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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 

1. Informacje podstawowe 

Pełna nazwa: Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin 

Nazwa skrócona: LOT Metropolia Lublin 

Nazwa w j. angielskim: Lublin Metropolitan Tourism Organization 

Data zebrania założycielskiego: 26 maja 2020 r. 

Data rejestracji: 23 czerwca 2020 r. 

Dane kontaktowe: 

− Adres: ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin 
− Adres korespondencyjny: ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin 
− Telefon  +48 533 39 1569 
− Strona internetowa: www.lotml.org, www.lublininfo.com   
− Mail: info@lotml.org 
− Facebook: www.facebook.com/LOTLublin, www.facebook.com/cit.lublin  
− Instagram: www.instagram.com/lublininfo_com  
− LinkedIn: www.linkedin.com/company/lot-metropolia-lublin  

Numer konta bankowego: Nest Bank 25 2530 0008 2052 1067 4583 0001 

KRS: 0000847053 

NIP: 5040073108 

REGON: 360028755 

2. Sprawozdania organów statutowych 

1) Walne Zebrania Członków 

W roku 2021 odbyło się jedno Walne Zebranie Członków. 

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin odbyło się 30 marca 2021 
r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W zebraniu, odbywającym się w pierwszym terminie, wzięło 
udział 31 osób reprezentujących 24 członków zwyczajnych LOT Metropolia Lublin oraz Biuro Stowarzyszenia LOT 
Metropolia Lublin. Podczas zebrania podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020, 
o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań za rok 2020, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, Radzie 
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, w sprawie uchwalenia rocznego planu działania i planu finansowego oraz 
zatwierdzenia budżetu, o wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych, w sprawie zmian treści Statutu Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin i przyjęciu jego jednolitego tekstu, a także w sprawie upoważnienie Zarządu 
do zaciągania kredytów i pożyczek. 

http://www.lotml.org/
http://www.lublininfo.com/
mailto:info@lotml.org
http://www.facebook.com/LOTLublin
http://www.facebook.com/cit.lublin
http://www.instagram.com/lublininfo_com
http://www.linkedin.com/company/lot-metropolia-lublin
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2) Rada Stowarzyszenia 

W roku 2021 Rada Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin pracowała w składzie wybranym 
podczas Zebrania Założycielskiego dnia 26 maja 2020 r.: 

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

Rada Stowarzyszenia odbyła w roku sprawozdawczym dwa posiedzenia. 

Podczas pierwszego posiedzenia, 8 marca 2021 r., Rada Stowarzyszenia wysłuchała prezentacji Prezesa Zarządu 
dotyczącej działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia oraz przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 
2020, sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020, rocznego planu finansowego i działalności stowarzyszenia 
w 2021 roku. Podjęto uchwały w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z działalności Zarządu za rok 2020, w sprawie wniosku o zatwierdzenie rocznego planu finansowego i działalności 
stowarzyszenia w roku 2022 oraz o przyjęciu Sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2022 r. 
Przedstawiono również projekt uchwały o wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych. 

Podczas drugiego posiedzenia, 8 grudnia 2021 r., Rada Stowarzyszenia wysłuchała prezentacji Prezesa Zarządu 
dotyczącej działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia w 2021 roku oraz planów działalności statutowej 
i finansowej stowarzyszenia w 2022 roku. Podjęto również dyskusję nad uchwałą o wysokości składek członkowskich 
i opłat wpisowych. 

3) Komisja Rewizyjna 

W roku 2021 Komisja Rewizyjna stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin pracowała 
w składzie wybranym podczas Zebrania Założycielskiego dnia 26 maja 2020 r.: 

− Marcin Kęćko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
− Bogusław Sawicki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
− Monika Król – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.  

Komisja Rewizyjna odbyła w roku sprawozdawczym jedno posiedzenie 11 marca 2021 r., podczas którego 
przeprowadzono kontrolę całokształtu działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia oraz kontrolę opłacania 
przez członków stowarzyszenia składek członkowskich. Kontrole nie wykazały błędów w prowadzeniu przez Zarząd 
działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia ani uchybień w zakresie opłacania przez członków stowarzyszenia 
składek członkowskich. Przyjęto również dwie uchwały: o przyjęciu Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 
2020 r. oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia. 

4) Zarząd 

W roku 2021 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin pracował w składzie 
jednoosobowym, ustalonym i wybranym podczas Zebrania Założycielskiego dnia 26 maja 2020 r.: 

− Krzysztof Raganowicz – Prezes Zarządu.  
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Zarząd działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Zarządu przyjętego Uchwałą nr 10/2020 WZC z dnia 14 lipca 
2020 r. Statut i Regulamin Zarządu nie precyzują zasad działalności zarządu jednoosobowego, więc przyjmuje się, że 
zarząd funkcjonuje na bieżąco 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 2021 Zarząd podjął siedem zarządzeń merytorycznych, dwa zarządzenia finansowe i pięćdziesiąt zarządzeń 
w sprawie przyjęcia nowego członka LOT Metropolia Lublin. 

Działalność merytoryczna Zarządu została przedstawiona w Sprawozdaniu merytorycznym za rok 2021 w opisie 
rozwoju organizacji, działalności statutowej i działalności gospodarczej. 

3. Rozwój organizacji 

1) Członkostwo w stowarzyszeniu 

Organizację założyło 8 członków-założycieli. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do organizacji należało 21 członków. Na dzień 
31 grudnia 2021 r. do organizacji należało 69 członków reprezentujących: 5 samorządów, 22 atrakcje turystyczne 
i kulturalne, 13 obiektów noclegowych, 31 obiektów gastronomicznych, 8 organizatorów turystyki i przewodników, 
10 obiektów sportowo-rekreacyjnych, 4 kluby sportowe, 16 przedsiębiorców innych kategorii. 

2) Zatrudnienie 

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

W ciągu 2021 roku stowarzyszenie zatrudniało 11 pracowników. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stowarzyszenie 
zatrudniało 8 pracowników: trzech w Biurze Stowarzyszenia zajmujących 1 ¼ etatu oraz pięciu w Centrum Inspiracji 
Turystycznej zajmujących 5 etatów.  

3) Przynależność do innych organizacji i partnerstwa 

7 stycznia 2021 r. została złożona deklaracja członkowska do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja 
Turystyczna. 6 maja 2021 r. decyzją Zarządu LROT Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin została przyjęta 
do grona Członków Stowarzyszenia. 

22 kwietnia 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy LOT Metropolia Lublin a Lubelska Medycyna – 
Klastrem Usług Medycznych i Prozdrowotnych w celu zwiększenia efektywności działań w zakresie rozwoju turystyki 
zdrowotnej przyjazdowej w Lublinie i województwie lubelskim. 

27 października 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy LOT Metropolia Lublin a Fundacją Primum 
Auxilium w celu rozwijania świadomości i edukacji w zakresie pierwszej pomocy i AED oraz rozwijania infrastruktury 
ratującej życie dostępnej dla turystów i mieszkańców Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. 

4. Opis działalności statutowej w 2021 r. 

Misja: Łączymy działania samorządów, instytucji i biznesu. Wspólnie tworzymy i promujemy ofertę turystyczną 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 branży turystycznej w zakresie 
promocji i rozwoju turystyki w Lublinie i LOM. 
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Stowarzyszenie LOT Metropolia Lublin zostało założone w połowie 2020 roku, więc 2021 był pierwszym rokiem pełnej, 
całorocznej działalności w zakresie działalności statutowej. Została ona opisana poniżej w podziale na kategorie 
określone w planie merytorycznym działalności na 2021 rok. 

1) Działania online 

LOT Metropolia Lublin od 2020 roku prowadzi stronę internetową będącą bazą informacji o ofercie turystycznej Lublina 
i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – www.lublininfo.com. W 2021 roku strona była na bieżąco aktualizowana, 
w szczególności w zakresie kalendarza wydarzeń. Podjęto również prace nad uruchomieniem innych niż angielska wersji 
językowych: ukraińskiej, rosyjskiej, niemieckiej i hiszpańskiej.  

Organizacja prowadzi swoje strony oficjalne na Facebooku i LinkedInie, natomiast do celów realizacji zadań statutowych 
korzysta z mediów społecznościowych Centrum Inspiracji Turystycznej na Facebooku (2032 obserwujących 31.12.2021) 
i Instagramie (1012 obserwujących 31.12.2021). Za pomocą tych kanałów organizowano działania promocyjne, tj. „Ferie 
w Lublinie” pokazujące ofertę wolnego czasu skierowaną do rodzin z dziećmi na czas ferii, jak również Konkursy 
Inspiracji, czyli comiesięczne konkursy fotograficzne dla obserwujących ww. strony, a także działania reklamowe mające 
na celu zwiększenie zasięgu ww. stron. 

2) Wizyty studyjne i prasowe 

5-6 lipca gościliśmy w Lublinie blogera motocyklowego Biskiskye, który relacjonował swoją wizytę w mieście w mediach 
społecznościowych Facebook i Instagram. Z wizyty powstał bogaty materiał zdjęciowy na tle obiektów członków LOT. 

22-24 lipca wspieraliśmy Lubelskie Convention Bureau w przeprowadzeniu fam tripu SITE Poland, mającego na celu 
zapoznanie z ofertą konferencyjną Lublina meeting plannerów należących do ww. stowarzyszenia. 

4-5 sierpnia, dzięki współpracy z ZOPOT Madryt, Lublin odwiedzili portugalscy dziennikarze Jose Luis Peixoto i Patricia 
Pinto, którzy mieli okazję zwiedzić Kozłówkę, Lublin, a następnie udali się w dalszą podróż po Polsce. Wizytę 
zrealizowaliśmy we współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną. 

28 sierpnia, podczas Festiwalu Legend Lubelskich, pomagaliśmy w realizacji dwugodzinnego live streamingu z Lublina 
do mediów skierowanych na rynek chiński w ramach kampanii promocyjnej organizowanej przez Europejską Komisję 
Turystyki - "Europe behind scenes". 

3) Badania i analizy rynkowe 

Od kwietnia 2021 roku LOT Metropolia Lublin wspólnie z Biurem Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin prowadzi 
bieżące badania ruchu turystycznego na terenie Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego z wykorzystaniem 
danych pochodzących z zasobu big data dostawcy Selectivv. Badania służą tworzeniu bieżących analiz ruchu na cele 
corocznej analizy przygotowywanej przez Biuro Rozwoju Turystyki oraz do bieżącej analizy trendów pozwalającej na 
skuteczne prowadzenie działań promocyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do badań wzbudziło 
ciekawość krajowej branży turystycznej, czego przykładem była prezentacja nt. badań ruchu turystycznego wygłoszona 
przez Krzysztofa Ragnowicza podczas „City Data Forum” we Wrocławiu 22 czerwca 2021 r. 

4) Wydawnictwa promocyjne 

LOT Metropolia Lublin w 2021 roku przygotowała dwa drukowane wydawnictwa promocyjne skierowane do odbiorców 
zewnętrznych. Były one związane z obecnością na targach FITUR 2021 w Madrycie oraz WTM 2021 w Londynie. Były 
to 40-stronicowe foldery promocyjne Lublina – Miasta Inspiracji przedstawiające kluczowe elementy oferty turystycznej 

http://www.lublininfo.com/
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Lublina jako destynacji turystycznej dla gości z zagranicy. Foldery były wydane odpowiednio w j. hiszpańskim 
i j. angielskim. 

5) Reklama w mediach tradycyjnych 

Realizowane działania tj. CityTalks czy TripPass były komunikowane do mediów tradycyjnych w formie informacji 
prasowych i press-packów, dzięki którym informacje o działaniach stowarzyszenia pojawiały się w ogólnopolskich 
mediach ogólnych i branżowych, jak również w mediach lokalnych. 

We współpracy z Mandragorą Restauracją Żydowską umieściliśmy reklamę Lublina w Wiadomościach Turystycznych 
poświęconych weekendowi w Polsce i miejskim city-breakom. 

W sierpniu nawiązaliśmy współpracę z In Your Pocket – międzynarodowej sieci informatorów turystycznych. Dzięki niej 
Lublin znalazł się w międzynarodowej bazie destynacji turystycznych w formie online, jak również ukazały się polsko-
angielskie mapy Lublina In Your Pocket. 

6) TripPass 

Pandemia COVID-19 w 2020 roku zmotywowała duże polskie miasta do współpracy i wspólnego promowania swojej 
oferty turystycznej na zasadach kooperencji, a nie konkurencji. Wtedy zrodził się pomysł, by stworzyć ogólnopolską 
kartę turysty. Efektem tego, z końcem 2020 roku Gdańska Organizacja Turystyczna zaproponowała pierwszy projekt 
takiej karty, mającej przede wszystkim cel promocyjny, oferującej turyście pakiety zniżek, darmowych wejść do atrakcji 
turystycznych lub gratisów. W marcu 2021 formalnie do inicjatywy dołączyła LOT Metropolia Lublin jako operator 
Pakietu Lubelskiego, w którym znalazły się oferty 15 członków stowarzyszenia. W ostatni weekend maja 2021 oficjalnie 
uruchomiono TripPass, który z końcem roku 2021 oferował pakiety zniżkowe w Gdańsku, Lublinie, Opolu i Giżycku oraz 
rabat na przejazdy liniami FlixBus. Wynik reklamowy samej inauguracji programu to zasięg ok. 570 tys. osób i ekwiwalent 
reklamowy rzędu 120 tys. zł. Do końca grudnia 377 osób aktywowało Pakiet Lubelski. 

7) CityTalks 

Na podstawie zawartej w grudniu 2020 roku umowy o współpracy, LOT Metropolia Lublin zaangażowała się w tworzenie 
i rozwijanie lubelskiej odsłony aplikacji CityTalks, czyli audioprzewodnika działającego w modelu freemium, który składa 
się z serii krótkich nagrań przybliżających mniej i bardziej znane historie miasta. W lutym 2021 roku do projektu 
dołączyło Polskie Radio Lublin, które zapewniło profesjonalne nagrania 200 pierwszych mikrohistorii prezentowanych 
w aplikacji. Aplikacja została udostępniona publicznie w wersji obejmującej Lublin 4 czerwca 2021 roku zarówno na 
urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Następnie aplikacja została wzbogacona o 12 rekordów o Warsztatach Kultury 
i 23 o ówczesnych instalacjach w ramach Nocy Kultury. Na koniec roku 2021 w aplikacji było dostępne 235 rekordów. 

8) Polska Marka Turystyczna 

W 2019 roku Miasto Lublin otrzymało tytuł Polskiej Marki Turystycznej – Lublin. Wraz z powstaniem LOT Metropolia 
Lublin, organizacja zaczęła partycypować w działaniach związanych z programem Polskich Marek Turystycznych, by 
docelowo stać się zarządcą Polskiej Marki Turystycznej – Lublin. Działania w zakresie projektu polegały w 2021 roku 
przede wszystkim na dostarczaniu materiałów Polskiej Organizacji Turystycznej do promocji Lublina na rynku krajowym. 

26 marca 2021 r. organizacja miała okazję zaprezentować ofertę swoją i swoich członków podczas warsztatów dla 
polskich touroperatorów jako Polska Marka Turystyczna – Lublin. 
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8-9 listopada 2021 r. w Bielsku-Białej Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla 
zarządców Polskich Marek Turystycznych w zakresie tworzenia turystycznych szlaków kulinarnych, w których brali 
udział przedstawiciele stowarzyszenia. 

27 grudnia 2021 r. LOT Metropolia Lublin organizowała reportaż programu TVP2 Pytanie na Śniadanie z Lublina, który 
obejmował wypowiedzi Prezesa Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wicedyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej, 
przedstawicielki Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Przewodniczki Inspiracji Kingi Witkowskiej-Mirosław.  

9) Działania skierowane do mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 

Biuro LOT Metropolia Lublin wsparło technicznie i organizacyjnie Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin 
w przeprowadzeniu rejestracji na wydarzenia Sezonu Lublin 2021 odbywającego się 21-23 maja 2021 r., jak również 
pracownicy LOT świadczyli informację dla uczestników i partnerów Sezonu Lublin. 

W czasie Festiwalu Legend Lubelskich (27-29 sierpnia) punkt informacji przy ul. Jezuickiej 1/3 – Centrum Inspiracji 
Turystycznej – wspierał organizacyjnie festiwal w postaci wydawania wejściówek na spektakle oraz przeprowadzenia 
gry miejskiej. 

We współpracy z UMCS w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki mieliśmy przyjemność zapoznać z Lublinem i okolicami 
noblistę w dziedzinie chemii z 1988 roku, profesora Roberta Hubera, jak również profesora Jerzego Bralczyka wraz 
z małżonką Lucyną Kirwil. Podobnie promocyjnie organizacja wsparła Lubelski Festiwal Kawy organizowany przez 
Lubartowską 77 i Lubelski Festiwal Wina organizowany przez Restaurację Tinto. 

Centrum Inspiracji Turystycznej przygotowało specjalną grę miejską na Festiwal Bożego Narodzenia 2021 w Lublinie. 

10) Promocja turystyki przyjazdowej 

26 lutego 2021 r. organizacja miała okazję zaprezentować ofertę swoją i swoich członków podczas warsztatów dla 
polskich touroperatorów prezentujących ofertę regionów Polski Wschodniej. 

Rok 2021 był pierwszym od wybuchu epidemii COVID-19, w którym wróciły stacjonarne wydarzenia targowe w branży 
turystycznej. Jako pierwszy na mapę międzynarodowych targów turystycznych wrócił FITUR w Madrycie – w normalnej 
sytuacji trzecie największe targi na świecie, po londyńskich i berlińskich. LOT Metropolia Lublin zdecydował się na 
aplikację na Polskie Stoisko Narodowe na tych targach ze względu na wyjątkową szansę promocyjną wynikającą 
z pokazania się na pierwszych wracających targach jako nowość ofertowa, wysoką wyszczepialność w społeczeństwie 
hiszpańskim (oznaczające szansę związaną z brakiem barier związanych z podróżowaniem do Polski), jak również 
stosunkowo niskie koszty obecności na targach. Organizacja otrzymała miejsce jako wystawca i od 19 do 23 maja 
reprezentowała Lublin i LOM na targach. Argumenty stojące za decyzją o wyjeździe okazały się trafne – główny 
hiszpański dziennik El Pais opisał Lublin jako nowość ofertową na targach, a zdjęcie Lublina zajęło 2/3 pierwszej strony 
artykułu prezentującego ofertę zagraniczną wystawców. Publikacja ta miała wartość ok. 50 tys. Euro. Podczas targów 
nawiązano też bardzo istotne relacje z przedstawicielami największych polskich touroperatorów incomingowych. 

W lipcu dzięki współpracy ze Speedway Motor Lublin stowarzyszenie stworzyło i zrealizowało dużą akcję zapraszającą 
na Speedway Grand Prix w Lublinie kibiców z Gdańska, , Opola, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Publikacje 
promujące przyjazd do Lublina przy okazji tego wydarzenia pojawiły się na profilach Visit Gdańsk, Odkryj Opole, 
Poznań.travel, Visit Toruń, Odkrywaj Warszawę oraz PGE Narodowego, a także Visit Wrocław i Dolny Śląsk Travel. 

Na początku września, wraz z ogłoszeniem programu Poznaj Polskę, organizacja przygotowała gotowe scenariusze 
wycieczek do Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego dla dyrektorów szkół, spełniające kryteria programu, z 
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podziałem na roczniki i długości planowanych wyjazdów. Plany wycieczek zostały ułożone w oparciu o ofertę 
turystyczną członków stowarzyszenia. 

Braliśmy udział 25-26 września w targach Tour Salon 2021 w Poznaniu w ramach wspólnego stoiska projektu TripPass. 
Podczas targów projekt TripPass został uhonorowany Różą Regionów X edycji tego konkursu.  

Od 1 do 3 listopada LOT Metropolia Lublin promowała Lublin i LOM w ramach Polskiego Stoiska Narodowego na 
największych targach turystycznych World Travel Market 2021 w Londynie. Trzydniowe targi były wyjątkową okazją do 
zaprezentowania oferty Lublina odbiorcom branżowym z całego świata na największym tego typu międzynarodowym 
wydarzeniu od 2019 roku, jak również do nawiązania kontaktów operacyjnych z touroperatorami włączającymi Lublin 
do swojej oferty na rok 2022. 

7-9 grudnia 2021 r. przedstawiciele stowarzyszenia brali udział w narodowych warsztatach branżowych (B2B) 
z udziałem polskiej i zagranicznej branży turystycznej BUY POLAND 2021 r. 

11) Wydawnictwa informacyjne 

LOT Metropolia Lublin tworzy materiały informacyjne dla turystów odwiedzających Lublin i Lubelski Obszar 
Metropolitalny z zachowaniem trzech zasad: format materiałów musi być wygodny dla turysty, materiały muszą być 
dostępne w jak największej liczbie miejsc obecności turystów oraz w materiałach jest dostępna przestrzeń reklamowa, 
której sprzedaż finansuje koszty przygotowania, druku i dystrybucji. 

W 2021 roku wydano 50 tys. map turystycznych Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w wersji polsko-
angielskiej w formatach A3 i A4 oraz przygotowano kolejne wersje językowe: polsko-hiszpańską, polsko-niemiecką, 
polsko-ukraińską i polsko-rosyjską. Stworzono również i wydano w 20 tys. egzemplarzy 100-stronicowy Informator 
Turystyczny w j. polskim w formacie A6 oraz przygotowano jego wersję w j. angielskim. Poza tymi materiałami, 
opracowano i wydrukowano ulotki tematyczne dostępne w Centrum Inspiracji Turystycznej. 

12) Centrum Inspiracji Turystycznej 

Realizując jedno z podstawowych zadań postawionych przed LOT Metropolia Lublin w momencie jej utworzenia, 
pierwsza połowa roku została poświęcona przygotowaniu otwarcia nowego punktu informacji – Centrum Inspiracji 
Turystycznej w Lublinie. Organizacja była gotowa formalnie i kadrowo, by punkt prowadzić już od marca 2021 roku, 
natomiast uzyskanie lokalu przy ul. Jezuickiej 1/3 w użyczenie od Urzędu Miasta Lublin trwało do maja, a zakończenie 
niezbędnych z perspektywy Urzędu Miasta Lublin prac przygotowawczych trwało do połowy lipca 2021. Z tego powodu 
LOT Metropolia Lublin przez cztery miesiące, od marca do czerwca, prowadziła tymczasowy punkt informacji 
turystycznej w Kawiarni i Księgarni Między Słowami przy ul. Rybnej w Lublinie. 

Od połowy lipca, po zakończeniu wszystkich prac w lokalu, otwarte zostało Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie, 
które oprócz świadczenia informacji turystycznej, od 23 lipca zaczęło realizować sprzedaż pamiątek z Lublina. Punkt 
przez cały czas działał w trybie 7-dniowym w godzinach od 10:00 do 18:00, oferując informację o atrakcjach Lublina 
i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w językach polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i hiszpańskim. W 
przestrzeni punktu została utworzona biblioteczka publikacji o Lublinie, strefa rozmowy o Lublinie i odpoczynku, a także 
kącik dla dzieci, a w umeblowaniu punktu pomógł Urząd Miasta Lublin i firma Gobi produkująca meble na wymiar.  

Bardzo istotną cechą Centrum Inspiracji Turystycznej jest sposób obsługi turysty, który – w przeciwieństwie do 
tradycyjnych informacji turystycznych – wymaga od pracowników punktu dosłownego wyjścia do wchodzącego do 
punktu turysty i zachęcenia go do krótkiej rozmowy o mieście, podczas której specjaliści ds. turystyki lokalnej są w stanie 
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zaproponować każdemu gościowi dostosowany do jego potrzeb i możliwości (czasowych, fizycznych, finansowych) plan 
spędzania czasu na terenie Lublina i LOM, który uwzględnia korzystanie z oferty turystycznej członków stowarzyszenia. 
Ten sposób działania jest wysoce skuteczny, czego potwierdzeniem są oceny o średniej równej 5.0 w opiniach Google. 

Dzięki współpracy z Fundacją Primum Auxilium od 19 listopada w Centrum Inspiracji Turystycznej jest dostępny AED – 
automatyczny defibrylator. W razie potrzeby każdy może z niego skorzystać w godzinach pracy punktu (codziennie 
10:00-18:00) i w dni powszednie nawet od 7:30 (godziny pracy Biura Rozwoju Turystyki). 

Pracownicy Centrum Inspiracji Turystycznej uczestniczyli 25 listopada 2021 roku w szkoleniu dla informatorów 
turystycznych z województwa lubelskiego organizowanym przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną pt. 
„Efektywne narzędzia pracy informatora turystycznego”. 

Dzięki współpracy z Marketingiem Miasta Lublin oraz Urzędem Gminy Jastków, jak również Cukiernią Staropolską, od 
grudnia 2021 r. w Centrum Inspiracji Turystycznej dostępne były lubelskie dekorowane pierniczki przedstawiające 
najbardziej charakterystyczne symbole Lublina, jak również herby stowarzyszonych gmin z obszaru LOM. 

Ze względu na okres pandemiczny i zawieszoną certyfikację punktów informacji turystycznej przez Polską Organizację 
Turystyczną, Centrum Inspiracji Turystycznej podda się certyfikacji po jej wznowieniu, w 2022 roku. 

13) Biuro stowarzyszenia 

Biuro stowarzyszenia przez okres całego roku zajmowało się bieżącym prowadzeniem działalności stowarzyszenia. 
Poza tym koordynowało wszystkie projekty związane ze współpracą pomiędzy członkami stowarzyszenia, inicjując 
w lipcu 2021 r. comiesięczne spotkania branży noclegowej. Zorganizowano również 4 szkolenia: 2 szkolenia z wiedzy 
o Lublinie dla pracowników recepcji hotelowych, jedno szkolenie kelnerskie dla przedstawicieli gastronomii oraz jedno 
otwarte dla wszystkich członków LOT szkolenie z marketing automation. W ramach poszukiwań dodatkowych źródeł 
finansowania złożono również projekty w miejskim Programie Wspierania Inicjatyw Akademickich oraz wojewódzkim 
programie grantowych na działania publiczne w zakresie turystyki, niestety bez sukcesów. 

9 kwietnia 2021 r. przedstawiciele LOT Metropolia Lublin brali udział w Operacji Czysta Rzeka – organizowanej przez 
Arche – wraz z Arche Hotel Lublin, Centrum Kultury i Speedway Motorem Lublin. W ramach akcji sprzątano dolinę 
Bystrzycy na odcinku od ul. Piłsudskiego do ujścia Czerniejówki. 

W dniach 28-30 listopada 2021 przedstawiciele stowarzyszenia brali udział w konferencji New Trends in Tourism 2021 
w Gdańsku, organizowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną. 28 listopada miały miejsce warsztaty z GOT, 
podczas których zarząd Gdańskiej Organizacji Turystycznej podzielił się z LOT Metropolia Lublin dobrymi praktykami z 
działania wielkomiejskiego LOT, następnie odbyły się warsztaty partnerów projektu TripPass. 29 listopada Krzysztof 
Raganowicz był uczestnikiem łączonego wystąpienia „Współpraca? O to chodzi!” wraz z prezesami Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej i Łódzkiej Organizacji Turystycznej o współpracy pomiędzy miastami i organizacjami turystycznymi 
w czasie pandemii, która zaowocowała projektami #CityWillWait, #CityIsReady i TripPass, a następnie w panelu 
dyskusyjnym „Turystyka cyfrowa – jak sobie z nią poradzić?” w j. angielskim, podczas której miał okazje przybliżyć 
innowacyjną formę badań ruchu turystycznego realizowaną w Lublinie. 

Przedstawiciele LOT Metropolia Lublin brali udział w Forum POT-ROT-LOT 15-17 listopada 2021 roku we Wrocławiu, 
gdzie mieli okazję wziąć udział w panelach szkoleniowo-eksperckich, warsztatach, jak również w spotkaniach 
bezpośrednich z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej w celu zaplanowania działań 
promocyjnych w roku 2022. 
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26 listopada przedstawiciele organizacji wzięli udział w wizycie studyjnej w Łodzi, podczas której mieli okazję poznać 
dobre praktyki w zakresie działalności lokalnej organizacji turystycznej działającej w dużym ośrodku metropolitalnym 
realizowane przez Łódzką Organizację Turystyczną. 

W listopadzie 2021 roku przygotowana została aplikacja w konkursie realizowanym przez Polską Organizację 
Turystyczną polegającą na przygotowaniu materiału promocyjnego w formie notatki prasowej dotyczącej zmian na 
rynku usług turystycznych w regionie działania LOT Metropolia Lublin spowodowanych wprowadzeniem programu 
Polski Bon Turystyczny. W grudniu, organizacja została ogłoszona jednym ze zwycięzców konkursu i przygotowała 
materiał podsumowujący realizację programu Polski Bon Turystyczny i dobrej praktyki ibis Styles Lublin Stare Miasto 
jako przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie Certyfikacji Podmiotów Turystycznych. 

5. Opis działalności gospodarczej w 2021 r. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą od dnia rejestracji w celu pozyskiwania środków na realizację 
działalności statutowej. W 2021 roku została ona znacząco rozwinięta dzięki otwarciu Centrum Inspiracji Turystycznej 
w Lublinie, które pełni również funkcję sklepu z pamiątkami i produktami regionalnymi. Działalność gospodarcza została 
opisana poniżej w podziale na kategorie określone w planie merytorycznym działalności na 2021 rok. 

1) Produkcja pamiątek 

LOT Metropolia Lublin na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Lublin w 2020 roku ma udzieloną licencję na 
korzystanie z zastrzeżonego znaku „Lublin. Miasto Inspiracji” oraz na produkcję oficjalnych pamiątek oznaczonych tym 
znakiem, we współpracy z Marketingiem Miasta Urzędu Miasta Lublin. W 2021 roku LOT Metropolia Lublin 
wyprodukowała 14 różnych rodzajów pamiątek, w tym kubki, koszulki, skarpetki, breloki, plecaki, maseczki ochronne 
czy czekoladę. 

2) Prowadzenie działalności gospodarczej 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność gospodarczą na dwóch filarach: prowadzeniu sklepu z pamiątkami 
i produktami regionalnymi w ramach Centrum Inspiracji Turystycznej oraz tworzeniu sieci sprzedaży pamiątek we 
współpracy z partnerami – członkami stowarzyszenia. 

Sklep z pamiątkami i produktami regionalnymi w Centrum Inspiracji Turystycznej posiada w swoim asortymencie 
produkty własne LOT Metropolia Lublin w postaci pamiątek oraz produkty partnerów zewnętrznych. Sprzedaż w sklepie 
była prowadzona od momentu, gdy tylko lokal został ostatecznie oddany do pełnego użytku stowarzyszeniu, tj. od 
23 lipca 2021 roku. Od tego dnia rozwijano asortyment sklepu o produkty partnerów zewnętrznych – dostawców 
pamiątek, ekologicznych produktów spożywczych, sztuki (rękodzieło, akwarele) czy publikacji książkowych. Do dnia 
31 grudnia 2021 roku w asortymencie sklepu pojawiły się produkty 17 partnerów zewnętrznych. W Centrum Inspiracji 
Turystycznej sprzedaż rejestrowana i prowadzona jest zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a klienci 
mogą za zakupione produkty płacić gotówką i kartą płatniczą. LOT Metropolia Lublin w 2021 roku była zwolniona 
podmiotowo z VAT ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 200 000 zł netto. 

Pod koniec roku 2021 sieć sprzedaży pamiątek miejskich utworzona przez LOT Metropolia Lublin obejmowała 
11 punktów w Lublinie – oprócz Centrum Inspiracji Turystycznej były to sklepy z pamiątkami Cebularz i Szczupak LubLin, 
kawiarnia Między Słowami, sklep firmowy marki Lubelski Stół oraz sześć hoteli: ibis Styles Lublin Stare Miasto, Arche 
Hotel Lublin, Mercure Lublin Centrum, Hampton by Hilton Lublin, Hotel Wieniawski i LubHotel. 
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