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IV posiedzenie Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego  
„Zieleń w mieście” 

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA 

 
Temat spotkania: Spotkanie z Instytutem Polityk Publicznych i omówienie zasad 
dalszej współpracy przy organizacji Panelu 
Termin: 24.01.2020, godz. 10:00 
Miejsce: Sala 107B, Urząd Miasta Łodzi 
Uczestnicy: Zgodnie z załączoną listą obecności 
 
Przebieg spotkania: 

 
1. Przedstawiciele Instytutu Polityk Publicznych - Konrad Szpak, Aleksandra 

Błaszczak, Anna Biloboka – przedstawili swoją organizację oraz omówili 
swoje doświadczenia związane z działaniami dotyczącymi sektora 
publicznego oraz działaniami partycypacyjnymi. 

2. Pani Agata Burlińska z Biura ds. Partycypacji Społecznej powitała wszystkich 
oraz rozpoczęła od omówienia podsumowanie zgłoszeń do Łódzkiego Panelu 
Obywatelskiego „Zieleń w mieście” zgodnie z załączoną prezentacją. 
Wpłynęło 1061 ważnych zgłoszeń, z czego 1005 elektronicznych  
i 56 papierowych. 

3. Członkowie Zespołu (2 osoby) wraz z IPP będą bezpośrednio zaangażowani 
w wybór Interesariuszy Panelu. W trakcie dyskusji dotyczącej ukształtowania 
„Zasad wyboru Interesariuszy” zgłoszono następujące postulaty i uwagi: 

 zastosowanie rozwiązań pokazujących, że osoby zgłoszone kogoś 
faktycznie reprezentują (np. lista poparcia z 20 podpisami dla liderów 
lokalnych bez osobowości prawnej) 

 konieczność przemyślenia zapisów dotyczących tego, kto jest 
uprawniony do udziału – czy np. NGO musi mieć wprost wpisane do 
statutu, że zajmuje się tematem zieleni 

 zasady zgłaszania się podmiotów bez osobowości prawnej 

 możliwość zgłoszenia się Rad Osiedli 

 możliwość zgłoszenia się inicjatyw oddolnych, których przedstawiciele  
mogliby pokazać rekomendacje w oparciu o swoje dotychczasowe 
działania 

 jedna organizacja = jeden przedstawiciel 

 udział wspólnot mieszkaniowych 

 ważne by kryteria nie wyeliminowały jakiejś ważnej grupy, każdy 
spełniający kryteria powinien móc się zaprezentować 

 kryteria powinny umożliwiać pokazanie szerszego poglądu na 
zagadnienia 
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 ustawienie kryteriów tak, by wypowiadały się osoby z myślą o ogóle 
dobra wspólnego, a nie chcące załatwić sprawę zieleni  
np. na konkretnym podwórku 

 dopuszczenie środowiska samochodowego do wypowiadania się 
w temacie zieleni, ponieważ dotyczą ich zagadnienia w zakresie 
osiągania kompromisu 

 konieczność określenia odgórnie czasu na wystąpienie w zależności 
od liczby zgłoszeń 

 chęć analizy zgłoszeń przez więcej niż 2 osoby z Zespołu 
 

4. Członkowie Zespołu (2 osoby) wraz z IPP będą bezpośrednio zaangażowani 
w wybór Ekspertów Panelu. W trakcie dyskusji dotyczącej ukształtowania 
„Zasad wyboru Ekspertów” zgłoszono następujące postulaty i uwagi: 

 konieczność wspólnego ustalenia kryteriów 

 określenie zagadnień, do których eksperci mają być poszukiwani 

 eksperci mają dawać swoje rekomendacje 

 wątpliwość czy eksperci będą chcieli wypełniać formularze 
zgłoszeniowe jeżeli nie będą mieli pewności, że wezmą udział 

 przeprowadzenie otwartego naboru jako element jawności 
w przygotowaniu Panelu, przy czym w procedurze należy także 
przewidzieć zapraszanie ekspertów bezpośrednio do udziału 
w naborze 

 podanie listy zgłoszeń do wiadomości Zespołu 

 konieczność ustalenia zasad naboru w sposób określający zasady 
działania w przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ekspertów 
z otwartego naboru 

 istotne jest by ekspert potrafił atrakcyjnie i przystępnie zaprezentować 
dane zagadnienie 

 
5. Konieczność zmiany harmonogramu spotkań Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego „Zieleń w mieście” z uwagi na wydłużenie otwartego 
konkursu ofert. 

 
 

Ustalenia: 

 Następne spotkania odbędą się: 
o 21 lutego 2020 r. (piątek), godz. 10:00-12:00 

 
Protokołowała: 
Olga Zuchora 

 


