicjatyw Menedżer-
skich, konsultant i  auditor Systemów Zarządzania 
(koordynator wdrożenia systemu według normy 
ISO 9001 w  kilkudziesięciu instytucjach publicz-
nych i komercyjnych ), autor programów współpra-
cy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, 
niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi 
i  tadżyckimi); ekspert w  projektach finansowanych 
ze środków rządu Stanów Zjednoczonych, Holandii, 
Kanady, Norwegii, MSZ RP oraz UE (w szczególno-
ści w  wieloletnich projektach innowacyjnych). Do-
radca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej 
i współpracy trans granicznej. Szef Rady Programo-
wej Centrum Kompetencji Wschodnich (powoła-
nego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, 

Piotr Choroś
Politolog, kierownik referatu ds. współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 
w  Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, przewodni-
czący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Lublin w  I  kadencji, związany z  lubelskim trzecim 
sektorem od 1999 r., współzałożyciel Stowarzyszenia 
Homo Faber, w latach 2004-2010 członek zarzadu tej 
organizacji. Współpracownik organizacji zajmują-
cycych się kwestiami praw człowieka i przeciwdzia-
łania dyskryminacji (m.in. Stowarzyszenia Amnesty 
International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
Fundacji Feminoteka) oraz prowadzących działania 
z  zakresu wsparcia administracji publicznej w  bu-
dowie partycypacyjnego systemu zarządzania (m.in. 
Sieć SPLOT, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Sto-
warzyszenie Inicjatyw Samorzadowych). Absolwent 
Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka oraz Akademii Treningu Antydyskrymi-
nacyjnego Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Marek Młynarczyk 
Koordynator projektu „Lubelski system partycy-

pacji społecznej”. Autor i realizator wielu projektów 
krajowych (ZPORR, SPO RZL, PO KL, FIO) oraz 
międzynarodowych (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, 
Azerbejdżan, Tadżykistan) finansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Trener i konsultant w ramach projektów szkolenio-



31partycypacyjnego

Prezydenta Lublina oraz Program Narodów Zjedno-
czonych ds. rozwoju UNDP w Polsce). Trener i kon-
sultant, specjalista w  zakresie coachingu organiza-
cyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla organizacji 
sektora publicznego, pozarządowego i  komercyjne-
go. Uczestniczył w pracach przy wdrażaniu reformy 
administracji publicznej, był członkiem Komitetu 
Monitorującego realizację Kontraktu Wojewódzkie-
go. Członek zespołu Szefa Służby Cywilnej opraco-
wującego strategię szkoleń polskiej administracji na 
lata 2004-2007. Audytor w Konkursie na Najbardziej 
Przyjazny Urząd Administracji Publicznej. Wykła-
dowca uczelni wyższych , autor opracowań nt. za-
rządzania w  administracji, partycypacji społecznej, 
etyki życia publicznego. Wiceprezes Stowarzyszenia 
Emaus, Przewodniczący Rady Fundacji Open Cultu-
re, członek Forum Polsko-Ukraińskiego.

Kinga Kulik
Współzałożycielka Grupy Nieformalnej Nowy 

Kock i współkoordynatorka projektu „Zbudujmy 
makietę Kocka!” realizowanego w ramach Pro-
gramu „Młodzież w działaniu”. Współorganiza-
torka festiwalu filmowego „Żydowskie Motywy”  

w Kocku. W latach 2011-2012 koordynowała  re-
alizację projektu NaprawmyTo! Członek kadry 
zarządzającej w projekcie monitoringu funkcjono-
wania cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. 
Uczestniczyła w monitoringu Rady Miasta Lublin. 
Wolontariuszka Stowarzyszenia Art. 61 w projekcie  
mamprawowiedziec.pl. Ukończyła szkolenie z zakre-
su zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 
oraz kurs „Na Straży”. W Stowarzyszeniu Homo  
Faber pracuje przede wszystkim w programie Do-
bre Rządzenie, gdzie zajmuje się głownie monitoro-
waniem władzy publicznej.

Marcin Stachyra
Przedsiębiorca, absolwent Wydziału Prawa oraz 

studiów podyplomowych z  zarządzania zasobami 
ludzkimi. Współpracuje z uczelniami wyższymi i or-
ganizacjami pozarządowymi jako konsultant, tre-
ner i  wykładowca akademicki, głównie w  obszarze 
problematyki społeczno-gospodarczej, zarządzania 
jakością i  zmianą gospodarczą. Zajmuje się także 
kwestiami partycypacji obywatelskiej i komunikacji 
społecznym jako koordynator i  współautor wielu 
projektów.





Matryca 
partycypacji 

 

zakresy i obszary współpracy  
Samorządu Miasta Lublin  
z partnerami społecznymi  

i mieszkańcami
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:

Zakresy

Obszary

-  BIP
- www
- newsletter internetowy
- portale społecznościowe
- SMS-y
- tablice ogłoszeń
- informatory tradycyjne
- plakaty
- słupy
- infolinia
- punkt informacyjny 
- spotkania informacyjne
- ulotka

- telefon
- skrzynka
- e-mail
- punkt (BOM/sekretariat?)
- osoba
- formularz internetowy
- itp. ...

- strona internetowa konsultacji
- spotkania
- warsztaty
- sondy
- badania
- system SMS
- platformy mobilne
- itp. ...

- rada powoływana przez prezydenta/RM
- nieformalna grupa doradcza (forum)

- procedura zapraszania UM do wspólnych 
projektów

- procedura zapraszania partnerów społecznych 
do współpracy

- otwarte konkursy ofert
- procedura pozakonkursowa Zakresy

Obszary

1. Infrastruktura 
drogowa
- budowa dróg 

głównych 
- budowa dróg 

lokalnych 
- budowa 

infrastruktury dla 
ruchu rowerowego

- BIP http://zdm.bip.lublin.eu

- Telefon 81 466 57 00

- Tablice ogłoszeń w siedzibie: 
Zarząd Dróg i Mostów ul. Krochmalna 13f, Lublin

- poczta tradycyjna: Zarząd Dróg i 
Mostów ul. Krochmalna 13f, Lublin

- e-mail:  drogi@zdm.lublin.eu
- Kancelaria: Zarząd Dróg i Mostów 

ul. Krochmalna 13f, Lublin
- skrzynka dialogu – przekazywana 

przez Ratusz
- za pośrednictwem Rad Dzielnic

Wnioski są rozpatrywane 
pod względem zasadności i 
uwzględniane przy planowaniu 
budżetu na przyszły rok

NIE DOTYCZY

- wszelkie konsultacje społeczne 
w sprawie budzących 
poruszenie społeczne projektów 
przeprowadza Ratusz

NIE DOTYCZY - Komitety Budowy – po ich stronie leży 
inicjatywa

- tryb zamówień publicznych:
- Przetarg nieograniczony
- Przetarg ograniczony
- Negocjacje z ogłoszeniem
- Negocjacje bez ogłoszenia
- Zamówienie z wolnej ręki
- Zapytanie o cenę
- Licytacja elektroniczna

1. Infrastruktura 
drogowa
- budowa dróg 

głównych 
- budowa dróg 

lokalnych 
- budowa 

infrastruktury dla 
ruchu rowerowego
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
2. Transport miejski 
- komunikacja miejska 

- komunikacja 
zamiejska

- inteligentne systemy 
zarządzania ruchem

- BIP: http://ztm.bip.lublin.eu/
- strona internetowa http://www.ztm.lublin.eu/
- newsletter
- 66 tablic elektronicznych na przystankach
- wewnętrzne tablice elektroniczne w pojazdach
- informacja w gablotach w wiatach przystankowych i na słupkach 

przystankowych  
- informacja w siedzibie: Al. Kraśnicka 25, ul. Zielona 5, czynne 

poniedziałek-piątek w godz. 7.15-16.45, oraz w pierwszą i ostatnią 
sobotę miesiąca 7.15-11.45

- informatory tradycyjne w postaci mapek
- infolinia – Biuro Obsługi Klienta tel. 081 466 29 36
- punkt informacyjny: Biuro Obsługi Klienta przy Al. Kraśnickiej 25
- spotkania informacyjne np. z Radami Dzielnic
- konferencje prasowe dla lokalnych mediów
- aplikacje internetowe i na smartfony umożliwiająca np. sprawdzenie 

rozkładu jazdy
http://www.sip.ztm.lublin.eu/ 
http://www.ztm.lublin.eu/?sid=59
http://www.ztm.lublin.eu/index.php?sid=57

informacja na temat biletów:
http://karta.ztm.lublin.eu/
http://ztm.lublin.eu/?s=pktsprzedazy

Strona internetowa 
www.ztm.lublin.eu – zakładka dla przewoźnika 

Karty Informacyjne  http://www.ztm.lublin.eu/index.php?sid=56
Tablica ogłoszeń w siedzibie ZTM w Lublinie 

- Telefon: 81 466 29 36 

- skrzynka dialogu

- e-mail ztm@ztm.lublin.eu
bok@ztm.lublin.eu 

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 
Al. Kraśnicka 25

- formularz internetowy – zakładka 
„skargi i wnioski”

http://ztm.lublin.eu/?s=skarga 

- możliwość występowania o opinie 
ZTM

- poczta tradycyjna:  Al. Kraśnicka 
25

- Otwarte spotkania konsultacyjne z 
inicjatywy ZTM

- e-mail
ztm@ztm.lublin.eu
bok@ztm.lublin.eu 

- Biuro Obsługi Klienta, Al. Kraśnicka 
25

- ogłaszane na stronie www.
ztm.lublin.eu  oraz poprzez 
newsletter i lokalne media 

- konsultacje z miłośnikami 
komunikacji 

- Rady Dzielnic

- grupy miłośników komunikacji

- Można składać wnioski o patronat
do Biura Obsługi Klienta, e-mail, pismem 

tradycyjnym.

NIE DOTYCZY 2. Transport miejski 
- komunikacja miejska
- komunikacja 

zamiejska
- inteligentne systemy 

zarządzania ruchem

3. Gospodarka 
Mieszkaniowa

- zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi

- przydziały mieszkań 
komunalnych

- budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64673

- karty informacyjne
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=5181 

- tablice ogłoszeń
w siedzibie Wydziału, ul. Wieniawska 14, (VII piętro)

- punkt informacyjny 
81 466 2700  mienie@lublin.eu 

- spotkania informacyjne – dotyczą szczegółowych spraw i konkretnych 
grup – informacja w sekretariacie Wydziału (ul. Wieniawska 14 / VII 
piętro)

- Pomysły przyjmowane głównie od 
Rad Dzielnic

- telefon 81 466 27 00 
- e-mail: mienie@lublin.eu  
- punkty Biura Obsługi 
Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława 

Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 
466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), 
tel. 81 466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 
1010,

•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 
466 1070

- sekretariat ul. Wieniawska 14 / VII 
piętro) 
- spotkania, wizyty w terenie, wizje 
lokalne

- w trakcie trwania konsultacji 
okazjonalny banner na stronie 
Urzędu www.um.lublin.eu

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 3.Gospodarka 
Mieszkaniowa

- zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi

- przydziały mieszkań 
komunalnych

- budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych
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- możliwość występowania o opinie 
ZTM

- poczta tradycyjna:  Al. Kraśnicka 
25

- Otwarte spotkania konsultacyjne z 
inicjatywy ZTM

- e-mail
ztm@ztm.lublin.eu
bok@ztm.lublin.eu 

- Biuro Obsługi Klienta, Al. Kraśnicka 
25

- ogłaszane na stronie www.
ztm.lublin.eu  oraz poprzez 
newsletter i lokalne media 

- konsultacje z miłośnikami 
komunikacji 

- Rady Dzielnic

- grupy miłośników komunikacji

- Można składać wnioski o patronat
do Biura Obsługi Klienta, e-mail, pismem 

tradycyjnym.

NIE DOTYCZY 2. Transport miejski 
- komunikacja miejska
- komunikacja 

zamiejska
- inteligentne systemy 

zarządzania ruchem

3. Gospodarka 
Mieszkaniowa

- zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi

- przydziały mieszkań 
komunalnych

- budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64673

- karty informacyjne
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=5181 

- tablice ogłoszeń
w siedzibie Wydziału, ul. Wieniawska 14, (VII piętro)

- punkt informacyjny 
81 466 2700  mienie@lublin.eu 

- spotkania informacyjne – dotyczą szczegółowych spraw i konkretnych 
grup – informacja w sekretariacie Wydziału (ul. Wieniawska 14 / VII 
piętro)

- Pomysły przyjmowane głównie od 
Rad Dzielnic

- telefon 81 466 27 00 
- e-mail: mienie@lublin.eu  
- punkty Biura Obsługi 
Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława 

Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 
466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), 
tel. 81 466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 
1010,

•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 
466 1070

- sekretariat ul. Wieniawska 14 / VII 
piętro) 
- spotkania, wizyty w terenie, wizje 
lokalne

- w trakcie trwania konsultacji 
okazjonalny banner na stronie 
Urzędu www.um.lublin.eu

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 3.Gospodarka 
Mieszkaniowa

- zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi

- przydziały mieszkań 
komunalnych

- budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych



38 Matryca

Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
4. Gospodarka, 

innowacje,
- współpraca  

z przedsiębiorcami

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64671 
- karty informacyjne
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=9059 
- strony internetowe
http://www.study.lublin.eu 
http://www.lublin.eu/Gospodarka-100-3-1-4.html 
http://www.kreatywni.lublin.eu 
http://www.lublin.eu/Gospodarka_angielski_str_glowna-1-256-16-317.

html 
http://wybierzlublin.pl/kontakt
http://www.sztukmistrze.eu/pl/home 
http://lwit.lublin.eu/ 
- kalendarium wydarzeń
http://www.lublin.eu/Gospodarka-100-3-1-4.html 
- newsletter internetowy
http://www.lublin.eu/Gospodarka-100-17.html 
- portale społecznościowe
https://www.facebook.com/pages/Study-in-

Lublin/255089661186218?fref=ts 
https://www.facebook.com/pages/Lubelska-Wy%C5%BCyna-

It/195791203893754?fref=ts 
http://vk.com/ 
- SMS z www.lublin.eu  (akcydentalnie)
- tablice ogłoszeń
w siedzibie (Pl. Króla Władysława Łokietka 1/10 , 20-109)
- elektroniczna tablica ogłoszeń
- informatory tradycyjne,
broszury gospodarcze, ulotki dostępne w siedzibie, plakaty
(w zależności od wydarzenia), w siedzibie, w Biurach Obsługi 

Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- spotkania informacyjne
http://www.wschodni.klaster-ict.pl/  (akcydentalnie)

- telefon
81 466 25 00 

- skrzynka
skrzynka dialogu w Biurach Obsługi 

Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 

(Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 

466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- e-mail
inwestorzy@lublin.eu

NIE DOTYCZY - Rada Lokalnej Przedsiębiorczości
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=171753 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 
współpracy z uczelniami wyższymi oraz 
Partnerstwa Wschodniego 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 
innowacyjności i rozwoju 

- Ogólna procedura partnerstwa

- wsparcie niefinansowe 

- doradztwo

- wsparcie w poszukiwaniu sponsorów

NIE DOTYCZY 4. Gospodarka, 
innowacje,
- współpraca z 

przedsiębiorcami

4a. Akademickość 
miasta 

- współpraca z 
uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi

4a. Akademickość 
miasta 

- współpraca z 
uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
4. Gospodarka, 

innowacje,
- współpraca  

z przedsiębiorcami

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64671 
- karty informacyjne
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=9059 
- strony internetowe
http://www.study.lublin.eu 
http://www.lublin.eu/Gospodarka-100-3-1-4.html 
http://www.kreatywni.lublin.eu 
http://www.lublin.eu/Gospodarka_angielski_str_glowna-1-256-16-317.

html 
http://wybierzlublin.pl/kontakt
http://www.sztukmistrze.eu/pl/home 
http://lwit.lublin.eu/ 
- kalendarium wydarzeń
http://www.lublin.eu/Gospodarka-100-3-1-4.html 
- newsletter internetowy
http://www.lublin.eu/Gospodarka-100-17.html 
- portale społecznościowe
https://www.facebook.com/pages/Study-in-

Lublin/255089661186218?fref=ts 
https://www.facebook.com/pages/Lubelska-Wy%C5%BCyna-

It/195791203893754?fref=ts 
http://vk.com/ 
- SMS z www.lublin.eu  (akcydentalnie)
- tablice ogłoszeń
w siedzibie (Pl. Króla Władysława Łokietka 1/10 , 20-109)
- elektroniczna tablica ogłoszeń
- informatory tradycyjne,
broszury gospodarcze, ulotki dostępne w siedzibie, plakaty
(w zależności od wydarzenia), w siedzibie, w Biurach Obsługi 

Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- spotkania informacyjne
http://www.wschodni.klaster-ict.pl/  (akcydentalnie)

- telefon
81 466 25 00 

- skrzynka
skrzynka dialogu w Biurach Obsługi 

Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 

(Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 

466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- e-mail
inwestorzy@lublin.eu

NIE DOTYCZY - Rada Lokalnej Przedsiębiorczości
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=171753 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 
współpracy z uczelniami wyższymi oraz 
Partnerstwa Wschodniego 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 
innowacyjności i rozwoju 

- Ogólna procedura partnerstwa

- wsparcie niefinansowe 

- doradztwo

- wsparcie w poszukiwaniu sponsorów

NIE DOTYCZY 4. Gospodarka, 
innowacje,
- współpraca z 

przedsiębiorcami

4a. Akademickość 
miasta 

- współpraca z 
uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi

4a. Akademickość 
miasta 

- współpraca z 
uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
5. Administracja 

Publiczna
- zarządzanie urzędem
- uspołecznienie 

zarządzania
-  współpraca z Radą 

Miasta

- BIP: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=1882  

- karty informacyjne:
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=5993  

- strona internetowa:
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=139024 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 5. Administracja 
Publiczna

- zarządzanie urzędem
- uspołecznienie 

zarządzania
-  współpraca z Radą 

Miasta
6. Oświata 
- zarządzanie oświatą 

(sprawy, projekty 
edukacyjne – w 
tym programy 
kształtowania 
zaradności i 
przedsiębiorczości)

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64652 

- karty informacyjne
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=5909 

- strony internetowe
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=13139 

- tablice ogłoszeń
w siedzibie (ul. Narutowicza 37/39/215, 20-016 Lublin) 
- elektroniczna tablica ogłoszeń w Biurach Obsługi Mieszkańców 

(BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- spotkania informacyjne
dla dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców (zaproszenia 

kierowane indywidualnie)

- skrzynki dialogu w Biurach Obsługi 
Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070
- e-mail: dialog@lublin.eu   
- punkt informacyjny
w Biurach Obsługi Mieszkańców 

(BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070

- sonda/ankiety

ankiety są kierowane do szkół w 
zakresie wytycznych i ustaleń, 
zmian w prawie, informacje na 
ten temat są kierowane wyłącznie 
do określonych placówek 
oświatowych

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 6. Oświata 
- zarządzanie oświatą 

(sprawy, projekty 
edukacyjne – w 
tym programy 
kształtowania 
zaradności i 
przedsiębiorczości)

7. Aktywizacja 
zawodowa

- obsługa bezrobotnych
- program Promocji 

Zatrudnienia 
i Aktywizacji 
Rynku Pracy 
przedsiębiorczości)

-  BIP: http://www.mup.bip.lublin.eu/
- strona internetowa http://www.mup.lublin.pl
- kalendarium wydarzeń - http://www.mup.lublin.pl
- newsletter internetowy
- tablice ogłoszeń
- informatory tradycyjne
- plakaty
- słupy
- punkt informacyjny w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy: ul. Niecała 

14, 20-080 Lublin
- spotkania informacyjne
- ulotki
- lokalne media

- telefon (sekretariat Miejskiego 
Urzędu Pracy): 81 466 52 00

- skrzynka w Biurach Obsługi 
Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070
- e-mail: lulu@praca.gov.pl
- punkt informacyjny w siedzibie 

Miejskiego Urzędu Pracy: ul. 
Niecała 14, 20-080 Lublin

- strona internetowa konsultacji 
– platforma internetowa 
partnerstwa (tylko dla partnerów)

- spotkania (np. partnerów), linki 
do informacji o spotkaniach 
MUP i partnerów, spotkania 
pracodawców

- warsztaty

- sondy/ankiety – na www.lublin.eu 

- rada powoływana przez prezydenta  (np. 
Miejska Rada Zatrudnienia – zakładka na 
www.lublin.eu)

- nieformalna grupa doradcza (forum) (np. 
Partnerzy; Klub Pracodawców)

- Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne

- procedura zapraszania UM do wspólnych 
projektów (np. zespoły projektowe) – 
procedura powoływania

- procedura zapraszania partnerów społecznych 
do współpracy 

- otwarte konkursy ofert

- procedura pozakonkursowa

7. Aktywizacja 
zawodowa

- obsługa bezrobotnych
- program Promocji 

Zatrudnienia 
i Aktywizacji 
Rynku Pracy 
przedsiębiorczości)
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
5. Administracja 

Publiczna
- zarządzanie urzędem
- uspołecznienie 

zarządzania
-  współpraca z Radą 

Miasta

- BIP: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=1882  

- karty informacyjne:
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=5993  

- strona internetowa:
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=139024 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 5. Administracja 
Publiczna

- zarządzanie urzędem
- uspołecznienie 

zarządzania
-  współpraca z Radą 

Miasta
6. Oświata 
- zarządzanie oświatą 

(sprawy, projekty 
edukacyjne – w 
tym programy 
kształtowania 
zaradności i 
przedsiębiorczości)

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64652 

- karty informacyjne
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=5909 

- strony internetowe
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=13139 

- tablice ogłoszeń
w siedzibie (ul. Narutowicza 37/39/215, 20-016 Lublin) 
- elektroniczna tablica ogłoszeń w Biurach Obsługi Mieszkańców 

(BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- spotkania informacyjne
dla dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców (zaproszenia 

kierowane indywidualnie)

- skrzynki dialogu w Biurach Obsługi 
Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070
- e-mail: dialog@lublin.eu   
- punkt informacyjny
w Biurach Obsługi Mieszkańców 

(BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070

- sonda/ankiety

ankiety są kierowane do szkół w 
zakresie wytycznych i ustaleń, 
zmian w prawie, informacje na 
ten temat są kierowane wyłącznie 
do określonych placówek 
oświatowych

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 6. Oświata 
- zarządzanie oświatą 

(sprawy, projekty 
edukacyjne – w 
tym programy 
kształtowania 
zaradności i 
przedsiębiorczości)

7. Aktywizacja 
zawodowa

- obsługa bezrobotnych
- program Promocji 

Zatrudnienia 
i Aktywizacji 
Rynku Pracy 
przedsiębiorczości)

-  BIP: http://www.mup.bip.lublin.eu/
- strona internetowa http://www.mup.lublin.pl
- kalendarium wydarzeń - http://www.mup.lublin.pl
- newsletter internetowy
- tablice ogłoszeń
- informatory tradycyjne
- plakaty
- słupy
- punkt informacyjny w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy: ul. Niecała 

14, 20-080 Lublin
- spotkania informacyjne
- ulotki
- lokalne media

- telefon (sekretariat Miejskiego 
Urzędu Pracy): 81 466 52 00

- skrzynka w Biurach Obsługi 
Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070
- e-mail: lulu@praca.gov.pl
- punkt informacyjny w siedzibie 

Miejskiego Urzędu Pracy: ul. 
Niecała 14, 20-080 Lublin

- strona internetowa konsultacji 
– platforma internetowa 
partnerstwa (tylko dla partnerów)

- spotkania (np. partnerów), linki 
do informacji o spotkaniach 
MUP i partnerów, spotkania 
pracodawców

- warsztaty

- sondy/ankiety – na www.lublin.eu 

- rada powoływana przez prezydenta  (np. 
Miejska Rada Zatrudnienia – zakładka na 
www.lublin.eu)

- nieformalna grupa doradcza (forum) (np. 
Partnerzy; Klub Pracodawców)

- Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne

- procedura zapraszania UM do wspólnych 
projektów (np. zespoły projektowe) – 
procedura powoływania

- procedura zapraszania partnerów społecznych 
do współpracy 

- otwarte konkursy ofert

- procedura pozakonkursowa

7. Aktywizacja 
zawodowa

- obsługa bezrobotnych
- program Promocji 

Zatrudnienia 
i Aktywizacji 
Rynku Pracy 
przedsiębiorczości)
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
8. Zdrowie i  sprawy 

społeczne
- pomoc socjalna
- programy profilaktyki 

zdrowia
- inne programy

- Strona internetowa UM Lublin („Aktualności”)
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=18284

- Zakładka na stronie internetowej UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=7424

- Karty informacyjne UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=4778

- Biuletyn Informacji Publicznej UM Lublin
http://bip.lublin.eu

 - Elektroniczna Tablica Ogłoszeń UM Lublin
http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=132729

- Informacje przekazywane telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail), 
pismami w wersji papierowej, osobiście (ustnie) w siedzibie  Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych, 

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu

- Spotkania informacyjne  z partnerami społecznymi w każdorazowo 
wyznaczonym terminie i miejscu

- Plakaty umieszczane w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz, w miarę potrzeb i możliwości, w innych miejscach 
(np. wiaty przystankowe, placówki oświatowe, placówki pomocy 
społecznej, placówki ochrony zdrowia)

RODZINA TRZY PLUS
- Zakładka na stronie internetowej UM Lublin
http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164419

- Osobiście w Sekretariacie Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych lub 
u poszczególnych pracowników 

(numery telefonów i adresy e-mail 
poszczególnych pracowników)

Sekretariat:
adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 504 (V piętro)

- tel. 81 466 34 00

- fax. 81 466 34 01

- e-mail: zdrowie@lublin.eu

- Skierowanie przez Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych, na piśmie, 
telefonicznie, drogą elektroniczną 
(e-mail),  zaproszenia do 
pisemnego opiniowania 
(konsultowania) istotnych kwestii 
w każdorazowo wyznaczonym 
terminie ze wskazaniem miejsca i 
formy ich składania

(W Sekretariacie Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych lub u 
poszczególnych pracowników 

(numery telefonów i adresy e-mail 
poszczególnych pracowników)

Sekretariat:
adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 504 (V piętro)
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu)

- Spotkania (konsultacje) z 
partnerami społecznymi w 
każdorazowo wyznaczonym 
terminie i miejscu

- Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lublinie

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 401 (IV piętro)
tel. 81 466 3419
fax. 81 466 3420
http://krpa.lublin.eu/
email: krpa@lublin.eu

- Zespół Interdyscyplinarny 
adres: ul. Grodzka 7
20-089 Lublin
tel. 81 466 5332
zilublin@mopr.lublin.eu

- Skierowanie przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych, pisemnego  zaproszenia do 
współpracy przy organizacji wspólnych 
projektów

(organizacja szkoleń, konferencji, imprez 
profilaktycznych przy udziale partnerów 
społecznych)

- Skierowanie przez partnerów  pisemnego  
zaproszenia do współpracy przy organizacji 
wspólnych projektów

(Sekretariat Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 504 (V piętro)
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu)

- W pewnych sytuacjach organizacja wspólnych 
projektów związana jest z koniecznością 
zawarcia stosownych porozumień 

- Otwarte konkursy ofert i procedura 
pozakonkursowa („małe granty”):

- Biuletyn Informacji Publicznej UM Lublin
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=160864
- Elektroniczna Tablica Ogłoszeń UM Lublin

http://bip.lublin.eu/um/index.
php?t=200&fid=9127

- Karta informacyjna UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=50224
- zakładka „Organizacje pozarządowe” na 

stronie internetowej UM Lublin
http://um.lublin.eu/ngo/index.

php?t=200&id=187885
- Zlecanie realizacji zadań w trybie zawierania 

umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, 
przedsiębiorcom oraz innym podmiotom (np. 
z sektora finansów publicznych)

- Karta informacyjna UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=50225
- Informacje dotyczące zlecania zadań 

uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych, 

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu

8. Zdrowie i  sprawy 
społeczne

- pomoc socjalna
- programy profilaktyki 

zdrowia
- inne programy

9. Pomoc społeczna 
- seniorzy

- osoby 
niepełnosprawne

- BIP 
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=162536  
 
- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 
20-068 Lublin 
 
numery telefonów: 
sekretariat: 81 466-20-68 
koordynator: 81 466-20-65 
faks: 81 466-20-67 
 
e-mail: lcao@lublin.eu 

 - osobiście w godz. 8.00-16.00 
przyjęcia dla niepełnosprawnych 
interesantów;  
- od poniedziałku dosooty w 
godzinach 16.00-20.00 w pokoju 
nr 11 przyjmowani są interesanci z 
NGO w ramach LCAO; 

- w każdy ostatni piątek miesiąca 
od godz. 11.00 przyjmuje 
Pełnomocnik ds. Seniorów, 

- w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godz. 14.00 Rada  ds. Seniorów

NIE DOTYCZY - Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 
Lublin 

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&id=2231

- Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin 
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=171640 

- telefonicznie: sekretariat, tel. 81 466 20 68, oraz 
Pani Weronika Mazur tel. 81 466 20 61

NIE DOTYCZY 9. Pomoc społeczna
- seniorzy
- osoby 

niepełnosprawne
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
8. Zdrowie i  sprawy 

społeczne
- pomoc socjalna
- programy profilaktyki 

zdrowia
- inne programy

- Strona internetowa UM Lublin („Aktualności”)
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=18284

- Zakładka na stronie internetowej UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=7424

- Karty informacyjne UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=4778

- Biuletyn Informacji Publicznej UM Lublin
http://bip.lublin.eu

 - Elektroniczna Tablica Ogłoszeń UM Lublin
http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=132729

- Informacje przekazywane telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail), 
pismami w wersji papierowej, osobiście (ustnie) w siedzibie  Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych, 

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu

- Spotkania informacyjne  z partnerami społecznymi w każdorazowo 
wyznaczonym terminie i miejscu

- Plakaty umieszczane w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz, w miarę potrzeb i możliwości, w innych miejscach 
(np. wiaty przystankowe, placówki oświatowe, placówki pomocy 
społecznej, placówki ochrony zdrowia)

RODZINA TRZY PLUS
- Zakładka na stronie internetowej UM Lublin
http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164419

- Osobiście w Sekretariacie Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych lub 
u poszczególnych pracowników 

(numery telefonów i adresy e-mail 
poszczególnych pracowników)

Sekretariat:
adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 504 (V piętro)

- tel. 81 466 34 00

- fax. 81 466 34 01

- e-mail: zdrowie@lublin.eu

- Skierowanie przez Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych, na piśmie, 
telefonicznie, drogą elektroniczną 
(e-mail),  zaproszenia do 
pisemnego opiniowania 
(konsultowania) istotnych kwestii 
w każdorazowo wyznaczonym 
terminie ze wskazaniem miejsca i 
formy ich składania

(W Sekretariacie Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych lub u 
poszczególnych pracowników 

(numery telefonów i adresy e-mail 
poszczególnych pracowników)

Sekretariat:
adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 504 (V piętro)
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu)

- Spotkania (konsultacje) z 
partnerami społecznymi w 
każdorazowo wyznaczonym 
terminie i miejscu

- Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lublinie

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 401 (IV piętro)
tel. 81 466 3419
fax. 81 466 3420
http://krpa.lublin.eu/
email: krpa@lublin.eu

- Zespół Interdyscyplinarny 
adres: ul. Grodzka 7
20-089 Lublin
tel. 81 466 5332
zilublin@mopr.lublin.eu

- Skierowanie przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych, pisemnego  zaproszenia do 
współpracy przy organizacji wspólnych 
projektów

(organizacja szkoleń, konferencji, imprez 
profilaktycznych przy udziale partnerów 
społecznych)

- Skierowanie przez partnerów  pisemnego  
zaproszenia do współpracy przy organizacji 
wspólnych projektów

(Sekretariat Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
pok. 504 (V piętro)
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu)

- W pewnych sytuacjach organizacja wspólnych 
projektów związana jest z koniecznością 
zawarcia stosownych porozumień 

- Otwarte konkursy ofert i procedura 
pozakonkursowa („małe granty”):

- Biuletyn Informacji Publicznej UM Lublin
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=160864
- Elektroniczna Tablica Ogłoszeń UM Lublin

http://bip.lublin.eu/um/index.
php?t=200&fid=9127

- Karta informacyjna UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=50224
- zakładka „Organizacje pozarządowe” na 

stronie internetowej UM Lublin
http://um.lublin.eu/ngo/index.

php?t=200&id=187885
- Zlecanie realizacji zadań w trybie zawierania 

umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, 
przedsiębiorcom oraz innym podmiotom (np. 
z sektora finansów publicznych)

- Karta informacyjna UM Lublin
http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=50225
- Informacje dotyczące zlecania zadań 

uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych, 

adres: ul. Leszczyńskiego 20,
20-069 Lublin
tel. 81 466 3400
fax. 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu

8. Zdrowie i  sprawy 
społeczne

- pomoc socjalna
- programy profilaktyki 

zdrowia
- inne programy

9. Pomoc społeczna 
- seniorzy

- osoby 
niepełnosprawne

- BIP 
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=162536  
 
- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 
20-068 Lublin 
 
numery telefonów: 
sekretariat: 81 466-20-68 
koordynator: 81 466-20-65 
faks: 81 466-20-67 
 
e-mail: lcao@lublin.eu 

 - osobiście w godz. 8.00-16.00 
przyjęcia dla niepełnosprawnych 
interesantów;  
- od poniedziałku dosooty w 
godzinach 16.00-20.00 w pokoju 
nr 11 przyjmowani są interesanci z 
NGO w ramach LCAO; 

- w każdy ostatni piątek miesiąca 
od godz. 11.00 przyjmuje 
Pełnomocnik ds. Seniorów, 

- w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godz. 14.00 Rada  ds. Seniorów

NIE DOTYCZY - Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 
Lublin 

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&id=2231

- Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin 
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=171640 

- telefonicznie: sekretariat, tel. 81 466 20 68, oraz 
Pani Weronika Mazur tel. 81 466 20 61

NIE DOTYCZY 9. Pomoc społeczna
- seniorzy
- osoby 

niepełnosprawne
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
10. Gospodarka 

komunalna
- urządzanie parków
- oczyszczanie wód 

(nadzór nad MPWIK)
- ciągi rowerowe i 

piesze poza pasami 
drogowymi

- BIP: http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=64672

- karty informacyjne
http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=58425

- tablice ogłoszeń – w siedzibie przed sekretariatem
ul. Zana 38/710, 20-601 Lublin

- plakaty, dotyczące m.in. tematyki rolniczej (w siedzibie wydziału) – 
materiały od innych instytucji

- punkty informacyjne w Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- e-mail geodezja@lublin.eu 

- Biura Obsługi Mieszkańców 
(BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 
(Ratusz), tel. 81 466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 
466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- osoba: p. Anna Uryniecka, p. 
dyrektor Joanna Gajek

Tylko z radami dzielnic (projekty 
uchwał dot. nazw ulic)

- nazewnictwo: Zespół ds. Nazewnictw Plac i Ulic 
Publicznych w Mieście Lublin (ciało społeczne 
– w zarządzeniu)

NIE DOTYCZY - Wszystko co związane z wykonawstwem 
(przetargi) – nie ma konkursów

10. Gospodarka 
komunalna

- urządzanie parków
- oczyszczanie wód 

(nadzór nad MPWIK)
- ciągi rowerowe i 

piesze poza pasami 
drogowymi

10a. Ochrona 
środowiska

- Gospodarka 
odpadami

- Wąwozy i suche doliny

10a.Ochrona 
środowiska

- Gospodarka 
odpadami

- Wąwozy i suche doliny

11. Kultura
- główne instytucje 

kultury 
- kultura w dzielnicach 

(osiedlowe, 
dzielnicowe domy 
kultury)

- współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(konkursy grantowe 
dla organizacji 
pozarządowych)

- BIP http://www.bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64651 
- Strona internetowa http://ww.kultura.lublin.eu 
- newsletter internetowy

http://kultura.lublin.eu/rejestracja.html?locale=pl_PL
- SMS

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=74101
- informatory tradycyjne: ZOOM 
- punkt informacyjny 

Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej , adres: ul. 
Jezuicka 1/3
http://www.loitik.eu

- Na profilu miejskim www.lublin.eu są m.in. informacje o kulturze
Profile prowadzą instytucje kultury: 

 ◆ Galeria Labirynt,
 ◆ Warsztaty Kultury, 
 ◆ Centrum Kultury, 
 ◆ Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, 
 ◆ Dzielnicowy Dom Kultury Węglin

- skrzynka dialogu w Biurach 
Obsługi Mieszkańców (BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 
(Ratusz), tel. 81 466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 
466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- e-mail:
kultura@kultura.lublin.eu )

- sekretariat Wydziału Kultury, ul. 
Złota 2/II piętro, 20-112 Lublin

- formularz internetowy
elektroniczna skrzynka dialogu UM 

http://dialog.lublin.eu)

- informacje o konsultacjach na 
stronie www.um.lublin.eu i www.
kultura.lublin.eu 

- Rada Kultury
http://www.bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=183849

- Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rady przy instytucjach:
- Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
- DDK Bronowice
- DDK Węglin

- nieformalna grupa doradcza (forum): SPOKO

- procedura zapraszania UM do wspólnych 
projektów

- wspólna dla UM 

- procedura zapraszania partnerów społecznych 
do współpracy

- wspólna dla UM 

- otwarte konkursy ofert

- procedura pozakonkursowa

11. Kultura
- główne instytucje 

kultury 
- kultura w dzielnicach 

(osiedlowe, 
dzielnicowe domy 
kultury)

- współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(konkursy grantowe 
dla organizacji 
pozarządowych)
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
10. Gospodarka 

komunalna
- urządzanie parków
- oczyszczanie wód 

(nadzór nad MPWIK)
- ciągi rowerowe i 

piesze poza pasami 
drogowymi

- BIP: http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=64672

- karty informacyjne
http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=58425

- tablice ogłoszeń – w siedzibie przed sekretariatem
ul. Zana 38/710, 20-601 Lublin

- plakaty, dotyczące m.in. tematyki rolniczej (w siedzibie wydziału) – 
materiały od innych instytucji

- punkty informacyjne w Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- e-mail geodezja@lublin.eu 

- Biura Obsługi Mieszkańców 
(BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 
(Ratusz), tel. 81 466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 
466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- osoba: p. Anna Uryniecka, p. 
dyrektor Joanna Gajek

Tylko z radami dzielnic (projekty 
uchwał dot. nazw ulic)

- nazewnictwo: Zespół ds. Nazewnictw Plac i Ulic 
Publicznych w Mieście Lublin (ciało społeczne 
– w zarządzeniu)

NIE DOTYCZY - Wszystko co związane z wykonawstwem 
(przetargi) – nie ma konkursów

10. Gospodarka 
komunalna

- urządzanie parków
- oczyszczanie wód 

(nadzór nad MPWIK)
- ciągi rowerowe i 

piesze poza pasami 
drogowymi

10a. Ochrona 
środowiska

- Gospodarka 
odpadami

- Wąwozy i suche doliny

10a.Ochrona 
środowiska

- Gospodarka 
odpadami

- Wąwozy i suche doliny

11. Kultura
- główne instytucje 

kultury 
- kultura w dzielnicach 

(osiedlowe, 
dzielnicowe domy 
kultury)

- współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(konkursy grantowe 
dla organizacji 
pozarządowych)

- BIP http://www.bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64651 
- Strona internetowa http://ww.kultura.lublin.eu 
- newsletter internetowy

http://kultura.lublin.eu/rejestracja.html?locale=pl_PL
- SMS

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=74101
- informatory tradycyjne: ZOOM 
- punkt informacyjny 

Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej , adres: ul. 
Jezuicka 1/3
http://www.loitik.eu

- Na profilu miejskim www.lublin.eu są m.in. informacje o kulturze
Profile prowadzą instytucje kultury: 

 ◆ Galeria Labirynt,
 ◆ Warsztaty Kultury, 
 ◆ Centrum Kultury, 
 ◆ Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, 
 ◆ Dzielnicowy Dom Kultury Węglin

- skrzynka dialogu w Biurach 
Obsługi Mieszkańców (BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 
(Ratusz), tel. 81 466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 
466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070

- e-mail:
kultura@kultura.lublin.eu )

- sekretariat Wydziału Kultury, ul. 
Złota 2/II piętro, 20-112 Lublin

- formularz internetowy
elektroniczna skrzynka dialogu UM 

http://dialog.lublin.eu)

- informacje o konsultacjach na 
stronie www.um.lublin.eu i www.
kultura.lublin.eu 

- Rada Kultury
http://www.bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=183849

- Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rady przy instytucjach:
- Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
- DDK Bronowice
- DDK Węglin

- nieformalna grupa doradcza (forum): SPOKO

- procedura zapraszania UM do wspólnych 
projektów

- wspólna dla UM 

- procedura zapraszania partnerów społecznych 
do współpracy

- wspólna dla UM 

- otwarte konkursy ofert

- procedura pozakonkursowa

11. Kultura
- główne instytucje 

kultury 
- kultura w dzielnicach 

(osiedlowe, 
dzielnicowe domy 
kultury)

- współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(konkursy grantowe 
dla organizacji 
pozarządowych)
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
12. Planowanie 

Przestrzenne, 
zabytki, rewitalizacja

- studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju 
przestrzennego 
(odpowiednik stra-
tegii ogólnomiejskiej 
w zakresie przestrzeni)

- miejskie plany 
zagospodarowania 
przestrzennego

- zabytki

-  BIP http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=114075 

- karty informacyjne http://bip.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&fid=5867 

- strona internetowa http://www.um.lublin.eu/um/index.
php?t=200&id=114075 

- tablice ogłoszeń

- telefonicznie nr tel. 81 466 17 00

- droga tradycyjną (pismo) – 
Sekretariat, ul. Wieniawska 
14/1102, 20-071 Lublin 

- poprzez e-mail na adres: 
planowanie@lublin.eu 

- pismo na adres: ul. Wieniawska 
14/1102, 20-071 Lublin

1) wstępne konsultacje koncepcji 
przed podjęciem procesu 
planistycznego 

2) Konsultacje wyłożonego w 
siedzibie Wydziału planu oraz 
zamieszczonego na stronie 
Urzędu Miasta – możliwość 
zgłaszania uwag i wniosków (21 
dni)

- Miejska Komisja Urbanistyczno – 
Architektoniczna (MKUA)  http://bip.lublin.eu/
bip/um/index.php?t=200&id=124424

- na zasadzie patronatu
http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=60156 
 

- pismo oficjalne do Prezydenta o wspólną z 
Urzędem Miasta  realizację projektu

NIE DOTYCZY 12. Planowanie 
Przestrzenne, 
zabytki, rewitalizacja

- studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju 
przestrzennego 
(odpowiednik stra-
tegii ogólnomiejskiej 
w zakresie przestrzeni)

- miejskie plany 
zagospodarowania 
przestrzennego

- zabytki
13. Sport i turystyka
- sport w szkołach
- sport amatorski
- sport kwalifikowany 

(zawodowy)

- BIP
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=64653 

- karty informacyjne
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=6004 

- strona internetowa
http://www.um.lublin.eu 
www.turystyka.lublin.eu 
www.zimawmiescie.lublin.eu
www.latowmiescie.lublin.eu   

- SMS
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=74101 

- tablice ogłoszeń Wydziału Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, Lublin
- elektroniczna tablica ogłoszeń
- plakaty (miejsca w zależności od działania - instytucje, siedziby 

partnerów społecznych)
- słupy - miejskie słupy ogłoszeniowe
- punkt informacyjny w Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070.

- informacja turystyczna w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej  
i Kulturalnej , adres: ul. Jezuicka 1/3, http://www.loitik.eu

spotkania informacyjne
http://www.lublin.eu 
www.turystyka.lublin.eu 
- turystyczne (co roku)
- spotkania dla podmiotów korzystających z dofinansowania
- dotyczące konkretnych imprez
- gala sportu (podsumowanie roku)
- ulotka/broszury / publikacje okolicznościowe miejsca w zależności od 

działania 
– instytucje, siedziby partnerów społecznych

- telefon
81 466 38 00
 
- skrzynka dialogu
www.dialog.lublin.eu 

- e-mail
sport@lublin.eu  
turystyka@lublin.eu 

- punkty Biura Obsługi Mieszkańców 
(BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 
(Ratusz), tel. 81 466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 
466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070.

- strona internetowa konsultacji 
– platforma internetowa 
partnerstwa (tylko dla partnerów)

www.um.lublin.eu 

- banner, spotkania,
aktualności www.um.lublin.eu
www.turystyka.lublin.eu 

- zgłoś się do otrzymywania 
informacji 

turystyka@lublin.eu
sport@lublin.eu  

- warsztaty/spotkania szkoleniowe,
aktualności www.um.lublin.eu
www.turystyka.lublin.eu 

- zgłoś się do otrzymywania 
informacji 

turystyka@lublin.eu
sport@lublin.eu  

- SMS
http://www.um.lublin.pl/um/index.

php?t=200&id=74101 

- Rada Sportu
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=183700 
 
- Doradca Prezydenta ds. Sportu

- zakup usług
- praktyka zapraszania osób, grup i organizacji 

społecznych w danych obszarach wg 
list kontaktowych będących w zasobach 
Wydziału Sportu i Turystyki oraz innych 
instytucji

- zgłoś się do współpracy
turystyka@lublin.eu
sport@lublin.eu 

- otwarte konkursy ofert

- realizacja zadań w trybie pozakonkursowym
http://um.lublin.eu/ngo/index.

php?t=200&fid=10321 

- aktualności www.um.lublin.eu
www.turystyka.lublin.eu
www.turystyka.lublin.eu 
http://um.lublin.eu/ngo/index.

php?t=200&id=170149 

13. Sport i turystyka
- sport w szkołach
- sport amatorski
- sport kwalifikowany 

(zawodowy)
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
12. Planowanie 

Przestrzenne, 
zabytki, rewitalizacja

- studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju 
przestrzennego 
(odpowiednik stra-
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- miejskie plany 
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- karty informacyjne http://bip.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&fid=5867 

- strona internetowa http://www.um.lublin.eu/um/index.
php?t=200&id=114075 

- tablice ogłoszeń

- telefonicznie nr tel. 81 466 17 00

- droga tradycyjną (pismo) – 
Sekretariat, ul. Wieniawska 
14/1102, 20-071 Lublin 

- poprzez e-mail na adres: 
planowanie@lublin.eu 

- pismo na adres: ul. Wieniawska 
14/1102, 20-071 Lublin

1) wstępne konsultacje koncepcji 
przed podjęciem procesu 
planistycznego 

2) Konsultacje wyłożonego w 
siedzibie Wydziału planu oraz 
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Urzędu Miasta – możliwość 
zgłaszania uwag i wniosków (21 
dni)

- Miejska Komisja Urbanistyczno – 
Architektoniczna (MKUA)  http://bip.lublin.eu/
bip/um/index.php?t=200&id=124424
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- BIP
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http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=6004 

- strona internetowa
http://www.um.lublin.eu 
www.turystyka.lublin.eu 
www.zimawmiescie.lublin.eu
www.latowmiescie.lublin.eu   

- SMS
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=74101 

- tablice ogłoszeń Wydziału Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, Lublin
- elektroniczna tablica ogłoszeń
- plakaty (miejsca w zależności od działania - instytucje, siedziby 

partnerów społecznych)
- słupy - miejskie słupy ogłoszeniowe
- punkt informacyjny w Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070.
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- telefon
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- e-mail
sport@lublin.eu  
turystyka@lublin.eu 

- punkty Biura Obsługi Mieszkańców 
(BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 
(Ratusz), tel. 81 466 1050,

•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 
466 1002,

•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070.

- strona internetowa konsultacji 
– platforma internetowa 
partnerstwa (tylko dla partnerów)

www.um.lublin.eu 

- banner, spotkania,
aktualności www.um.lublin.eu
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- zgłoś się do otrzymywania 
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turystyka@lublin.eu
sport@lublin.eu  
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aktualności www.um.lublin.eu
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- zgłoś się do otrzymywania 
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turystyka@lublin.eu
sport@lublin.eu  

- SMS
http://www.um.lublin.pl/um/index.

php?t=200&id=74101 

- Rada Sportu
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&id=183700 
 
- Doradca Prezydenta ds. Sportu

- zakup usług
- praktyka zapraszania osób, grup i organizacji 

społecznych w danych obszarach wg 
list kontaktowych będących w zasobach 
Wydziału Sportu i Turystyki oraz innych 
instytucji

- zgłoś się do współpracy
turystyka@lublin.eu
sport@lublin.eu 

- otwarte konkursy ofert

- realizacja zadań w trybie pozakonkursowym
http://um.lublin.eu/ngo/index.

php?t=200&fid=10321 

- aktualności www.um.lublin.eu
www.turystyka.lublin.eu
www.turystyka.lublin.eu 
http://um.lublin.eu/ngo/index.

php?t=200&id=170149 

13. Sport i turystyka
- sport w szkołach
- sport amatorski
- sport kwalifikowany 

(zawodowy)
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
14. Programy 

dzielnicowe, 
Program Inicjatyw 
Lokalnych

- współpraca z radami 
dzielnic

- BIP /strona Internetowa
http://www.radydzielnic.lublin.eu/   

- Tablice ogłoszeń
tablice ogłoszeń przy siedzibach Rad Dzielnic 

- punkty Biura Obsługi Mieszkańców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070.

- osobiście 
Ratusz pokój nr 9

- Telefon:
466 12 10, 466 12 15

 - skrzynka dialogu
http://dialog.lublin.eu    

 - e-mail
rady.dzielnic@lublin.eu 

-  punkty Biura Obsługi Mieszkań-
ców (BOM):
•	Plac Króla Władysława Łokietka 

1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 

81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 

1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 

1070.
- osobiście

Ratusz pokój nr 9

- Konsultacje z udziałem 
Rad Dzielnic (kontakt za 
pośrednictwem KP)

NIE DOTYCZY - Na zasadach ogólnych dla UM

- Możliwość współpracy z Radami Dzielnic

NIE DOTYCZY 14. Programy 
dzielnicowe, 
Program Inicjatyw 
Lokalnych

- współpraca z radami 
dzielnic

15. Współpraca 
międzynarodowa

- współpraca z krajami 
WNP

- współpraca 
z miastami 
partnerskimi

- BIP: http://www.bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=50440 

- Strona internetowa: http://www.um.lublin.eu/um/index.
php?t=200&fid=5815 

- Tablica ogłoszeń w siedzibie referatu: Rynek 8, 20-111 Lublin, (II piętro)

- telefon: 81 466 19 20 (Kierownik 
J. Szeląg) 

- e-mail: international@lublin.eu 
east@lublin.eu 

- Sekretariat Prezydenta Miasta: 
Ratusz Miejski, Plac Władysława 
Łokietka 1, 20-109 Lublin,

siedziba referatu: Rynek 8, 20-111 
Lublin, (II piętro)

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY - Składanie wniosków pocztą tradycyjną i 
elektroniczną

- kontakt telefoniczny: 81 466 19 20 (Kierownik 
J. Szeląg) 

- odpowiedź na inicjatywy zagranicznych 
partnerów

- inicjatywa własna pracowników referatu

NIE DOTYCZY 15. Współpraca 
międzynarodowa

- współpraca z krajami 
WNP

- współpraca 
z miastami 
partnerskimi

16. Bezpieczeństwo 
- zarządzanie 
kryzysowe

- monitoring wizyjny
- obronność i obrona 

cywilna 

-  BIP http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=185109
- karty informacyjne http://bip.lublin.eu/bip/um/index.

php?t=200&fid=4735 
- strona internetowa http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=64612 
- tablice ogłoszeń
- informatory tradycyjne (okazjonalnie)
- plakaty (okazjonalnie)
- spotkania informacyjne
- lokalne media
- komunikaty o zagrożeniach http://www.um.lublin.eu/um/index.

php?t=200&id=18284 

- telefonicznie lub droga tradycyjną 
(pismo) – Sekretariat, tel. 081 466 
1700 – sekretarka przekierowuje 
do odpowiedzialnej osoby

- osobiście / pisemnie: ul. Lipowa 
27, 20-020 Lublin

- realizowane z podmiotami 
współpracującymi w ramach 
Programu Bezpieczny Lublin, np. 
NGO, WOPR, Ochotnicze Straże 
Pożarne

- e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu

- pismo na adres: ul. Lipowa 27, 
20-020 Lublin

- telefonicznie tel. 81 466 1700

- Społeczna Rada Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego

- BIP http://bip.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&id=185109

 
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego (powołana na podstawie 
art. 38A Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym)

- możliwość przystąpienia do Programu 
Bezpieczny Lublin 

- zadania nie są zlecane na podstawie 
otwartych konkursów ofert czy drogą 
pozakonkursową

 
- Wydział wspiera finansowo jeden WOPR oraz 
trzy Ochotnicze Straże Pożarne

16. Bezpieczeństwo 
- zarządzanie 
kryzysowe

- monitoring wizyjny
- obronność i obrona 

cywilna 

17. Porządek Publiczny  17. Porządek Publiczny  
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- BIP http://bip.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&id=185109

 
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego (powołana na podstawie 
art. 38A Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym)

- możliwość przystąpienia do Programu 
Bezpieczny Lublin 

- zadania nie są zlecane na podstawie 
otwartych konkursów ofert czy drogą 
pozakonkursową

 
- Wydział wspiera finansowo jeden WOPR oraz 
trzy Ochotnicze Straże Pożarne

16. Bezpieczeństwo 
- zarządzanie 
kryzysowe

- monitoring wizyjny
- obronność i obrona 

cywilna 

17. Porządek Publiczny  17. Porządek Publiczny  
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
18. Budżet - BIP http://www.bip.lublin.eu/ 

- broszura informacyjna corocznie informująca o budżecie dostępna u 
radnych oraz w  Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070.
 (u radnych)

- spotkania w radach dzielnic (na życzenia rad dzielnic)

NIE DOTYCZY - przez Rady Dzielnic (dotyczą 
wyłącznie budżetu rad dzielnic)

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 18. Budżet



51partycypacji

Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań Zakresy:
18. Budżet - BIP http://www.bip.lublin.eu/ 

- broszura informacyjna corocznie informująca o budżecie dostępna u 
radnych oraz w  Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM):

•	Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz), tel. 81 466 1050,
•	ul. Wieniawska 14 (piętro I), tel. 81 466 1002,
•	ul. Filaretów 44, tel. 81 466 1010,
•	ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 1070.
 (u radnych)

- spotkania w radach dzielnic (na życzenia rad dzielnic)

NIE DOTYCZY - przez Rady Dzielnic (dotyczą 
wyłącznie budżetu rad dzielnic)

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 18. Budżet
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań
Zakres 

Obszar

Informowanie
-  BIP
- www
- newsletter internetowy
- portale społecznościowe
- SMS-y
- tablice ogłoszeń
- informatory tradycyjne
- plakaty
- słupy
- infolinia
- punkt informacyjny 
- spotkania informacyjne
- ulotki

Przyjmowanie pomysłów
- telefon
- skrzynka
- e-mail
- punkt (BOM/sekretariat?)
- osoba
- formularz internetowy
 

Konsultacje
- strona internetowa konsultacji
- spotkania
- warsztaty
- sondy
- badania
- system SMS
- platformy mobilne

Ciała doradcze
- rada powoływana przez prezydenta/RM
- nieformalna grupa doradcza (forum)

Wspólne projekty
- procedura zapraszania UM do wspólnych 

projektów
- procedura zapraszania partnerów 

społecznych do współpracy

Zlecanie zadań
- otwarte konkursy ofert
- procedura pozakonkursowa Zakres 

Obszar

1. Transport
- Budowa dróg 
głównych 
- Budowa dróg 
lokalnych 
- Budowa 
infrastruktury dla 
ruchu rowerowego 
-Transport miejski 
- Inteligentne 
systemy zarządzania 
ruchem

• Porozumienie Rowerowe
• Forum Rozwoju Lublina 
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda

• Forum Rozwoju Lublina • Fundacja 5 Pora Roku 1. Transport
- Budowa dróg 
głównych 
- Budowa dróg 
lokalnych 
- Budowa 
infrastruktury dla 
ruchu rowerowego 
-Transport miejski 
- Inteligentne 
systemy zarządzania 
ruchem

2. Gospodarka 
Mieszkaniowa
- Zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi
- Przydziały mieszkań 
komunalnych
- Budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych

• Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Społeczna Komisja Mieszkaniowa

• Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
• Społeczna Komisja Mieszkaniowa

• Rada Mieszkańców  Bloków Socjalnych 
przy ulicy Grygowej

2. Gospodarka 
Mieszkaniowa
- Zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi
- Przydziały mieszkań 
komunalnych
- Budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań
Zakres 

Obszar

Informowanie
-  BIP
- www
- newsletter internetowy
- portale społecznościowe
- SMS-y
- tablice ogłoszeń
- informatory tradycyjne
- plakaty
- słupy
- infolinia
- punkt informacyjny 
- spotkania informacyjne
- ulotki

Przyjmowanie pomysłów
- telefon
- skrzynka
- e-mail
- punkt (BOM/sekretariat?)
- osoba
- formularz internetowy
 

Konsultacje
- strona internetowa konsultacji
- spotkania
- warsztaty
- sondy
- badania
- system SMS
- platformy mobilne

Ciała doradcze
- rada powoływana przez prezydenta/RM
- nieformalna grupa doradcza (forum)

Wspólne projekty
- procedura zapraszania UM do wspólnych 

projektów
- procedura zapraszania partnerów 

społecznych do współpracy

Zlecanie zadań
- otwarte konkursy ofert
- procedura pozakonkursowa Zakres 

Obszar

1. Transport
- Budowa dróg 
głównych 
- Budowa dróg 
lokalnych 
- Budowa 
infrastruktury dla 
ruchu rowerowego 
-Transport miejski 
- Inteligentne 
systemy zarządzania 
ruchem

• Porozumienie Rowerowe
• Forum Rozwoju Lublina 
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda

• Forum Rozwoju Lublina • Fundacja 5 Pora Roku 1. Transport
- Budowa dróg 
głównych 
- Budowa dróg 
lokalnych 
- Budowa 
infrastruktury dla 
ruchu rowerowego 
-Transport miejski 
- Inteligentne 
systemy zarządzania 
ruchem

2. Gospodarka 
Mieszkaniowa
- Zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi
- Przydziały mieszkań 
komunalnych
- Budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych

• Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Społeczna Komisja Mieszkaniowa

• Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
• Społeczna Komisja Mieszkaniowa

• Rada Mieszkańców  Bloków Socjalnych 
przy ulicy Grygowej

2. Gospodarka 
Mieszkaniowa
- Zasady 
gospodarowania 
zasobami 
mieszkaniowymi
- Przydziały mieszkań 
komunalnych
- Budowa mieszkań 
komunalnych i 
społecznych
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3. Gospodarka, 
innowacje,
- Współpraca z 
przedsiębiorcami

• Forum Rozwoju Lublina 
• 
• Regionalne Centrum Ekonomii 

Społecznej w Lublinie
• 
• Rada Lokalnej Przedsiębiorczości

3. Gospodarka, 
innowacje,
- Współpraca z 
przedsiębiorcami

4. Akademickość 
miasta 
- Współpraca 
z uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi

• AIESEC o/Lublin
• CK Chatka Żaka
• Samorząd Studencki Politechniki 

Lubelskiej
• Rada Samorządu Studentów WSEI 

w Lublinie 
• Zespół ds. Studentów 

Niepełnosprawnych UMCS
• Samorząd Studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego
• Samorząd Studencki  WSPA w Lublinie
• Samorząd Studencki WSSP w Lublinie
• Uczelniany Samorząd Studentów KUL
• Europejskie Forum Studentów AEGEE
• Samorząd Doktorantów UMCS

• CK Chatka Żaka
• Samorząd Studencki Politechniki 

Lubelskiej

• Fundacja
• Instytut na Rzecz Państwa Prawa
• Rada Samorządu Studentów WSEI  

w Lublinie

• Rada Samorządu Studentów WSEI 
w Lublinie

• CK Chatka Żaka 
• Rada Samorządu Studentów WSEI 

w Lublinie

4. Akademickość 
miasta 
- Współpraca 
z uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi

5. Administracja 
Publiczna
- Zarządzanie 
urzędem
- Uspołecznienie 
zarządzania 
-  Współpraca z Radą 
Miasta

• Lokalna Grupa Amnesty International
• Forum Rozwoju Lublina 
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda
• Rada Rozwoju Lublina

• Lokalna Grupa Amnesty International
• Forum Rozwoju Lublina
• Rada Rozwoju Lublina

• Forum Rozwoju Lublina
• Rada Rozwoju Lublina

5. Administracja 
Publiczna
- Zarządzanie 
urzędem
- Uspołecznienie 
zarządzania 
-  Współpraca z Radą 
Miasta

6. Oświata 
- Zarządzanie 
oświatą (sprawy , 
projekty edukacyjne 
– w tym programy  
kształtowania 
zaradności i  
przedsiębiorczości

• Fundacja Sztukmistrze
• Latające Warsztaty Rękodzieła 
• Fundacja Sempre a Frente
• Dzielnicowy Dom Kultury os. Węglin
• Fundacja Rozwoju Sportu
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa
• Tęczowy Lublin
• Szkoła Super Babć
• Fundacja Wolności
• ZHP Hufiec Lublin

• ZHP Hufiec Lublin • Fundacja Sempre a Frente
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa
•  ZHP Hufiec Lublin

• Fundacja  Sempre a Frente
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa

• Fundacja Sztukmistrze
• Fundacja
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa
• Fundacja Rozwiń Skrzydła

• Fundacja Sztukmistrze
• Latające Warsztaty Rękodzieła
• Lubelskie Stowarzyszenie 

Przeciwdziałania Patologiom 
Społecznym

•  Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa

6. Oświata 
- Zarządzanie 
oświatą (sprawy , 
projekty edukacyjne 
– w tym programy  
kształtowania 
zaradności i  
przedsiębiorczości
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Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań
3. Gospodarka, 
innowacje,
- Współpraca z 
przedsiębiorcami

• Forum Rozwoju Lublina 
• 
• Regionalne Centrum Ekonomii 

Społecznej w Lublinie
• 
• Rada Lokalnej Przedsiębiorczości

3. Gospodarka, 
innowacje,
- Współpraca z 
przedsiębiorcami

4. Akademickość 
miasta 
- Współpraca 
z uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi

• AIESEC o/Lublin
• CK Chatka Żaka
• Samorząd Studencki Politechniki 

Lubelskiej
• Rada Samorządu Studentów WSEI 

w Lublinie 
• Zespół ds. Studentów 

Niepełnosprawnych UMCS
• Samorząd Studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego
• Samorząd Studencki  WSPA w Lublinie
• Samorząd Studencki WSSP w Lublinie
• Uczelniany Samorząd Studentów KUL
• Europejskie Forum Studentów AEGEE
• Samorząd Doktorantów UMCS
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• Samorząd Studencki Politechniki 

Lubelskiej

• Fundacja
• Instytut na Rzecz Państwa Prawa
• Rada Samorządu Studentów WSEI  

w Lublinie

• Rada Samorządu Studentów WSEI 
w Lublinie

• CK Chatka Żaka 
• Rada Samorządu Studentów WSEI 

w Lublinie

4. Akademickość 
miasta 
- Współpraca 
z uczelniami i 
środowiskami 
akademickimi

5. Administracja 
Publiczna
- Zarządzanie 
urzędem
- Uspołecznienie 
zarządzania 
-  Współpraca z Radą 
Miasta

• Lokalna Grupa Amnesty International
• Forum Rozwoju Lublina 
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda
• Rada Rozwoju Lublina

• Lokalna Grupa Amnesty International
• Forum Rozwoju Lublina
• Rada Rozwoju Lublina

• Forum Rozwoju Lublina
• Rada Rozwoju Lublina

5. Administracja 
Publiczna
- Zarządzanie 
urzędem
- Uspołecznienie 
zarządzania 
-  Współpraca z Radą 
Miasta

6. Oświata 
- Zarządzanie 
oświatą (sprawy , 
projekty edukacyjne 
– w tym programy  
kształtowania 
zaradności i  
przedsiębiorczości

• Fundacja Sztukmistrze
• Latające Warsztaty Rękodzieła 
• Fundacja Sempre a Frente
• Dzielnicowy Dom Kultury os. Węglin
• Fundacja Rozwoju Sportu
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa
• Tęczowy Lublin
• Szkoła Super Babć
• Fundacja Wolności
• ZHP Hufiec Lublin

• ZHP Hufiec Lublin • Fundacja Sempre a Frente
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa
•  ZHP Hufiec Lublin

• Fundacja  Sempre a Frente
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa

• Fundacja Sztukmistrze
• Fundacja
• Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa
• Fundacja Rozwiń Skrzydła

• Fundacja Sztukmistrze
• Latające Warsztaty Rękodzieła
• Lubelskie Stowarzyszenie 

Przeciwdziałania Patologiom 
Społecznym

•  Klub Sportowy Lublinianka- Wieniawa

6. Oświata 
- Zarządzanie 
oświatą (sprawy , 
projekty edukacyjne 
– w tym programy  
kształtowania 
zaradności i  
przedsiębiorczości
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7. Aktywizacja 
zawodowa
- Obsługa 
bezrobotnych
- Program Promocji 
Zatrudnienia i 
Aktywizacji Rynku 
Pracy

• Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Chorym

• Misericordia
• Fundacja Wolności
• Regionalne Centrum Ekonomii 

Społecznej w Lublinie

• Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Chorym

• Misericordia

• Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Chorym

• Misericordia

• Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Chorym

• Misericordia

7. Aktywizacja 
zawodowa
- Obsługa 
bezrobotnych
- Program Promocji 
Zatrudnienia i 
Aktywizacji Rynku 
Pracy

8. Zdrowie i polityka 
społeczna
- Pomoc socjalna
- Programy 
profilaktyki zdrowia
- Inne programy

• Fundacja 5Medium 
• Lubelskie Stowarzyszenie Przeciw-

działania Patologiom Społecznym
• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo w 
Lublinie

• Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego oddział  w Lublinie

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  
z Chorobami Krwi w Lublinie

• Stowarzyszenie Dla Ziemi
• Hospicjum Dobrego Samarytanina
• Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Potrzebującym
• Agape
• Fundacja Teatroterapia Lubelska
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka
• Fundacja Alpha 
• Lokalna Grupa Amnesty International
• Porozumienie Rowerowe
• Zespół ds. Studentów 

Niepełnosprawnych UMCS
• Bank Żywności Lublin
• Stowarzyszenie Radość Dawania

• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe 
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

Fundacja Alpha

• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe 
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka

• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe 
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka
• Fundacja Alpha

• Fundacja 5Medium
• Hospicjum Dobrego Samarytanina 
• Fundacja Teatroterapia Lubelska
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka
• Stowarzyszenie Radość Dawania

• Fundacja 5Medium 
• Lubelskie Stowarzyszenie 

Przeciwdziałania Patologiom 
Społecznym

• Stowarzyszenie Radość Dawania

8. Zdrowie i polityka 
społeczna
- Pomoc socjalna
- Programy 
profilaktyki zdrowia
- Inne programy

9. Gospodarka 
komunalna
- Urządzanie parków
- Oczyszczanie wód 
(nadzór na MPWiK)
- Ciągi rowerowe i 
piesze poza pasami 
drogowymi

• Forum Rozwoju Lublina • Forum Rozwoju Lublina 9. Gospodarka 
komunalna
- Urządzanie parków
- Oczyszczanie wód 
(nadzór na MPWiK)
- Ciągi rowerowe i 
piesze poza pasami 
drogowymi
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7. Aktywizacja 
zawodowa
- Obsługa 
bezrobotnych
- Program Promocji 
Zatrudnienia i 
Aktywizacji Rynku 
Pracy

• Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Chorym

• Misericordia
• Fundacja Wolności
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Społecznej w Lublinie
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Pomocy Chorym

• Misericordia
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zawodowa
- Obsługa 
bezrobotnych
- Program Promocji 
Zatrudnienia i 
Aktywizacji Rynku 
Pracy

8. Zdrowie i polityka 
społeczna
- Pomoc socjalna
- Programy 
profilaktyki zdrowia
- Inne programy

• Fundacja 5Medium 
• Lubelskie Stowarzyszenie Przeciw-

działania Patologiom Społecznym
• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo w 
Lublinie

• Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego oddział  w Lublinie

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  
z Chorobami Krwi w Lublinie

• Stowarzyszenie Dla Ziemi
• Hospicjum Dobrego Samarytanina
• Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Potrzebującym
• Agape
• Fundacja Teatroterapia Lubelska
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka
• Fundacja Alpha 
• Lokalna Grupa Amnesty International
• Porozumienie Rowerowe
• Zespół ds. Studentów 

Niepełnosprawnych UMCS
• Bank Żywności Lublin
• Stowarzyszenie Radość Dawania

• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe 
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

Fundacja Alpha

• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe 
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka

• Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowe 
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka
• Fundacja Alpha

• Fundacja 5Medium
• Hospicjum Dobrego Samarytanina 
• Fundacja Teatroterapia Lubelska
• Towarzystwo dla Natury i Człowieka
• Stowarzyszenie Radość Dawania

• Fundacja 5Medium 
• Lubelskie Stowarzyszenie 

Przeciwdziałania Patologiom 
Społecznym

• Stowarzyszenie Radość Dawania

8. Zdrowie i polityka 
społeczna
- Pomoc socjalna
- Programy 
profilaktyki zdrowia
- Inne programy

9. Gospodarka 
komunalna
- Urządzanie parków
- Oczyszczanie wód 
(nadzór na MPWiK)
- Ciągi rowerowe i 
piesze poza pasami 
drogowymi

• Forum Rozwoju Lublina • Forum Rozwoju Lublina 9. Gospodarka 
komunalna
- Urządzanie parków
- Oczyszczanie wód 
(nadzór na MPWiK)
- Ciągi rowerowe i 
piesze poza pasami 
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10. Ochrona 
środowiska
- Gospodarka 
odpadami
- Wąwozy i suche 
doliny
- ochrona zwierząt

• AS Przyrody
• Lubelska Grupa Viva
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda

• AS Przyrody • AS Przyrody • AS Przyrody • AS Przyrody • AS Przyrody 10. Ochrona 
środowiska
- Gospodarka 
odpadami
- Wąwozy i suche 
doliny
- ochrona zwierząt

11. Kultura
- Główne instytucje 
kultury 
- Kultura w 
dzielnicach 
( osiedlowe, 
dzielnicowe domy 
kultury)
- Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(konkursy grantowe 
dla organizacji 
pozarządowych)

• Fundacja Teatricon
• Miejska Biblioteka Publiczna
• Fundacja Sztukmistrze
• Fundacja 5Medium
• Fundacja 5 Pora Roku
• Latające Warsztaty Rękodzieła
• Dzielnicowy Dom Kultury os. Węglin 
• Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych
• Parafraza
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11. Kultura
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dzielnicach 
( osiedlowe, 
dzielnicowe domy 
kultury)
- Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(konkursy grantowe 
dla organizacji 
pozarządowych)
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10. Ochrona 
środowiska
- Gospodarka 
odpadami
- Wąwozy i suche 
doliny
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12. Planowanie 
Przestrz., zabytki, 
rewitalizacja
- Studium 
uwarunkowań i 
kierunków rozwoju 
przestrzennego 
(odpowiednik 
strategii 
ogólnomiejskiej w 
zakresie przestrzeni)
- Plany miejscowe 
-Zabytki
- Problem 
uporządkowania 
reklam w mieście

• Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna

• Andrzej Makowski 
• Forum Rozwoju Lublina
• Rada Kultury Przestrzeni
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zakresie przestrzeni)
- Plany miejscowe 
-Zabytki
- Problem 
uporządkowania 
reklam w mieście

13. Sport i turystyka
- Sport w szkołach
- Spot amatorski
- Spot kwalifikowany 
(zawodowy)
- Działalność bieżąca 
usług turystycznych 
(np. działalność 
LOIT – Lubelskiego 
Ośrodka Informacji 
Turystycznej) – 
kalendarz usług 
turystycznych

• Lubelskie Centrum Żeglarstwa
• Fundacja Rozwoju Sportu
• Inicjatywa Społeczna Maraton Lubelski
• Lubelski Związek Piłki Nożnej
• KS Budowlani Lublin
• Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje 

Motor Lublin
• Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe
• Lubelski Związek Koszykówki
• Porozumienie Rowerowe
• Fundacja Wolności 
• Zespół ds. Studentów 

Niepełnosprawnych UMCS
• Lubelski Klub Karate Kyokoshin
• Stowarzyszenie Rekreacyjny Klub 

Nieprzetartego Szlaku
• Kolarski Klub Tandemowy Hetman
• Klub Motorowy Cross
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14. Programy 
dzielnicowe, 
Program Inicjatyw 
Lokalnych
- Współpraca z 
radami dzielnic
- Plan rozwoju 
dzielnic (dopiero 
postulowane)
- Forum dzielnic 
(dopiero 
postulowane 
coroczne spotkanie 
aktywistów 
dzielnicowych)
- Zasady 
współfinansowania 
przez komitety 
społeczne i miasto 
dróg osiedlowych

• Rada DzielnicyCzuby Południowe
• Rada Dzielnicy Kalinowszyzna
• Rada Osiedla Skarpa
• Rada Dzielnicy Konstantynów
• Rada Mieszkańców  Bloków Socjalnych 

przy ulicy Grygowej
• Klub Osiedlowy Odeon SM Kalina
• SM Czuby
• Andrzej Makowski
• Społeczna Rada Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego
• Mariusz Kasprzak Radny Dzielnicy 

Kośminek
• Konrad Szewczyk 
• Zarząd Dzielnicy Rury 
• Forum Rozwoju Lublina
• Zarząd Rady Dzielnicy Wrotków
• Rada Dzielnicy Czuby Północne
• Rada Dzielnicy Sławin
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda
• Zarząd Dzielnicy Bronowice
• Rada Dzielnicy Węglin Południowy
• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny
• Rada Dz ielnicy Szerokie
• Zarząd Dzielnicy Stare Miasto
• Rada Dzielnicy Sławinek
• Rada Dzielnicy Głusk
• Zarząd Dzielnicy Zemborzyce
• Rada Dzielnicy Abramowice 
• Rada Dzielnicy Felin
• Rada Dzielnicy Dziesiąta
• Rada Dzielnicy Wieniawa
• Rada Dzielnicy Za Cukrownią
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• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny
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14. Programy 
dzielnicowe, 
Program Inicjatyw 
Lokalnych
- Współpraca z 
radami dzielnic
- Plan rozwoju 
dzielnic (dopiero 
postulowane)
- Forum dzielnic 
(dopiero 
postulowane 
coroczne spotkanie 
aktywistów 
dzielnicowych)
- Zasady 
współfinansowania 
przez komitety 
społeczne i miasto 
dróg osiedlowych

15. Współpraca 
międzynarodowa
- Współpraca z 
krajami WNP
- Współpraca 
z miastami 
partnerskimi

15. Współpraca 
międzynarodowa
- Współpraca z 
krajami WNP
- Współpraca 
z miastami 
partnerskimi



65aktywności

Informowanie Przyjmowanie pomysłów Konsultacje Ciała doradcze Wspólne projekty Zlecanie zadań
14. Programy 
dzielnicowe, 
Program Inicjatyw 
Lokalnych
- Współpraca z 
radami dzielnic
- Plan rozwoju 
dzielnic (dopiero 
postulowane)
- Forum dzielnic 
(dopiero 
postulowane 
coroczne spotkanie 
aktywistów 
dzielnicowych)
- Zasady 
współfinansowania 
przez komitety 
społeczne i miasto 
dróg osiedlowych

• Rada DzielnicyCzuby Południowe
• Rada Dzielnicy Kalinowszyzna
• Rada Osiedla Skarpa
• Rada Dzielnicy Konstantynów
• Rada Mieszkańców  Bloków Socjalnych 

przy ulicy Grygowej
• Klub Osiedlowy Odeon SM Kalina
• SM Czuby
• Andrzej Makowski
• Społeczna Rada Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego
• Mariusz Kasprzak Radny Dzielnicy 

Kośminek
• Konrad Szewczyk 
• Zarząd Dzielnicy Rury 
• Forum Rozwoju Lublina
• Zarząd Rady Dzielnicy Wrotków
• Rada Dzielnicy Czuby Północne
• Rada Dzielnicy Sławin
• Teresa Wojciechowska Radna Dzielnicy 

Ponikwoda
• Zarząd Dzielnicy Bronowice
• Rada Dzielnicy Węglin Południowy
• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny
• Rada Dz ielnicy Szerokie
• Zarząd Dzielnicy Stare Miasto
• Rada Dzielnicy Sławinek
• Rada Dzielnicy Głusk
• Zarząd Dzielnicy Zemborzyce
• Rada Dzielnicy Abramowice 
• Rada Dzielnicy Felin
• Rada Dzielnicy Dziesiąta
• Rada Dzielnicy Wieniawa
• Rada Dzielnicy Za Cukrownią

• Rada Dzielnicy Czuby Południowe 
• Rada Dzielnicy Kalinowszyzna
• Rada Osiedla Skarpa 
• Rada Dzielnicy Konstantynów
• Konrad Szewczyk 
• Zarząd Dzielnicy Rury 
• Forum Rozwoju Lublina
• Zarząd Rady Dzielnicy Wrotków
• Rada Dzielnicy Czuby Północne
• Rada Dzielnicy Sławin 
• Zarząd Dzielnicy Bronowice
• Rada Dzielnicy Węglin Południowy
• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny
•  Rada Dzielnicy Szerokie
• Zarząd Dzielnicy Stare Miasto
• Rada Dzielnicy Sławinek 
• Zarząd Dzielnicy Zemborzyce
• Rada Dzielnicy Abramowice
• Rada Dz ielnicy Felin 
• Rada Dzielnicy Dziesiąta
• Rada Dzielnicy Wieniawa
• Rada Dzielnicy Za Cukrownią

• Rada Dzielnicy Czuby Południowe 
• Rada Dzielnicy Kalinowszyzna
• Rada Osiedla Skarpa 
• Rada Dzielnicy Konstantynów
• Klub Osiedlowy Odeon SM Kalina
• SM Czuby
• Konrad Szewczyk 
• Zarząd Dzielnicy Rury 
• Forum Rozwoju Lublina
• Zarząd Rady Dzielnicy Wrotków 
• Rada Dzielnicy Czuby Północne
• Rada Dzielnicy Sławin 
• Zarząd Dzielnicy Bronowice
• Rada Dzielnicy Węglin Południowy
• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny 
• Rada Dzielnicy Szerokie
• Zarząd Dzielnicy Stare Miasto
• Rada Dzielnicy Sławinek 
• Zarząd Dzielnicy Zemborzyce
• Rada Dzielnicy Abramowice
• Rada Dzielnicy Felin
•  Rada Dzielnicy Dziesiąta

• Rada Dzielnicy Czuby Południowe 
• Rada Dzielnicy Kalinowszyzna
• Rada Dzielnicy Konstantynów
• Klub Osiedlowy Odeon SM Kalina 
• Konrad Szewczyk 
• Zarząd Dzielnicy Rury 
• Forum Rozwoju Lublina
• Zarząd Rady Dzielnicy Wrotków
• Rada Dzielnicy Czuby Północne
• Rada Dzielnicy Sławin
• Zarząd Dzielnicy Bronowice
• Rada Dzielnicy Węglin Południowy
• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny
• Rada Dzielnicy Szerokie
• Zarząd Dzielnicy Stare Miasto
• Rada Dzielnicy Sławinek
• Rada Dzielnicy Głusk
• Zarząd Dzielnicy Zemborzyce
• Rada Dzielnicy Abramowice 
• Rada Dzielnicy Felin
• Rada Dzielnicy Dziesiąta Rada Dzielnicy 

Wieniawa
• Rada Dzielnicy Za Cukrownią

• Rada Osiedla Skarpa 
• Konrad Szewczyk 
• Zarząd Dzielnicy Rury 
• Forum Rozwoju Lublina
• Zarząd Rady Dzielnicy Wrotków
• Zarząd Dzielnicy Bronowice
• Rada Dzielnicy Węglin Południowy
• Zarząd Dzielnicy Węglin Północny
• Rada Dzielnicy Szerokie
• Zarząd Dzielnicy Stare Miasto
• Rada Dzielnicy Sławinek
• Rada Dzielnicy Głusk
• Zarząd Dzielnicy Zemborzyce
• Rada Dzielnicy Abramowice 
• Rada Dzielnicy Felin
• Rada Dzielnicy Dziesiąta Rada Dzielnicy 

Wieniawa
• Rada Dzielnicy Za Cukrownią

14. Programy 
dzielnicowe, 
Program Inicjatyw 
Lokalnych
- Współpraca z 
radami dzielnic
- Plan rozwoju 
dzielnic (dopiero 
postulowane)
- Forum dzielnic 
(dopiero 
postulowane 
coroczne spotkanie 
aktywistów 
dzielnicowych)
- Zasady 
współfinansowania 
przez komitety 
społeczne i miasto 
dróg osiedlowych

15. Współpraca 
międzynarodowa
- Współpraca z 
krajami WNP
- Współpraca 
z miastami 
partnerskimi

15. Współpraca 
międzynarodowa
- Współpraca z 
krajami WNP
- Współpraca 
z miastami 
partnerskimi
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