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OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZGODY  

NA REALIZACJĘ INICJATYW ODDOLNYCH 

 Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW 

 MAL KOTŁOWNIA 
 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Definicje:  

a. MAL KOTŁOWNIA – Miejsce Aktywności Lokalnej „MAL KOTŁOWNIA”, Dom Sąsiedzki na 

Ulrychowie, działający w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 9, prowadzony przez Organizatora; 

b. Organizator – Fundacja HEREDITAS, z siedzibą: 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 

24, organizacja pozarządowa, prowadząca MAL KOTŁOWNIA;  

c. Zgłaszający – osoba fizyczna bądź prawna (także zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych, 

nieposiadające wpisu w rejestrze osób prawnych), która za pośrednictwem elektronicznego 

systemu rejestracji inicjatyw zgłosi chęć realizacji inicjatywy z wykorzystaniem zasobów MAL;  

d. Użytkujący – osoba fizyczna bądź prawna (także zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych, 

nieposiadające wpisu w rejestrze osób prawnych), którym udzielono zgody na realizację inicja-

tywy oddolnej, zgłoszonej za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji inicjatyw. 

e. Inicjatywa oddolna  - jednorazowe bądź cykliczne wydarzenie, opracowane wg autorskiego 

pomysłu Zgłaszającego, zarejestrowane za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji 

inicjatyw; także jednorazowe bądź cykliczne wydarzenie opracowane wg autorskiego pomysłu 

Zgłaszającego, skierowane do realizacji z wykorzystaniem zasobów MAL KOTŁOWNIA.      

f. Zasoby MAL KOTŁOWNIA – ogół materialnych i niematerialnych składników – zgromadzo-

nych dóbr, będących w bezpośrednim posiadaniu i dyspozycji MAL KOTŁOWNIA i udostępnia-

nych Użytkującemu na jego wniosek w ramach realizacji inicjatyw oddolnych. Do zasobów MAL 

KOTŁOWNIA należą w szczególności:  

a. przestrzeń lokalowa MAL KOTŁOWNIA, w tym: pomieszczenia (sala warsztatowa o po-

wierzchni ok. 38 m2, wyposażona w stoły, krzesła, z wyodrębnionym kącikiem dziecię-
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cym i biblioteczką; sala uniwersalna z wyodrębnionym zapleczem kuchenno – gastro-

nomicznym o powierzchni ok. 20 m2; toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami);  

b. wyposażenie przestrzeni lokalowej – m.in. sprzęt gospodarstwa domowego (AGD, RTV);  

sprzęt użytkowy (m.in. stoły, krzesła, zabawki, książki, tablice, art. kuchenne); wyposa-

żenie sanitarne i techniczne;  

c. kadra osobowa (m.in. administratorzy i animatorzy MAL KOTŁOWNIA, pracownicy 

techniczni, współpracujący wolontariusze); 

d. zasoby niematerialne (w szczególności wiedza, prawa autorskie i licencje, praca własna, 

usługi, przestrzeń czasowa).   

2. MAL KOTŁOWNIA to miejsce, w którym wspieramy lokalne pomysły i działania społeczne 

mieszkańców m.st, Warszawy. Sprzyjamy nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu 

spędzaniu wolnego czasu. 

3. MAL KOTŁOWNIA udostępnia swoją przestrzeń bezpłatnie dla okolicznych mieszkańców – 

osób fizycznych oraz prawnych (w tym organizacji pozarządowych, podmiotów niekomercyj-

nych, jednostek samorządowych etc.). Oferuje wsparcie dla realizacji lokalnych inicjatyw spo-

łeczno – kulturalnych. 

4. Organizator oraz MAL KOTŁOWNIA - co do zasady - nie ponoszą finansowych kosztów orga-

nizacji i realizacji zgłaszanych inicjatyw, w tym w szczególności: nie finansują wynagrodzeń 

osób obsługujących i/lub prowadzących inicjatywy, nie opłacają koniecznych do zakupu usług, 

artykułów, licencji i in.; nie partycypują w kosztach pośrednich (m.in. kosztach zapewnienia po-

częstunku uczestnikom), związanych z realizacją zgłoszonych inicjatyw. Wszelkie zasoby finan-

sowe, wykorzystane do realizacji zgłaszanej inicjatywy winny zostać wniesione przez stronę 

Zgłaszającą.  W wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach, dopuszcza się możli-

wość finansowania wybranych inicjatyw (bądź ich wybranych części składowych) ze środków 

przeznaczonych na funkcjonowanie MAL KOTŁOWNIA. 

II. ZGŁASZANIE INICJATYW 

1. Pierwszym i podstawowym warunkiem, umożliwiającym skorzystanie z zasobów MAL KO-

TŁOWNIA przy realizacji inicjatyw oddolnych jest zgłoszenie chęci realizacji inicjatyw przez 

Zgłaszającego.  
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2. Zgłoszenie chęci realizacji inicjatyw z wykorzystaniem zasobów MAL KOTŁOWNIA odbywa 

się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji inicjatyw.  

3. Organizator i/lub MAL KOTŁOWNIA nie udzielają Zgłaszającym uprzednich konsultacji w za-

kresie tematyki, formy, charakteru, aprobaty itp. planowanej do zgłoszenia inicjatywy oddol-

nych. 

4. Instytucja konsultacji zostaje uruchomiona z chwilą odnotowania wpływu (data rejestracji) 

zgłoszonej inicjatywy w elektronicznym systemie rejestracji inicjatyw.  

5. Łącze do formularza zgłoszenia chęci realizacji inicjatyw z wykorzystaniem zasobów MAL 

KOTŁOWNIA zostaje podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem oficjalnych kanałów 

dystrybucji informacji – profilu MAL KOTŁOWNIA na Facebooku oraz zakładki MAL KOTŁOW-

NIA na stronie internetowej Organizatora: www.fundacja-hereditas.pl.  

6. Zgłaszane inicjatywy nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań 

(prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń lokalową i czasową, w tym zasoby sprzę-

towe, zasoby pracy kadry MAL KOTŁOWNIA i in.), nie mogą być pobierane żadne opłaty.  

III. Sposób i kryteria oceny zgłoszeń 

1. Wyboru zgłoszonych do realizacji inicjatyw dokonuje kadra administracyjno – animacyjna 

MAL KOTŁOWNIA, działająca w porozumieniu z koordynatorem projektu oraz zarządem Orga-

nizatora. 

2. Wybór zgłoszonych do realizacji inicjatyw dokonywany jest na podstawie kryteriów:  

a. czasowych – zgłoszona inicjatywa nie koliduje/nie dubluje działań własnych MAL KOTŁOW-

NIA; 

b. społecznościowych - zgłoszona inicjatywa jest kierowana do miejscowej społeczności lokal-

nej, czynnie ją angażuje; program inicjatywy jest zgodny z horyzontalnymi zasadami polityki 

przeciwko wykluczeniu; wcześniejsza współpraca ze Zgłaszającym przebiegała prawidłowo; 

c. dostępu - zgłoszona inicjatywa jest bezpłatna dla MAL KOTŁOWNIA oraz uczestników (w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania inicjatywy ze 

środków przeznaczonych na funkcjonowanie MAL KOTŁOWNIA); Zgłaszający dysponuje odpo-

wiednimi zasobami, umożliwiającymi realizację inicjatywy a wykazane zapotrzebowanie na za-

soby pozostające w bezpośrednim posiadaniu i dyspozycji MAL KOTŁOWNIA jest możliwe do 

wykonania i/lub spełnienia przez placówkę i Organizatora. 
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3. Organizator i/lub MAL KOTŁOWNIA zastrzegają sobie prawo do uzyskania od Zgłaszającego 

dodatkowych wyjaśnień bądź szczegółowych informacji na temat zgłoszonej do realizacji inicja-

tywy. Właściwymi dla tego celu kanałami komunikacji będą wskazane za pośrednictwem elek-

tronicznego systemu rejestracji dane kontaktowe, tj. adres e-mail i/lub nr telefonu Zgłaszające-

go.  

4. Decyzja co do udzielenia/odmowy udzielenia zgody na realizację zgłoszonej inicjatywy zo-

stanie przesłana Zgłaszającemu na wskazany za pośrednictwem elektronicznego systemu reje-

stracji inicjatyw adres e-mail, w terminie do 10 dni roboczych, liczonych począwszy od dnia na-

stępującego po dniu zarejestrowania (wpływu) formularza zgłoszeniowego.  

5. W przypadku wyrażenia zgody na realizację inicjatywy, Zgłaszający uzgodni z Organizatorem 

i/lub MAL KOTŁOWNIA wszelkie szczegóły dotyczące realizacji inicjatywy, w tym w szczególno-

ści terminy, wykorzystywane zasoby, sposób realizacji.  

6. Decyzja co do odmowy udzielenia zgody na realizację zgłoszonej inicjatywy jest ostateczna i 

nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. W przypadku notorycznego łamania przez Zgłaszającego zasad Regulaminu korzystania z 

przestrzeni MAL KOTŁOWNIA, Zasad udzielania zgody na realizację inicjatyw oddolnych z wy-

korzystaniem zasobów MAL KOTŁOWNIA,  innych wewnętrznych i zewnętrznych postanowień 

regulujących pracę placówki, w tym ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, Organi-

zator i/lub MAL KOTŁOWNIA zastrzegają prawo do odmowy rozpatrzenia wniosku, co jest jed-

noznaczne z brakiem zgody na realizację zgłoszonej inicjatywy. 

IV. Warunki użytkowania udostępnionych zasobów MAL KOTŁOWNIA 

1. Zgłoszone inicjatywy mogą być realizowane w ściśle określonym terminie, czasie i formule, 

uzgodnionym i zaakceptowanym przez kadrę administracyjno – animacyjną MAL KOTŁOWNIA. 

W wyjątkowych sytuacjach MAL KOTŁOWNIA może odmówić możliwości korzystania z zare-

zerwowanych przestrzeni również po ustalonym terminie, proponując zamienne przedziały 

czasowe.  

2. Organizator i/lub MAL KOTŁOWNIA zobowiązują się udostępnić na rzecz Użytkującego 

uzgodnione, będące w bezpośrednim posiadaniu i dyspozycji MAL KOTŁOWNIA zasoby, nie-

zbędne do realizacji zgłoszonej inicjatywy. 

3. Użytkujący zasoby MAL KOTŁOWNIA zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o 

przygotowanie zaplecza technicznego, w tym miejsca oraz sprzętu niezbędnego do prawidło-

wej realizacji inicjatywy. 
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4. Użytkujący zasoby MAL KOTŁOWNIA, po zakończeniu realizacji inicjatywy (także rozumianej 

jako pojedyncze wydarzenie w cyklu), zobowiązuje się do uporządkowania przestrzeni oraz po-

zostawienia wypożyczanego sprzętu w stanie niezniszczonym, wynikającym z normalnego zu-

życia. 

5. Użytkujący zasoby MAL KOTŁOWNIA zobowiązany jest do obecności w miejscu realizacji ini-

cjatywy przez cały czas jej trwania.  

6. Użytkujący zasoby MAL KOTŁOWNIA odpowiedzialny jest za zniszczenia, powstałe w wyniku 

niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem ich użytkowania. Każde zniszczenie należy nie-

zwłocznie zgłosić kadrze administracyjno – animacyjnej MAL KOTŁOWNIA i/lub Organizatoro-

wi. W tym przypadku, Użytkujący zostanie obciążony obowiązkiem usunięcia powstałych znisz-

czeń bądź kosztami finansowymi przeznaczonymi na naprawę lub zakup zniszczonego mienia. 

7. Użytkujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w Regulaminie korzystania z 

przestrzeni MAL KOTŁOWNIA oraz stanowiących jego dopełnienie dokumentach towarzyszą-

cych. 

8. Zasoby MAL KOTŁOWNIA udostępniane są wyłącznie w godzinach pracy placówki, z wyłą-

czeniem weekendów, dni ustawowo wolnych od pracy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady 

możliwe są wyłącznie za zgodą MAL KOTŁOWNIA  i/lub Organizatora. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

MAL KOTŁOWNIA i/lub Organizator zastrzegają prawo wprowadzania zmian w niniejszym doku-

mencie. 
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