
 
 

 
 

ZASADY NABORU EKSPERTÓW I INTERESARIUSZY  

Eksperci – osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie objętej zakresem tematycznym 

Panelu, które prezentują zagadnienia tworzące jego zakres tematyczny. Ekspertami mogą być 

przedstawiciele środowiska naukowego bądź osoby posiadające doświadczenie praktyczne w 

tematyce Panelu. 

 

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  

a. Panelistach - rozumie się Panelistów i Panelistki II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. 

b. Mieszkańcach - rozumie się Mieszkańców i Mieszkanki Łodzi. 

c. Ekspertach – rozumie się Ekspertów i Ekspertki. 

d. Interesariuszach – rozumie się Interesariuszy i Interesariuszki. 

  

ZADANIA EKSPERTÓW w ramach II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego są następujące:  

1. Przygotowanie konspektu (fiszki) spotkania – proponowanej struktury i zakresu 

tematycznego wystąpienia eksperckiego podczas spotkania edukacyjnego Panelu - faza 

naboru Ekspertów.  

2. Przygotowanie wystąpienia i prezentacji (Power Point, min. 20 slajdów na 

ustalonym szablonie, czas prezentacji max. 1 h) na 2 tygodnie przed planowanym 

terminem spotkania, w celu weryfikacji prezentowanych treści przez Realizatora 

(kontrolowanie procesu, ale nie cenzurowanie wystąpień) i możliwości zapoznania się 

z materiałami tłumaczom języka migowego.  

3. Przekazanie Panelistom rzetelnej wiedzy w zakresie realizowanego tematu w 

sposób możliwie zobiektywizowany.  

4. Realizacja wystąpienia przeprowadzona mus być w sposób zrozumiały i czytelny, 

uwzględniając zróżnicowany poziom wykształcenia i wiedzy Panelistów.  

5. Należy uwzględnić w wystąpieniu i prezentacji przegląd dobrych praktyk i rozwiązań 

z omawianego tematu, wskazanie ich zalet i wad (możliwości i ograniczeń 

prezentowanych wdrożeń) oraz kosztów i korzyści ich realizacji.  



 
 

 
 

6. Udzielanie odpowiedzi na pytania Panelistów zadawane w trakcie spotkania oraz 

podczas konsultacji edukacyjnych do 30 minut po zakończonych blokach spotkania 

edukacyjnego.    

7. Przygotowanie w okresie do 3 dni od zakończenia spotkania w formie pisemnej 

materiałów zawierających streszczenie wystąpienia, w tym opis dobrych praktyk i 

odpowiedzi na pytania Panelistów (ok. 5 stron tekstu, w tym zdjęcia, wykresy, według 

wyznaczonych standardów technicznych).  

8. Opiniowanie propozycji rekomendacji, w kontekście redukcji o 55% emisji gazów 

cieplarnianych na terenie Łodzi do 2030 r., szczególnie pod względem formalno-

prawnym, merytorycznym i finansowym oraz możliwości ich wdrożenia w mieście.  

9. Uczestnictwo w pierwszym spotkaniu deliberacyjnym.   

 

WSKAZÓWKI DO WYSTĄPIENIA:  

• Wystąpienia jak i prezentacja podejmowanych zagadnień powinny uwzględniać 

zróżnicowanie grupy Panelistów pod względem wieku, wykształcenia i posiadanej 

wiedzy.    

• Zakres merytoryczny wystąpienia musi obejmować z jednej strony perspektywę 

specyficznych uwarunkowań i potrzeb Łodzi i jej mieszkańców, z drugiej zaś kluczowych 

uwarunkowań krajowych i dokumentów prawnych krajowych i unijnych.  

• W przygotowanej prezentacji i materiałach należy unikać specjalistycznego, 

naukowego i branżowego słownictwa.  

• Preferowane jest wykorzystanie metod aktywizujących Panelistów poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi do przekazywania wiedzy (np.: Mentii, 

Kahoot).  

• Wystąpienie Eksperta powinno być tak poprowadzone, aby zachęcić Panelistów do 

pogłębienia i poszerzenia wiedzy oraz zapoznania się i przeanalizowania 

udostępnionych dodatkowo materiałów.  

 



 
 

 
 

POZOSTAŁE KWESTIE:  

• Eksperci są zobowiązani do przestrzegania programu Panelu. 

• Lista Ekspertów Panelu wraz z opisem doświadczenia naukowego bądź 

doświadczenia praktycznego w tematyce Panelu będzie udostępniona na stronie 

internetowej Panelu.   

• Materiały edukacyjne przekazane przez Ekspertów udostępnianie są Panelistom na 

stronie internetowej Panelu jako zbiór materiałów stanowiących kompendium wiedzy.  

• Wystąpienia są transmitowane na żywo oraz nagrywane i będą publicznie 

dostępne.  

• Ekspert otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.200 zł brutto, wypłacanego na 

podstawie umowy zlecenie.  

KRYTERIA WYBORU EKSPERTA  

1. Realizator określa kryteria wyboru Ekspertów, zaprasza do udziału w Panelu i 

prowadzi otwarty nabór.   

2. Wybór Ekspertów Panelu dokonuje Realizator według poniższych kryteriów:  

• doświadczenie naukowe (m.in.: publikacje, projekty naukowe, projekty 

wdrożeniowe, warsztaty, szkolenia) bądź zawodowe (m.in.: raporty, ekspertyzy, 

wdrożenia, warsztaty, szkolenia) z zakresu tematyki Panelu (ostatnie 7 lat) - 50 oceny 

(50 pkt);  

• ocena przygotowanego konspektu (fiszki) wystąpienia (prezentacji) według 

wskazanego zakresu merytorycznego odpowiadającego tematowi spotkania 

edukacyjnego Panelu (załącznik 1.) - 50% oceny (50 pkt).  

3. Wykaz doświadczenia naukowego bądź zawodowego oraz przygotowany konspekt 

(fiszkę) wystąpienia (prezentacji) potencjalny kandydat na Eksperta przesyła na adres 

mailowy panel@uni.lodz.pl z dopiskiem Nabór Ekspertów do dnia 05.02.2023 r.  

4. Wyboru Ekspertów dokona Komisja w składzie: Prezes Fundacji Uniwersytetu 

Łódzkiego, dwóch ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego wchodzących w skład Zespołu 

mailto:panel@uni.lodz.pl


 
 

 
 

przygotowującego i realizującego Panel Obywatelski oraz po jednym przedstawicielu z 

Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Biura Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta 

Łodzi.   

5. Lista Ekspertów Panelu opublikowana będzie na stronie internetowej Panelu.  

 

KONSPEKT (FISZKA) WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI)   

IMIĘ I NAZWISKO:    

INSTYTUCJA:   

TEMAT/TYTUŁ WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI) SPOTKANIA EDUKACYJNEGO PANELU*:  

   

ZAKRES TEMATYCZNY I STRUKTURA WYSTĄPIENIA/PREZENTACJI (w punktach): (ocena 

max. 15 pkt)  

   

   

   

   

OPIS WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI):    

(opis zakresu tematycznego z uwzględnieniem case study krajowych i zagranicznych - 

rozwiązań, praktyk, wdrożeń w danym obszarze - do 500 słów)  (max. 30 pkt)  

   

MATERIAŁY POGŁĘBIAJĄCE WIEDZĘ DOSTĘPNE DLA PANELISTÓW DO SAMODZIELNEJ 

KSZTAŁCENIA (strony internetowe, podcasty, publikacje, aplikacje etc.): (max. 5 pkt)  

   

* Temat 1. Gazy cieplarniane - diagnoza stanu i rozpoznanie problemu w Łodzi; Temat 2. Emisja gazów cieplarnianych – 

konsekwencje dla miasta i jego mieszkańców; Temat 3. Transport w mieście; Temat 4. Gospodarka odpadami w mieście; 

Temat 5. Budownictwo w mieście; Temat 6. Energetyka w mieście.  



 
 

 
 

ZASADY NABORU INTERESARIUSZY:  

Interesariusze – pojedyncza osoba bądź grupa osób (formalna i nieformalna) i/lub instytucja, 

przedstawiająca swoje stanowisko podczas spotkań w trakcie Panelu, których działalność dotyczy 

tematyki Panelu.  

Podczas II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego Interesariuszem mogą być np. jednostka podlegająca 

Miastu Łodzi, organizacja pozarządowa, porozumienie deweloperów, zarządcy budynków, 

spółdzielnie mieszkaniowe, miejscy aktywiści, przedstawiciele grup zawodowych, podmioty 

gospodarcze z branży energetycznej, budownictwa i gospodarki odpadami lub grupy nieformalne.  

 

ZADANIA INTERESARIUSZY w ramach II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego są następujące:  

1. Przygotowanie konspektu (fiszki) zajęć – proponowanej struktury i zakresu 

tematycznego wystąpienia (zagadnień) – faza naboru.   

2. Przygotowanie treści wystąpienia (maksymalnie 2 strony) lub/i prezentacji (Power 

Point, maks. 5 slajdów na ustalonym szablonie) na 2 tygodnie przed planowanym 

terminem spotkania edukacyjnego, w celu weryfikacji prezentowanych treści przez 

Realizatora (kontrolowanie procesu, ale nie cenzurowanie wystąpień) i możliwości 

zapoznania się z materiałami tłumaczom języka migowego.  

3. Wystąpienie podczas Panelu (maks. 8 min.) istnieje także możliwość przekazania 

materiałów edukacyjnych bez wystąpień. Realizator udostępni je Panelistom.  

4. Uwzględnienie w wystąpieniu bądź prezentacji przeglądu dobrych praktyk i 

rozwiązań z omawianego tematu, wskazanie ich zalet i wad (możliwości i ograniczeń 

prezentowanych wdrożeń) oraz kosztów i korzyści ich realizacji.  

5. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez Panelistów w trakcie spotkania 

oraz indywidualne konsultacje do 30 minut po zakończonych blokach spotkania 

edukacyjnego.    

6. Przygotowanie skróconego opisu prezentowanych zagadnień w okresie do 3 dni po 

zakończeniu spotkania, odpowiedzi na pytania etc. (ok. 3 stron tekstu, w tym zdjęcia, 

wykresy, według wyznaczonych standardów technicznych).   



 
 

 
 

 

WSKAZÓWKI DO WYSTĄPIENIA:  

1. W przygotowanej prezentacji/materiałach, wystąpieniu należy unikać nadmiaru 

informacji oraz używać prostego języka (bez specjalistycznego, branżowego 

słownictwa). Prezentowane materiały winny być konstruowane w myśl zasady “od 

ogółu do szczegółu”, czyli obejmować najpierw najważniejsze kwestie, a następnie 

bardziej szczegółowe informacje oraz krótkie podsumowanie wystąpienia wraz z 

głównymi wnioskami.  

2. Realizacja wystąpienia musi być przeprowadzona w sposób zrozumiały i czytelny, 

uwzględniający zróżnicowany poziom wykształcenia i wiedzy Panelistów.  

3. Prezentowane przez interesariuszy stanowisko nie musi być neutralne, istnieje 

możliwość przedstawienia własnego stanowiska i własnych poglądów, bez wchodzenia 

w ostrą dyskusję z uczestnikami Panelu.  

4. Lista Interesariuszy Panelu wraz z opisem charakterystyki, w tym doświadczenia w 

tematyce panelu (5-10 zdań) publikowana jest na stronie internetowej Panelu.  

5. Materiały przekazane przez Interesariuszy udostępnianie są Panelistom  na stronie 

internetowej Panelu, jako zbiór materiałów stanowiących kompendium wiedzy.  

6. Interesariusz powinien być w stałym kontakcie z Realizatorem w przypadku 

jakiekolwiek pytań i wątpliwości.    

 

POZOSTAŁE KWESTIE:  

1. Interesariusze są zobowiązani do przestrzegania programu Panelu. Wystąpienia są 

transmitowane na żywo oraz nagrywane i będą publicznie dostępne.    

2. Interesariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoje wystąpienia.   

3. Kolejność wystąpień jest losowana lub ustalana przez Realizatora, jeżeli ma to 

wpływ na odpowiednią spójność spotkania.   

4. Interesariusze mogą przekazać Panelistom swoje uwagi i propozycje 

rekomendacji.   



 
 

 
 

5. Nie selekcjonuje się Interesariuszy - celem jest umożliwienie zaprezentowania 

stanowisk możliwie szerokim i zróżnicowanym grupom interesów. W przypadku wielu 

zgłoszeń czas wystąpień może zostać skrócony z 8 do 5 minut. W przypadku zgłoszeń 

od podobnych grup Interesariuszy (np. 8 wystąpień firm deweloperskich i tylko 1 

prezentacja ze strony np. kierowców) Realizator zasugeruje możliwość integracji 

wystąpień i wybór jednego przedstawiciela. W ostateczności i w przypadku braku 

porozumienia Realizator może podjąć decyzję o selekcji wystąpień na podstawie 

możliwie obiektywnych kryteriów.  

  

KRYTERIA NABORU INTERESARIUSZY  

  

1. Realizator określa kryteria naboru Interesariuszy, prowadzi otwarty nabór i 

zaprasza do udziału w Panelu.   

2. Interesariusz na etapie naboru zobowiązany jest do przygotowania 

konspektu (fiszki) wystąpienia (prezentacji) według wskazanego zakresu 

merytorycznego odpowiadającego tematowi spotkania edukacyjnego panelu 

(załącznik 1.) - faza naboru.   

3. Konspekt (fiszkę) wystąpienia (prezentacji) należy wypełnić online 

https://forms.office.com/e/RaeceSC6eY lub według wskazanego poniżej wzoru 

oraz przesłać na adres mailowy panel@uni.lodz.pl z dopiskiem „Nabór 

Interesariuszy” lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji UŁ, ul Matejki 34a, 90-

237 Łódź, z dopiskiem „Nabór Interesariuszy” do dnia 05.02.2023 r.   

4. Podstawą naboru Interesariusza jest merytoryczne przygotowanie 

konspektu (fiszki) oraz prowadzona przez niego działalność w obszarze 

tematycznym II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.  

5. Naboru Interesariuszy dokona Komisja w składzie: Prezes Fundacji 

Uniwersytetu Łódzkiego, dwóch ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego wchodzących 

https://forms.office.com/e/RaeceSC6eY
mailto:panel@uni.lodz.pl


 
 

 
 

w skład Zespołu przygotowującego i realizującego Panel Obywatelski oraz po 

jednym przedstawicielu z Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Biura 

Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi.  

6. Lista Interesariuszy Panelu publikowana jest na stronie internetowej 

Panelu.  

  

KONSPEKT (FISZKA) WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI) INTERESARIUSZA   

IMIĘ I NAZWISKO    

INSTYTUCJA/PODMIOT   

 

  TEMAT/TYTUŁ WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI) SPOTKANIA EDUKACYJNEGO PANELU*:    

   

CEL WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI):   

   

ZAKRES TEMATYCZNY WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI) (w punktach):   

     

OPIS WYSTĄPIENIA (PREZENTACJI):    

(opis zakresu tematycznego prezentowanego stanowiska, do 1 800 znaków)   

   

CHARAKTERYSTYKA INTERESARIUSZA (podmiotu, instytucji, organizacji)   

   

PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE TEMATYCZNYM PANELU   

  

* Temat 1. Gazy cieplarniane - diagnoza stanu i rozpoznanie problemu w Łodzi; Temat 2. Emisja gazów cieplarnianych – 

konsekwencje dla miasta i jego mieszkańców; Temat 3. Transport w mieście; Temat 4. Gospodarka odpadami w mieście; 

Temat 5. Budownictwo w mieście; Temat 6. Energetyka w mieście.  

  



 
 

 
 

Załącznik 1.  

Ramowy zakres merytoryczny realizowanych tematów podczas II Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego:  

Blok tematyczny: Identyfikacja problemu oraz konsekwencje nadmiernej emisji gazów 

cieplarnianych. Wprowadzenie do panelu.  

Temat 1. Gazy cieplarniane - diagnoza stanu i rozpoznanie problemu w Łodzi.  

Temat 2. Emisja gazów cieplarnianych – konsekwencje dla miasta i jego mieszkańców.  

Temat   Ramowy zakres merytoryczny wskazanego tematu  

Gazy cieplarniane 

-diagnoza stanu   

i rozpoznanie 

problemu w Łodzi  

  

• Gazy cieplarniane i ich źródła (wprowadzenie w tematykę)  

• Ślad węglowy – czym jest i jak go liczyć?  

• Skąd czerpać dane nt. wielkości zanieczyszczeń?  

• Jakość powietrza w Łodzi na tle innych miast (wielkości 

immisji i emisji wybranych zanieczyszczeń w powietrzu na 

terenie Łodzi)  

• Główni producenci zanieczyszczeń powietrza w mieście: 

mieszkaniec, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne 

(szkoły, placówki kultury)  

  

Emisja gazów 

cieplarnianych – 

konsekwencje dla 

miasta i jego 

mieszkańców  

  

• Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie 

człowieka  

• Ile płacimy za wdychanie zanieczyszczonego powietrza?  

  

• Rola zieleni miejskiej w adaptacji miasta do zmiany klimatu, 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości 

powietrza   

  

 

 

 



 
 

 
 

Blok tematyczny: Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego 

klimatycznie - przegląd dobrych praktyk.   

Temat 3. Transport w mieści.  

Temat 4. Gospodarka odpadami w mieście.  

Temat   Ramowy zakres merytoryczny wskazanego tematu  

Transport   

w mieście  

  

• Zintegrowane systemy komunikacji  

• Mikromobilność  

• Elektromobilność  

• Plany mobilności  

• Strefy zeroemisyjne  

Gospodarka 

odpadami   

w mieście  

  

• Odpad jako surowiec  

• Gospodarka o obiegu zamkniętym  

• Biogospodarka  

• Współdzielenia w mieście i jego znaczenie  

• Rolnictwo miejskie  

  
Blok tematyczny: Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego 

klimatycznie - przegląd dobrych praktyk.   

Temat 5. Budownictwo w mieście.  

Temat 6. Energetyka w mieście.  

Temat   Ramowy zakres merytoryczny wskazanego tematu  

Budownictwo  

 w mieście  

  

• Termomodernizacja i głęboka modernizacja  

• Budownictwo pasywne  

• System zarządzania budynkiem  

• Syndrom „chorego” budynku  

• Design w przestrzeni publicznej  

• Rozwiązania w ramach rewitalizacji   

Energetyka   

w mieście  

  

• Źródła energii i ich dywersyfikacja w mieście (w tym OZE)  



 
 

 
 

• Wykorzystania zintegrowanych systemów w budynkach 

użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych 

(inteligentne systemy etc.)  

• Energetyka rozproszona i prosumencka  

• Efektywność energetyczna  

• Oświetlenie uliczne  

• System ciepłowniczy  

• Energetyka zawodowa w mieście  

  

  

Kontakt z Realizatorem:  

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego  

ul. Matejki 34a  

90-237 Łódź  

tel.: 508 390 709  

e-mail: panel@uni.lodz.pl  
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