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DSP-BPS-II.530.1.2019 
 

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

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA 

 
Temat spotkania: Ustalenie zasad losowania panelistek i panelistów Łódzkiego 
Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” 
Termin:13.12.2019, godz. 10:00 
Miejsce:Sala 106B, Urząd Miasta Łodzi 
Uczestnicy: Zgodnie z załączoną listą obecności 
 
Przebieg spotkania: 

 
1. Pani Agata Burlińska z Biura ds. Partycypacji Społecznej powitała wszystkich 

oraz rozpoczęła od omówienia podjętych działań w ramach rekrutacji 
mieszkańców do Panelu oraz postępach w rekrutacji. Radny Damian 
Raczkowski zasugerował, żeby wydłużyć termin naboru panelistów tak, aby 
wpłynęły zgłoszenia spełniające kryteria możliwie jak największej liczby 
rozlosowanych profili. Zespół zgodził się z tą propozycją. Biuro ds. 
Partycypacji Społecznej wydłuży nabór do 12 stycznia 2020 r. 
 

2. Pani Agata Burlińska z Biura ds. Partycypacji Społecznej omówiła propozycję 
zasad losowania Członków Łódzkiego Panelu Obywatelskiego  
„Zieleń w mieście”.  Przedyskutowano metodologię losowania panelistów 
spośród zgłoszonych kandydatów: 

 Wyjaśniono dlaczego pierwszym kryterium, które ewentualnie może zostać 
pominięte jest kryterium wykształcenia. Dr Edyta Łaszkiewicz zwróciła 
uwagę, iż wykształcenie jest cechą dolosowaną, a więc  
w stosunkowo najniższym stopniu odzwierciedlającą strukturę społeczną 
łodzian. 

 Zdecydowano, iż kolejnym kryterium które może zostać pomięte, powinno 
być kryterium dzielnicy zamieszania, a nie jak proponowano wcześniej 
wieku. Wiek panelisty uznano za kryterium o większym znaczeniu dla 
reprezentowanych poglądów, niż dzielnica zamieszkania. 

 
3. Pani Agata Burlińska z Biura ds. Partycypacji Społecznej omówiła 

szczegółowy programu konsultacji społecznych na styczeń oraz działań 
wspierających Panel (w tym warsztatów oraz konkursu dla dzieci).  
Do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się  
9 stycznia 2020 r. zgłosili się: 

 Partycja Wojtaszczyk  

 Marek Kubacki 

 Anita Waack - Zając 

 Kinga Krauze 
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4. Pani Agata Burlińska przedstawiła terminy naboru na operatora Panelu 

zgodnie z załączoną prezentacją. 
 
Ustalenia: 

 Następne spotkania odbędą się: 
o 10 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 10:00-12:00 
o 24 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 10:00-12:00 

 Warsztaty w ramach konsultacji społecznych odbędą się: 
o 9 stycznia (czwartek), godz. 17:00-20:00, Duża Sala Obrad 

Urzędu Miasta Łodzi 
 
Protokołowała: 
Agata Burlińska 
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Załącznik nr 1 

 

Zasady losowania Członków Łódzkiego Panelu Obywatelskiego  
„Zieleń w mieście” 

 

1. Losowanie ma charakter otwarty i jest transmitowane na żywo. Informacja o miejscu 

i terminie losowania podawana jest do publicznej wiadomości na stronie 

www.uml.lodz.pl/panel-obywatelski nie później niż 4 dni przed terminem losowania. 

W przypadku losowania dodatkowego, informacja o miejscu i terminie losowania 

podawana jest do publicznej wiadomości na stronie www.uml.lodz.pl/panel-

obywatelski nie później niż 1dzieo przed terminem losowania. 

 

2. Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa dwóch przedstawicieli Zespołu 

ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleo w mieście”, wskazanych przez tenże 

Zespół, oraz dwóch pracowników Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta 

Łodzi.  

 

3. Po zakooczeniu etapu rejestracji, kandydaci na Panelistów i Panelistów rezerwowych 

zostają podzieleni na grupy spełniające kryteria Profili utworzonych zgodnie  

z załącznikiem nr 1. 

 

4. Następnie, biorąc pod uwagę liczbę poszukiwanych Panelistów z każdej z grup,  

a które odpowiadają poszczególnym poszukiwanym Profilom, dokonywane  

są czynności zmierzające do wyłonienia członków Panelu. 

 

5. Z każdej grupy wylosowanych zostaje po 10 kandydatów na Panelistów i/lub 

Panelistów rezerwowych, a ich listy uszeregowane zostają w kolejności losowania.  

W przypadku jeśli liczba chętnych w grupach przyporządkowanych do 

poszczególnych profili jest mniejsza niż 10, najpierw następuje uszeregowanie  

w drodze losowania chętnych spełniających wszystkie kryteria, a dla utworzenia 

pozostałej części listy, następuje losowanie kandydatów na Panelistów poprzez 

rezygnację z kryteriów w następującej kolejności: poziom wykształcenia, miejsce 

zamieszkania, wiek, płed aż do zapełnienia listy. 

 

6. Panelistą zostaje kandydat z najwyższego miejsca z listy, który po przeprowadzonym 

losowaniu wyraził zgodę na podpisanie umowy. W przypadku odmowy podpisania 
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umowy przez kandydata na Panelistę, propozycję podpisania umowy otrzymuje 

kandydat na Panelistę, który zajmuje kolejne miejsce na liście. 

 

7. Panelistą rezerwowym, w profilach z których wylosowano panelistę rezerwowego, 

zostaje kandydat, który po wyłonieniu wszystkich Panelistów zajmuje kolejne miejsce 

na liście oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy. W przypadku odmowy podpisania 

umowy przez kandydata na Panelistę rezerwowego, propozycję podpisania umowy 

otrzymuje kandydat na Panelistę rezerwowego, który zajmuje kolejne miejsce  

na liście. 

 

8. W przypadku gdy kandydaci z danej listy nie wyrazili zgody na podpisanie umowy lub 

umów w liczbie równej liczbie kandydatów do wyłonienia, losowana jest kolejna lista 

10 kandydatów z grupy spełniającej kryteria tego samego profilu z wyłączeniem z puli 

losowania kandydatów, którzy odmówili podpisania umowy. Losowanie dodatkowe 

przebiega w trybie wskazanym w pkt.5. Gdy procedura ta nadal nie doprowadzi do 

podpisania umowy z kandydatem, może byd ona powtarzana do rozlosowania 

wszystkich kandydatów z grup kandydatów spełniających kryteria poszukiwanych 

Panelistów, o których mowa w pkt.3. 

 

9. Członkowie Panelu, wyłonieni zgodnie z niniejszymi Zasadami, zostają Członkami 

Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleo w mieście” z dniem wejścia w życie 

odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi powołującego Panel oraz 

określającego jego imienny skład. 
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Załącznik nr 2 

Wylosowane profile Panelistów i Panelistów rezerwowych 

 

Profile Panelistów 

 

Płeć Wiek Dzielnica Poziom wykształcenia 

Kobieta 15-24 Bałuty wykształcenie wyższe 

Kobieta 15-24 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 15-24 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 15-24 Widzew wykształcenie wyższe 

Kobieta 25-39 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Górna 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Kobieta 25-39 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Śródmieście wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Widzew wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 25-39 Widzew wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Bałuty 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 
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Kobieta 40-64 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Bałuty wykształcenie wyższe 

Kobieta 40-64 Górna 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Kobieta 40-64 Górna wykształcenie wyższe 

Kobieta 40-64 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Polesie wykształcenie wyższe 

Kobieta 40-64 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Śródmieście wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Widzew 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Kobieta 40-64 Widzew wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Widzew wykształcenie wyższe 

Kobieta 65 Bałuty 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Kobieta 65 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Bałuty wykształcenie wyższe 

Kobieta 65 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Polesie 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 
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Kobieta 65 Polesie wykształcenie wyższe 

Kobieta 65 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Śródmieście wykształcenie wyższe 

Kobieta 65 Widzew wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 65 Widzew 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 15-24 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 15-24 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 15-24 Polesie 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 15-24 Widzew wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 25-39 Bałuty wykształcenie wyższe 

Mężczyzna 25-39 Bałuty wykształcenie wyższe 

Mężczyzna 25-39 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 25-39 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 25-39 Polesie wykształcenie wyższe 

Mężczyzna 25-39 Śródmieście 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 25-39 Widzew 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 40-64 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 40-64 Bałuty 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 40-64 Bałuty wykształcenie wyższe 
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Mężczyzna 40-64 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 40-64 Górna 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 40-64 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 40-64 Polesie wykształcenie wyższe 

Mężczyzna 40-64 Polesie 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 40-64 Śródmieście wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 40-64 Widzew wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 40-64 Widzew wykształcenie wyższe 

Mężczyzna 65 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 65 Bałuty 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 65 Górna 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Mężczyzna 65 Polesie wykształcenie średnie lub zawodowe 

Mężczyzna 65 Widzew wykształcenie wyższe 

 
Profile Panelistów rezerwowych 

 
Kobieta 25-39 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Górna wykształcenie średnie lub zawodowe 

Kobieta 40-64 Widzew 
brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe 

lub gimnazjalne 

Kobieta 65 Bałuty wykształcenie średnie lub zawodowe 
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Mężczyzna 25-39 Polesie wykształcenie wyższe 

Mężczyzna 40-64 Bałuty wykształcenie wyższe 

 


