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

13.12.2019



Cel spotkania
1. Terminy naboru operatora Panelu 
2. Opowiedzenie o działaniach podjętych w ramach rekrutacji mieszkańców 

do Panelu oraz postępach w rekrutacji 
3. Omówienie propozycji zasad losowania Członków Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego „Zieleń w mieście” i ustalenie ich ostatecznego brzmienia  
4. Omówienie szczegółowego programu konsultacji społecznych na styczeń 

oraz działań wspierających Panel (w tym warsztatów oraz konkursu dla 
dzieci) 

5. Rozpoczęcie prac nad zaplanowaniem ewaluacji procesu Łódzkiego Panelu 
Obywatelskiego



NABÓR OPERATORA

• Do 20 grudnia – oferta elektroniczna
• Do 23 grudnia – oferta papierowa
• Grudzień 2019 / styczeń 2020 – komisja konkursowa
• Styczeń 2020 – podpisanie umowy
• Do 30 maja 2020 – przeprowadzenie Panelu



REKRUTACJA PANELISTÓW

• Zgłoszenia internetowe: 592 (stan na 12.12.2019, godz. 14:04)
• Zgłoszenia papierowe: brak danych



ROZKŁAD PRZESTRZENNY
STAN NA 09.12.2019
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RSM Bawełna 124
Łódzka SM 300
SM Pojezierska 220
SM Doły-Marysińska 100
SM Klonowa 80
Widzewskie TBS 250
SM Karolew 200
DO DOSTARCZENIA 1150

SM Sympatyczna 66
SM Retkinia-Południe 50
Retkińska SM Botanik 50
SM Radogoszcz-Wschód 150
SM Radogoszcz-Zachód 350
SM Zarzew 450
SM Teofilów 880
SM Dąbrowa 330
SM Śródmieście 300
SM im. W. Jagiełły 240
SM Piaski 170
ZLM 1500
DOSTARCZONO 4536

Dodatkowo:
1. 20 tablic informacyjnych na obszarze rewitalizacji
2. 200 plakatów w MPK
3. plakat w gazecie SM Bawełna (nakład 10 tys.) – dystrybucja 

15.12.2019
4. Wersje cyfrowe plakatów z prośbą o druk/dystrybucję rozesłane 

do:
• szkół publicznych (Librus)
• administratorów nieruchomości
• placówek kultury (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
• uniwersytetów III wieku
• bibliotek miejskich
• rad osiedli
• NGO senioralnych / związków zawodowych / związków 

weteranów

Plakaty



ZASADY LOSOWANIA 
PANELISTÓW I PANELISTEK



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 1 dzień przed 
terminem losowania. 

2.Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa dwóch przedstawicieli Zespołu ds. Łódzkiego 
Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”, wskazanych przez tenże Zespół, oraz dwóch 
pracowników Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi. 



3.Po zakończeniu etapu rejestracji, kandydaci na Panelistów i Panelistów rezerwowych zostają 
podzieleni zostają 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, wiek, miejsce 
zamieszkania, płeć 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 umowy przez kandydata 
na Panelistę, propozycję podpisania umowy otrzymuje kandydat na Panelistę, który zajmuje 
miejsce kolejne 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, stosuje się procedurę opisaną w pkt. 5. 

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 być 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 „Zieleń w mieście” z dniem wejścia w życie odrębnego zarządzenia 
Prezydenta Miasta Łodzi powołującego Panel oraz określającego jego imienny skład. 



PROGRAM KONSULTACJI

2-31.01.2020 - konsultacje społeczne/ zbieranie uwag

09.01.2020, godz. 17-20 - warsztaty:
• krótki wstęp dotyczący Panelu oraz postawionych pytan
• 3 równoległe warsztaty dla każdego z tematów



DODATKOWE FORMY ZBIERANIA 
OPINII DLA PANELISTÓW

• materiały informacyjne dla dzieci 
• formularz do zbierania rekomendacji od dzieci 
• grupowy konkurs plastyczny „Zieleń w mieście” dla 

przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0-3) 
• warsztaty dla wylosowanych szkół podstawowych (klasy 4-8) 

oraz szkół ponadpodstawowych dotyczące wypracowywania 
rekomendacji 

STYCZEŃ - MARZEC 2020



Jak powinna wyglądać ewaluacja 
Łódzkiego Panelu Obywatelskiego 

„Zieleń w mieście”?



TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ
• 10.01.2020 r., godz. 10:00-12:00

Spotkanie z organizacją przygotowującą Łódzki Panel Obywatelski 
lub praca nad materiałami na potrzebę Panelu

• 24.01.2020 r., godz. 10:00-12:00
Spotkanie z organizacją przygotowującą Łódzki Panel Obywatelski 

lub dyskusja nad zaproponowanymi przez nią materiałami


