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Sprawozdania
Organów
Statutowych:
Walne Zebrania
Członków

■

W roku 2020 odbyły się trzy zebrania członków.
Zebranie

Założycielskie

Odbywało się

Stowarzyszenia LOT Metropolia Lublin

odbyło się

26.05.2020 r.

ono w warunkach obostrzeń związanych ze spotkaniami w czasie

pandemii COVID-19. Wzięło w nim udział 14 osób reprezentujących 8 członków
założycieli.

Podczas

zebrania

podjęto

uchwały

o

powołaniu

stowarzyszenia,

o uchwaleniu Statutu, wybrano członków Rady Stowarzyszenia, ustalono liczbę
członków Zarządu
podjęto uchwałę

i wybrano skład Zarządu, wybrano członków Komisji Rewizyjnej oraz

o kosztach rejestracji stowarzyszenia.

Trzy tygodnie później, 17.06.2020 r., odbyło się Zebranie Członków Założycieli
Stowarzyszenia LOT Metropolia Lublin w

związku

ze wskazaniami

Zarządzenia

Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą

Świdniku z dnia 3.06.2020 r. Podczas zebrania podjęto uchwałę o doprecyzowaniu
treści

Statutu LOT Metropolia Lublin i przyjęciu jego jednolitego tekstu.

Trzecim zebraniem członków było Walne Zebranie Członków Lokalna Organizacja
Turystyczna Metropolia Lublin z dnia 14.072020 r. Podczas zebrania

podjęto uchwały

o przyjęciu regulaminu WZC, o przyjęciu regulaminu Zarządu, o wysokości składek
członkowskich

i opłat wpisowych, o ustaleniu identyfikacji wizualnej LOT Metropolia

Lublin, o zmianie adresu siedziby LOT Metropolia Lublin; przyjęto wzór deklaracji
członkowskiej,

rok 2020.

program

działania

stowarzyszenia, roczny plan

działania

i

budżet

na

Sprawozdania
Organów
Statutowych:
Rada
Stowarzyszenia

W roku 2020 Rada Stowarzyszenia LOT Metropolia Lublin
w

−
−
−
−
−

składzie

wybranym podczas Zebrania

Założycielskiego

pracowała

dnia 26 maja 2020 r.:

■

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak,
Agnieszka Wiechnik,
Anita Wysokińska,
Piotr Zieniuk,
Gabriela Żuk.

Rada Stowarzyszenia

odbyła

w roku sprawozdawczym dwa posiedzenia.

Podczas pierwszego posiedzenia, 14 lipca 2020 r., Rada Stowarzyszenia
przewodniczącą

Zieniuka,

Beatę

wyznaczyła

Stepaniuk-Kuśmierzak

oraz wiceprzewodniczącego

wybrała

Piotra

kierunki rozwoju stowarzyszenia zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 1

Statutu oraz przygotowała projekt uchwały o wysokości składek członkowskich i opłat
wpisowych zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 5 Statutu.
Podczas drugiego posiedzenia, 15 grudnia 2020 r., Rada Stowarzyszenia podjęła
dyskusję

i

opłat

nad dostosowaniem zapisów uchwały o wysokości składek członkowskich

wpisowych,

przyjęła

nowy projekt

uchwały

z

zastrzeżeniem, że

na kolejnym

posiedzeniu Rady trzeba będzie zastanowić się nad sposobem obliczania należnej
składki członkowskiej

dla gastronomii. Ponadto, podczas posiedzenia Rada określiła

warunki i charakter zatrudnienia członków Zarządu zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 4 Statutu.

Sprawozdania
Organów
Statutowych:
Komisja
Rewizyjna

W roku 2020 Komisja Rewizyjna stowarzyszenia LOT Metropolia Lublin
pracowała

w

składzie

wybranym podczas Zebrania

Założycielskiego

dnia 26.05.2020 r.:
Kęcka

-

Przewodniczący

-

Marcin

-

Bogusław

-

Monika Król - Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Sawicki -

Komisja Rewizyjna

Komisji Rewizyjnej,

Zastępca Przewodniczącego

odbyła

■

Komisji Rewizyjnej,

w roku sprawozdawczym jedno posiedzenie 9 grudnia 2020

r., podczas którego przeprowadzono kontrolę całokształtu działalności statutowej
i finansowej stowarzyszenia oraz kontrolę opłacania przez członków stowarzyszenia
składek członkowskich.
działalności

Kontrole nie wykazały błędów w prowadzeniu przez Zarząd

statutowej i finansowej stowarzyszenia ani uchybień w zakresie opłacania

przez członków stowarzyszenia składek członkowskich.

Sprawozdania
Organów
Statutowych:
Zarząd

W roku 2020
pracował

w

Zarząd

■

Stowarzyszenia LOT Metropolia Lublin

składzie

jednoosobowym, ustalonym i wybranym

podczas Zebrania Założycielskiego dnia 26 maja 2020 r.:

−

Krzysztof Raganowicz - Prezes Zarządu.

Zarząd działa

na podstawie Statutu oraz Regulaminu

Zarządu przyjętego Uchwałą

10/2020 WZC z dnia 14 lipca 2020 r. Statut i Regulamin
działalności zarządu
bieżąco

Zarządu

nie

precyzują

nr

zasad

jednoosobowego, więc przyjmuje się, że zarząd funkcjonuje na

i zgodnie z § 17 ust. 12 Statutu jest władny do podejmowania rozstrzygnięć

w formie zarządzeń w każdej chwili, w każdym miejscu, o czym decyduje jedyny członek
zarządu;

tym samym nie jest wymagane organizowanie protokołowanych posiedzeń.

W roku 2020 Zarząd podjął cztery zarządzenia merytoryczne i trzynaście zarządzeń
w sprawie

przyjęcia

Działalność

nowego

merytoryczna

członka

LOT Metropolia Lublin.

Zarządu

została

przedstawiona

w

Sprawozdaniu

merytorycznym za rok 2020 w opisie rozwoju organizacji, działalności statutowej
i działalności gospodarczej.

Rozwój
organizacji

1) Członkostwo w stowarzyszeniu
Organizację założyło

należało

■

8 członków-założycieli. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do organizacji

21 członków reprezentujących: 1 samorząd, 2 instytucje kultury, 5 obiektów

noclegowych, 5 obiektów gastronomicznych, 1 przewodnika turystycznego, 8 obiektów
sportowo-rekreacyjnych, 3 organizacje sportowe, 4 przedsiębiorców innych kategorii.
2)

Zatrudnienie

Wszyscy członkowie organów statutowych LOT Metropolia Lublin pełnili swoje funkcje
społecznie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Misja:
Łączymy działania samorządów,

i promujemy

ofertę turystyczną

instytucji i biznesu. Wspólnie tworzymy
Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

■

A wszystko to robimy w sposób świeży, nowatorski, inspirujący - wykorzystując
nowoczesne technologie w przyjazny i dostępny sposób.

Wizja:
Nasza organizacja jest platformą współpracy wszystkich podmiotów lokalnej
turystycznej w zakresie promocji i rozwoju turystyki w Lublinie i LOM.

LOT Metropolia Lublin jest faktycznie w stanie

realizować działania

branży

statutowe od

14 lipca 2020 r., kiedy na WZC zostały podjęte odpowiednie uchwały dające możliwość
pozyskiwania składek członkowskich i przyjmowanie nowych członków organizacji. Rok
2020 był rokiem przygotowania formalnego i organizacyjnego LOT Metropolia Lublin do
pełnej

realizacji działań statutowych w 2021 r. - wynika to z powstania stowarzyszenia

w połowie roku, również w połowie roku budżetowego największych płatników składek.
Pomimo tego, LOT Metropolia Lublin
z zakresu zadań statutowych.

zrealizowała

wymienione dalej

działania

LOT Metropolia Lublin
20 sierpnia 2020

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Przygotowanie i realizacja wraz
z Polską Organizacją Turystyczną
i Lokalną Organizacją
Turystyczną Kraina Lessowych
Wąwozów wizyty studyjnej
niderlandzkiego dziennikarza
Corno van den Berga (17-21
sierpnia 2020 r.) we współpracy
z członkami LOT: Miastem Lublin,
Martin's City Tours, Hotelem
Alter, Restauracją Legendy
Miasta, Mandragorą Restauracją

O

W końcu nadszedł czas na Miasto Lublin
. Zaczęliśmy od Piwnica pod
Fortuną, by dalej szlakiem niesamowitych ma lowideł
odwi edzić Kaplica
Trójcy Świętej w Lublinie. Potem przyszedł czas na urokliwe Stare Miasto,
odsłuchanie hejnału w Ratuszu, posmakowanie lubelskiego cebu larza na
Plac Litewski i chwilę z pszczołami w centrum miasta, w Miejska Pasieka
Artystyczna CSK
. Po lunchu w tradycyjnym barze mlecznym ruszy liśmy
szlakiem żydowskiego dziedzictwa Lublina do synagogi
w Hotel llan w
Lublinie oraz na stary cmentarz żydowski. Podziwial iśmy panoramę Lublina
z donżonu zamkowego na terenie Muzeum Lubelskie, a potem zwiedzaliśmy
cmentarze przy ul. Lipowej. Dzień zakończy liśmy w Restauracja Mandragora
na pysznej wątróbce i innych unikalnych specjałach .
Jesteśc ie

ciekawi, jak wycieczka podoba/a się Como? Warto j uż zacząć
niderlandzkiego= · bo relacja z wy prawy za jakiś czas ukaże się
na Droomplekken.nl ' j
Turystyczny Lublin Polska Organizacja Turystyczna Pools Verkeersbureau
#PolskaMarkaTurystyczna #Lublin
uczyć się

Żydowską.
Reportaż

z podróży dostępny jest

na stronie
www.droomplekken.nl/reisverhal
en/onbekende-oosten-vanpolen/

Q0 1s

3 udostępnienia

■

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Wizyta

była

■

realizowana w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy
z Polską Organizacją Turystyczną, ponieważ Lublin i Kraina Lessowych Wąwozów
otrzymały tytuł

organizację

odpowiadała

za

trzech z pięciu dni wizyty oraz za opiekę nad gościem i wsparcie

tłumaczeniowe

dziennikarz

Polskiej Marki Turystycznej. LOT Metropolia Lublin

podczas całej podróży. Ze względu na ograniczony czas wizyty,

nocował

przez

cały

- w Hotelu Alter*****. Lublin

pobyt w sercu lubelskiego Starego Miasta

przedstawił

mu w oryginalny i dostosowany do

potrzeb niderlandzkiego turysty (i w języku niderlandzkim) Martin Dalebout
z Martin's City Tours. Podczas pobytu w Lublinie Corno miał możliwość spróbowania
tradycyjnej

lubelskiej

przedwojennego,

kuchni

żydowskiego

w

Restauracji

Legendy

Miasta

oraz

klimatu

Lublina w Restauracji Mandragora.

Wsparcie w organizacji noclegów w lubelskich hostelach dla uczestników Urban
Highline Festival - wspólnie z członkiem LOT Hostelem Centrum 51.
Organizatorzy Urban Highline Festival zwrócili się z prośbą o wsparcie w organizacji
i rezerwacji noclegów w lubelskich hostelach dla uczestników wydarzenia. Dzięki
zaangażowaniu

Hostelu Centrum 51 udało się stworzyć specjalną ofertę dla

slacklinerów, dzięki której w wyznaczonych hostelach w Lublinie czekały na nich
miejsca noclegowe w uzgodnionej

wcześniej

cenie.

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Konkurs dla obserwujących
stronę FlixBus na Facebooku
promujący Miasto Lublin (4-9
października 2020 r.), w którym
nagrodami były przejazdy
FlixBusem do Lublina i z
powrotem oraz vouchery
pobytowe do 3 stowarzyszonych
hoteli: Hampton by Hilton Lublin,
ibis Styles Lublin Stare Miasto
i Mercure Lublin Centrum.
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W ramach konkursu Miasto
Lublin oraz hotele ówcześnie
stowarzyszone w LOT

były

oznaczone i eksponowane na
stronie FlixBus na Facebooku
mającej

2,6 mln

obserwujących

użytkowników.
0 0 ·'

y i 132 innych uzytl<.ownilcow

2.68 komentarzy

n

udostępnień

■

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Utworzenie systemu komunikacji Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie,
będącego podstawą

Na system

składa

społecznościowych

responsywna,

■

komunikacji promocyjnej i informacyjnej LOT Metropolia Lublin.
się

strona www.lublininfo.com oraz strony w

mediach

Facebook i lnstagram. Strona internetowa jest w

dostępna

pełni

w wersji polskiej i angielskiej oraz zbudowana zgodnie

z zasadami dostępności.
Q.

Centrum Inspiracji
Turystycznej
Praktycme info rmacje
Odkryj Lublin

Gd.lle 11ę ialrzymac?

Co i 9dzi• zjdć7

Co robic'?

Kal•ndan wyda.run
Soaalmeda

Centrum lnspir.cii Turvstyunei

LOT M•tropoli. Lublin
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PRZEWODNICY
I NSPIRACJI

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

■

Prezentowane treści są opracowane zgodnie z potrzebami turysty
odwiedzającego

Lublin i okolice:

przedstawiają ofertę turystyczną,

przekazują

praktyczne informacje o miesc1e,

opcje noclegowe i gastronomiczne, sposoby na

spędzanie

czasu, a także kalendarz wydarzeń.

Działania

LOT obejmują bieżącą aktualizację strony, kalendarza wydarzeń oraz

prowadzenie mediów społecznościowych Facebook i lnstagram.

Koordynacja i organizacja akcji Ratujemy Gastro w Lublinie. LOT Metropolia Lublin
podjęła się

lokalnej

egzekucji projektu wypracowanego wspólnie przez przedstawicieli

branży

gastronomicznej i Miasta Lublin. W ramach akcji w przestrzeni

miasta pojawiło się 27 billboardów, 7 wielkoformatowych banerów, 8 wyklejonych
tylnych szyb autobusów MPK, ponad 400 plakatów, ponad 2500 przypinek,
uruchomiono

stronę internetową

w

społecznościowych:

mediach

wyświetlane

w autobusach MPK.

www.ratujemygastro.pl oraz
Facebook

i lnstagram,

powiązane

reklamy akcji

strony
były

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.
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W akcji

wzięło

członkowie

Zydowska,

~o~

o

1

~ ~

■
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RATUjełłty GASTRO ~
~o~ w LubliKie ~o~ 1 ~

h~

udział

~o~

o

1

~ ~

126 lokali gastronomicznych.

LOT Metropolia Lublin:
Między Słowami,

Miasto Lublin,

o ~c
Akcję

aktywnie wspierali

Mandragora Restauracja

FLOW PR, MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie, OtoStolik,

Restauracja Legendy Miasta. Wzmianki o Ratujemy Gastro w Lublinie

dotarły dzięki

przekazom medialnym w 2020 r. do 2 497 602 osób, a wartość reklamowa tych
publikacji

wyniosła

766 977

Wsparcie w przygotowaniu

zł.

Akcja jest kontynuowana na

reportażu

początku

2021 r.

telewizji Polsat Sport z IV Mistrzostw Polski

Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej Lublin 2020

poprzez zaprezentowanie

reporterom atrakcyjnych turystycznie miejsc Lublina i oprowadzanie ich po
Reportaż dostępny

mieście.

pod linkiem: www.polsatsport.pl/wiadomosc/2020-09-04/iv-

mistrzostwa-polski-sluzb-mundurowych-w-siatkowce-plazowej-reportaz-wpolsacie-sport/

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

■

Realizacja reportażu do telewizji śniadaniowej TVP2 Pytanie na śniadanie
,,Lublin i jego atrakcje turystyczne oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego".
Reportaż

był

realizowany

w

ramach

projektu

Polskie

Marki

Turystyczne

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy
z Polską Organizacją Turystyczną. LOT był odpowiedzialny za współtworzenie
scenariusza
lubelskiego

reportażu
stołu

i

organizację

wigilijnego

Reportaż dostępny

planu

zaprezentowała

zdjęciowego.

Dziedzictwo kulinarne

Restauracja Mandragora.

pod linkiem: www.pytanienasniadanie.tvp.pl/51336634/lublin-

i-jego-atrakcje-turystyczne-oraz-bogactwo-dziedzictwa-kulturowego
Wykład

w ramach szkolenia organizowanego przez Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej „Tatry", podczas którego mieliśmy okazję opowiedzieć
o Lublinie, lubelskiej turystyce i działaniach w zakresie promocji turystycznej.

Szkolenie „Jak zbudować fundamenty mocnej marki w Internecie? Promocja i
budowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych w czasie lockdownu"
zorganizowane

dzięki

wsparciu Polskiej Organizacji Turystycznej w dniach 11, 14-17

grudnia 2020 r. (3 godziny dziennie, w sumie 15 godzin szkoleniowych).

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Celem szkolenia
zarządzania

byłam.in.

identyfikacja dobrych praktyk w zakresie

biznesem turystycznym i

promocją turystyczną

■

w trakcie kryzysu

pandemicznego oraz po jego zakończeniu. Warsztat szkoleniowy skierowany był do
członków

LOT Metropolia Lublin oraz przedstawicieli podmiotów uczestniczących

w akcji "Ratujemy Gastro':
Program szkolenia i bio prowadzących:
Część

1 - Piotr

Mrzygłód

- Jak zbudować fundamenty mocnej marki w Internecie?

(Definiujemy misję i wizję marki. Wybór grupy docelowej i tworzenie oferty. Test archetypu
marki. Definicja osobowości i archetypu marki. Obietnica marki. Wartości marki. Nazwa
marki. Pozycjonowanie marki).
Doświadczony

Manager specjalizujący się w obszarach zarządzania, sprzedaży

i marketingu. Skupiony na usprawnianiu zastanych procesów, transferze Dobrych
Praktyk i optymalizacji procesów. Trener, doświadczony wykładowca, autor licznych
artykułów

z zakresu marketingu strategicznego i sprzedaży, współautor książki

"Techniki promocji sprzedaży': Absolwent Canadian International Management
Institute i Harvard Business School MANAGEMENT 2008™ . Założyciel Fundacji
Strategie Marketingowe.
Od lipca 2012 zajmuje
komunikacji,

sprzedaży

się:

doradztwem i szkoleniem z zakresu

zarządzania,

i marketingu strategicznego oraz operacyjnego. Wspiera

procesy sprzedażowe oraz marketingowe przez szkolenia "on the job': Specjalizuje
się

w zarządzaniu markami za pomocą archetypów C. G. Jung'a.

Opis
działalności
statutowej
w 2020 r.

Część

2 - Kamila Belczyk-Panków - Promocja i budowanie wizerunku marki

■

w mediach społecznościowvch w czasie lockdownu (Promocja w social media.

Prowadzenie kanałów, kampanie promocvjne i content marketing. Algorvtm Facebooka
i lnstagrama. Google Biznes i Wizvtówka. Działania PR i marketing w sieci).

12 lat doświadczenia w branży Public Relations i Social media, PR Manager takich
brandów jak: Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Victoria Secret, 4F, czy COS. Pracuje przy
projektach z branży lifestyle, a także

branży

gastronomicznej.

Przeprowadziła

ponad

100 szkoleń. Przeszkoliła 2600 osób. Właścicielka agencji FLOW PR.
Moduł

dodatkowy 1 - Katarzyna Koguciuk, Jacek Lamont - Jak zwiększać sprzedaż

wvkorzvstując nowe technologie, bv przetrwać czasv pandemii?
Właściciele

ORIZON Group - lubelskiego studia produkcyjnego specjalizującego się

w technologiach 30.

Prowadzą działania

technologiach AR oraz VR.
światowym

w

działaniach

Moduł

poziomie,

Mają dostęp

które

promocyjnych dla

można
branży

w obszarze animacji 20 i 30, aplikacji w
do
w

sprzętu

i technologii na

innowacyjny

sposób

najwyższym

wykorzystać

turystycznej.

dodatkowy 2 - Stanislav Lesiuk, Sergiusz Lebedyn - O dowozach słów kilka,

lub jak znaleźć plusv dla restauracji w dobie pandemii

Twórcy i właściciele platformy OtoStolik służącej do rezerwacji stolika w restauracji
online. Po wybuchu pandemii COVID-19, chcąc wesprzeć swoich partnerów,
uruchomili również możliwość zamówień online z dostawą lub odbiorem osobistym.
Dzięki

temu mają wyjątkowy insight z lubelskiego rynku dostaw posiłków.

Opis
działalności
gospodarczej
w 2020 r.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą od dnia rejestracji.
W 2020 r.

ograniczyła się

■

ona do jednorazowego wydruku map konturowych Lublina

opracowanych na podstawie mapy turystycznej miasta.

Lokalna
Organizacja
Turystyczna
Metropolia
Lublin
+48 533 39 1569
www.lublininfo.com

