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Opis losowania panelistów/panelistek 
 
Zapraszamy do zapoznania się z opisem procesu losowania osób uczestniczących w lubelskim panelu 

obywatelskim.  
 

Pierwsze losowanie - dlaczego zaproszenia wysłano do 12 000 mieszkańców?  
W Lublinie, według ewidencji mieszkańców, w dniu pobrania danych do losowania, zameldowanych 

było 266 552 mieszkańców i mieszkanek. W losowaniu uwzględniono tylko osoby pełnoletnie. 

Liczba 12 000 to około 0,5% pełnoletnich mieszkańców Lublina. Przyjęto założenie, że na każdego 

członka lub członkinię panelu wysyła się co najmniej 200 zaproszeń, aby umożliwić prawidłowe 

przeprowadzenie ostatecznego losowania.  
 
12 000 osób to kompromis pomiędzy możliwościami logistycznymi i finansowymi bezpośredniego 

zaproszenia do udziału w Panelu, a potrzebą odwzorowania całej dorosłej społeczności naszego miasta. 

Grupa 12 000 Lublinian i Lublinianek pozwala zagwarantować, że w kolejnym kroku losowo 

dobierzemy 60 osób spełniających wybrane cechy czyli wpisujących się w profile indywidualne. 
 

Dlaczego do panelu zostanie zaproszonych 60 panelistów i panelistek?  
Organizując panel należy zapewnić losowo wyłonionej grupie wystarczająco dużą różnorodność głosów 

i perspektyw. W zależności od wielkości miasta liczba panelistów może być oczywiście większa lub 

mniejsza. Grupa powinna być na tyle duża, aby była postrzegana jako wiarygodna, a jednocześnie 

umożliwiać poznawanie się panelistów i panelistek czy wypowiadanie się na forum. Na podstawie 

doświadczeń z organizowania innych paneli, przyjęliśmy, że w Lublinie do panelu zaprosimy 60 losowo 

wybranych panelistów/panelistek. W związku z tym, że w trakcie panelu część osób może zrezygnować 

lub z jakiegoś powodu nie móc dalej brać udziału w spotkaniach panelu, wylosowane będą od razu dla 

nich osoby w charakterze zastępców. Bezpieczną liczbą powinno być 20 procent składu podstawowego, 

również z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, czyli tutaj będzie to 12 osób. 
 

Skład panelu - co to jest? 
Jednym z podstawowych założeń panelu obywatelskiego jest to, że jego skład odzwierciedla strukturę 

populacji miasta pod względem demograficznym. Przygotowując panele w Polsce, na poziomie miasta, 

stosuje się cztery podstawowe kryteria – płeć, grupa wiekowa, dzielnica oraz wykształcenie. Dane 

dotyczące płci mieszkańców, wieku i dzielnicy znajdują się w rejestrze wyborców. Dokładna data 

urodzenia oraz płeć są zawarte w numerze PESEL, a informacja o dzielnicy wynika z adresu 

zamieszkania. Na tej podstawie wiadomo, ile osób mieszka w poszczególnych dzielnicach, oraz jaka 

jest struktura wieku i płci w Lublinie. Przyjęliśmy podział na cztery grupy wiekowe: 
a) 18-24 lata, 
b) 25-39 lat, 
c) 40-64 lata, 
d) 65+ lat. 
 
Struktura wykształcenia jest z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Osoby rejestrujące się 

deklarują poziom posiadanej edukacji i na tej podstawie również te kryterium uwzględnione zostanie 

w drugim losowaniu.  
Na podstawie tych danych demograficznych o mieście tworzy się skład panelu, który odzwierciedla 

strukturę demograficzną miasta po zastosowaniu przyjętych kryteriów. W Lublinie przyjęte zostało 

założenie, że panel będzie liczył 60 osób. Skład idealny opisujemy dalej w postaci profili 

indywidualnych - kombinacji cech demograficznych opisujących poszczególnych panelistów 

i panelistki.  
 
Jak wygląda Lublin w liczbach? 
W dniu losowania w Lublinie mieszkało pośród osób pełnoletnich 147816 (55,45%) kobiet oraz 266552 

(44,55%) mężczyzn. Rozkład wieku z podziałem na poszczególne kategorie wynosi: 18-24 lata - 17634 
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(6,62%) osób, 25-39 lat - 72332 (27,14%) osób, 40-64 lata - 108298 (40,63%) osób i 65 + lat 68288 

(25,62%) osób.  
 
Tabela 1. Rozkład płci z podziałem na kategorie wiekowe.  

Płeć 18-24 lata 25-39 

lat 
40-64 lata 65 + lat Wiersz - Razem 

Kobieta 8841 37093 58959 42923 147816 

% z całości 3,32% 13,92% 22,12% 16,10% 55,45% 

Mężczyzna  8793 35239 49339 25365 118736 

% z całości 3,30% 13,22% 18,51% 9,52% 44,55% 

Ogół 17634 72332 108298 68288 266552 

% z całości 6,62% 27,14% 40,63% 25,62% 100% 

 

 
Rysunek 1. Rozkład płci, N=266 552.  
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Rysunek 2. Rozkład kategorii wiekowe, N=266 552. 

 

W tabeli przedstawiono liczbę dorosłych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach i ich 

procentowy udział w całej społeczności miasta. 

 

 
Tabela 2. Rozkład liczby ludności z podziałem na dzielnice.  

Lp Dzielnica Liczba 

mieszkańców  
Odsetek mieszkańców dzielnicy w 

stosunku do liczby mieszkańców Lublina 

1 ABRAMOWICE  1 502 0,56% 

2 BRONOWICE  12 020 4,51% 

3 CZECHÓW 

POŁUDNIOWY 
19 865 7,45% 

4 CZECHÓW PÓŁNOCNY  13 974 5,24% 

5 CZUBY POŁUDNIOWE 14 113 5,29% 

6 CZUBY PÓŁNOCNE  22 542 8,46% 

7 DZIESIĄTA 18 070 6,78% 

8 FELIN  5 928 2,22% 

9 GŁUSK 1 725 0,65% 
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10 HAJDÓW-ZADĘBIE  1 986 0,75% 

11 KALINOWSZCZYZNA 19 455 7,30% 

12 KONSTANTYNÓW  6 729 2,52% 

13 KOŚMINEK  10 696 4,01% 

14 PONIKWODA  10 394 3,90% 

15 RURY  25 013 9,38% 

16 SŁAWIN  9 072 3,40% 

17 SŁAWINEK 5 753 2,16% 

18 STARE MIASTO 1 779 0,67% 

19 SZEROKIE  2 575 0,97% 

20 ŚRÓDMIEŚCIE 16 302 6,12% 

21 TATARY 9 522 3,57% 

22 WĘGLIN 

POŁUDNIOWY 
6 859 2,57% 

23 WĘGLIN PÓŁNOCNY  3 111 1,17% 

24 WIENIAWA  10 254 3,85% 

25 WROTKÓW  11 990 4,50% 

26 ZA CUKROWNIĄ  2 879 1,08% 

27 ZEMBORZYCE 2 444 0,92% 

Suma  266 552 100% 
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Jakie są profile indywidualne?  
Aby uzyskać poprzez losowanie skład panelu, opracowana została metoda tworzenia indywidualnych 

profili demograficznych wszystkich 60 panelistów/panelistek. Profil indywidualny to zestawienie 

4 cech: dzielnicy zamieszkania, grupy wiekowej, płci i wykształcenia.  Przykładowy profil 

indywidualny w Lublinie może wyglądać następująco: dzielnica – Rury, płeć – kobieta, grupa wiekowa 

– 18-24 lat, wykształcenie - średnie. Jeżeli w skład panelu wchodzi 60 osób, profili indywidualnych jest 

więc również 60. Uwzględnione są zatem wszystkie przyjęte kryteria demograficzne.  
Losowanie profili indywidualnych ma istotne znaczenie, gdyż oznacza, że jedynie część osób 

mieszkających w poszczególnych dzielnicach będzie miała szansę na otrzymanie zaproszenia do udziału 

w panelu. W Lublinie na przykład, na dzielnicę Zemborzyce przypada tylko 1 panelista. W związku z 

tym, że wylosowany dla dzielnicy profil indywidualny to mężczyzna, w wieku 65 +, to zaproszenia 

zostaną wysłane tylko do mężczyzn, którzy spełniają te kryteria demograficzne. Pozostałe osoby będą 

miały szansę wziąć udział w konsultacjach społecznych, ale już nie w panelu.  
Na etapie losowania mieszkańców-adresatów zaproszeń korzysta się z trzech kryteriów 

demograficznych - wiek, płeć i dzielnica. Poziom wykształcenia dolosowuje się do profili po rejestracji 

wszystkich chętnych, aby móc zwiększyć szanse na wylosowanie osób, których poziom wykształcenia 

jest w mieście rzadki.  
 

Poniższa tabela prezentuje charakterystykę przyszłych panelistów i panelistek ze względu na wiek 

i płeć. 

 
Tabela 3. Liczba panelistów i panelistek z podziałem na płeć i wiek.  

Płeć Kategoria wiekowa Liczba osób 

Kobieta 18-24 lata 2 

Kobieta 25-39 lat 8 

Kobieta 40-64 lata 13 

Kobieta 65+ lat 10 

Mężczyzna  18-24 lata 2 

Mężczyzna  25-39 lat 8 
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Mężczyzna  40-64 lata 11 

Mężczyzna  65+ lat 6 

Liczba panelistów/panelistek 60 

 
Po określeniu ilości uczestniczących w panelu kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, należy zróżnicować panelistów/panelistek ze względu na dzielnicę zamieszkania. 
Sposób obliczania liczby panelistów/panelistów z poszczególnych dzielnic polega na tym, że liczbę 

mieszkańców danej dzielnicy podnosi się do potęgi 0,66 (ta potęga została ustalona na poziomie, który 

zapewnia możliwie proporcjonalny wynik i wysoką liczbę panelistów/panelistek w dużych dzielnicach), 

następnie sumuje się wynik potęgowania dla wszystkich dzielnic, po czym wynik potęgowania dla 

wszystkich poszczególnych dzielnic dzieli się przez sumę potęgowania, wynik tego działania mnoży się 

przez docelową liczbę panelistów/panelistek i zaokrągla. Jest to tzw. metoda pierwiastkowa.  
 
Tabela 4. Liczba przedstawicieli z poszczególnych dzielnic.  

Dzielnica  Liczba przedstawicieli/przedstawicielki 

panelu z dzielnicy 

ABRAMOWICE  1 

BRONOWICE  3 

CZECHÓW POŁUDNIOWY 4 

CZECHÓW PÓŁNOCNY  3 

CZUBY POŁUDNIOWE 3 

CZUBY PÓŁNOCNE  4 

DZIESIĄTA 3 

FELIN  2 

GŁUSK 1 
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HAJDÓW-ZADĘBIE  1 

KALINOWSZCZYZNA 4 

KONSTANTYNÓW  2 

KOŚMINEK  2 

PONIKWODA  2 

RURY  4 

SŁAWIN  2 

SŁAWINEK 2 

STARE MIASTO 1 

SZEROKIE  1 

ŚRÓDMIEŚCIE 3 

TATARY 2 

WĘGLIN POŁUDNIOWY 2 

WĘGLIN PÓŁNOCNY  1 

WIENIAWA  2 

WROTKÓW  3 

ZA CUKROWNIĄ  1 

ZEMBORZYCE 1 
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Po zakończeniu rejestracji dane poszczególnych „profili indywidualnych” panelistów i panelistek 

wprowadza się do programu Panel helper. Program ten wyszukuje osoby, które spełniają wskazane 

kryteria, ze wszystkich osób.  
Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie dzielnicy zamieszkania do płci i kategorii wiekowej. 

Przebiega ono poprzez losowanie (z wykorzystaniem ciągów liczb generowanych przez stronę 

random.org). Do płci i grupy wiekowej losuje się numer dzielnicy. Skład panelu w Lublinie, przy 

uwzględnieniu kryteriów płci, wieku, został przedstawiony w poniższej tabeli.  
 
Ostatecznie zaproszenia do udziału w panelu obywatelskim są rozsyłane zgodnie z poniższymi 

kryteriami. Jak można zauważyć numer profilu (a więc i jego charakterystyka) mogą się powtarzać. 

Wynika to ze struktury demograficznej społeczności Lublina, czyli np. więcej profili dotyczy kobiet 

w wieku 40-64 lata bo ta grupa jest najliczniejsza.  
 

Numer 

porządkowy 
Płeć wiek Dzielnica 

1 Kobieta 18-24 lata PONIKWODA 

2 Kobieta 18-24 lata RURY 

3 Kobieta 25-39 lat ABRAMOWICE 

4 Kobieta 25-39 lat BRONOWICE 

5 Kobieta 25-39 lat FELIN 

6 Kobieta 25-39 lat GŁUSK 

7 Kobieta 25-39 lat HAJDÓW-ZADĘBIE 

8 Kobieta 25-39 lat KONSTANTYNÓW 

9 Kobieta 25-39 lat KOŚMINEK 

10 Kobieta 25-39 lat WROTKÓW 

11 Kobieta 40-64 lata BRONOWICE 

12 Kobieta 40-64 lata CZECHÓW PÓŁNOCNY 

13 Kobieta 40-64 lata CZUBY PÓŁNOCNE 
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14 Kobieta 40-64 lata CZUBY PÓŁNOCNE 

15 Kobieta 40-64 lata DZIESIĄTA 

16 Kobieta 40-64 lata FELIN 

17 Kobieta 40-64 lata KALINOWSZCZYZNA 

18 Kobieta 40-64 lata KALINOWSZCZYZNA 

19 Kobieta 40-64 lata KOŚMINEK 

20 Kobieta 40-64 lata SŁAWINEK 

21 Kobieta 40-64 lata STARE MIASTO 

22 Kobieta 40-64 lata ŚRÓDMIEŚCIE 

23 Kobieta 40-64 lata WĘGLIN PÓŁNOCNY 

24 Kobieta 65+ lat CZECHÓW POŁUDNIOWY 

25 Kobieta 65+ lat CZECHÓW PÓŁNOCNY 

26 Kobieta 65+ lat CZECHÓW PÓŁNOCNY 

27 Kobieta 65+ lat PONIKWODA 

28 Kobieta 65+ lat SŁAWIN 

29 Kobieta 65+ lat SZEROKIE 

30 Kobieta 65+ lat ŚRÓDMIEŚCIE 

31 Kobieta 65+ lat TATARY 

32 Kobieta 65+ lat WĘGLIN POŁUDNIOWY 
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33 Kobieta 65+ lat WROTKÓW 

34 Mężczyzna 18-24 lata CZUBY POŁUDNIOWE 

35 Mężczyzna 18-24 lata ZA CUKROWNIĄ 

36 Mężczyzna 25-39 lat CZECHÓW POŁUDNIOWY 

37 Mężczyzna 25-39 lat CZECHÓW POŁUDNIOWY 

38 Mężczyzna 25-39 lat KALINOWSZCZYZNA 

39 Mężczyzna 25-39 lat RURY 

40 Mężczyzna 25-39 lat SŁAWIN 

41 Mężczyzna 25-39 lat ŚRÓDMIEŚCIE 

42 Mężczyzna 25-39 lat WĘGLIN POŁUDNIOWY 

43 Mężczyzna 25-39 lat WROTKÓW 

44 Mężczyzna 40-64 lata BRONOWICE 

45 Mężczyzna 40-64 lata CZECHÓW POŁUDNIOWY 

46 Mężczyzna 40-64 lata CZUBY POŁUDNIOWE 

47 Mężczyzna 40-64 lata CZUBY POŁUDNIOWE 

48 Mężczyzna 40-64 lata DZIESIĄTA 

49 Mężczyzna 40-64 lata KALINOWSZCZYZNA 

50 Mężczyzna 40-64 lata RURY 

51 Mężczyzna 40-64 lata RURY 
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52 Mężczyzna 40-64 lata TATARY 

53 Mężczyzna 40-64 lata WIENIAWA 

54 Mężczyzna 40-64 lata WIENIAWA 

55 Mężczyzna 65+ lat CZUBY PÓŁNOCNE 

56 Mężczyzna 65+ lat CZUBY PÓŁNOCNE 

57 Mężczyzna 65+ lat DZIESIĄTA 

58 Mężczyzna 65+ lat KONSTANTYNÓW 

59 Mężczyzna 65+ lat SŁAWINEK 

60 Mężczyzna 65+ lat ZEMBORZYCE 

 

Jak wygląda losowanie listy osób, do których będą wysyłane zaproszenia? 
W tym celu został przygotowany specjalny program komputerowy. Do programu importuje  się profile 

indywidualne wraz z informacją o liczbie zaproszeń przypadającej na każdy z nich, a następnie dane 

z ewidencji ludności. Program filtruje rejestr mieszkańców Lublina uwzględniając zadane kryteria 

demograficzne, wiadomo więc dokładnie, ile jest osób, które spełniają poszczególne profile 

indywidualne i czy wysłanie planowanej liczby zaproszeń jest możliwe. Przyjęto, że na każdy profil 

zostanie wysłanych po 200 zaproszeń. Mając już wykonaną taką selekcję losuje się więc dane 

konkretnych osób z danego profilu, do których zostaną wysłane zaproszenia. 
Losowanie na tym etapie jest elektroniczne. Polega na tym, że program łączy się z 
zewnętrzną, niezależną, stroną Random.org, która losuje liczby. Program pobiera wylosowane liczby, 

przypasowuje je do numerów osób pozyskanych z rejestru wyborczego i na tej podstawie przygotowuje 

listę adresową tych osób, do których mają zostać wysłane zaproszenia. Oprócz listy adresów 

generowane są także indywidualne kody - numery ID, które są niezbędne do rejestracji. Wyniki losowań 

są zapisywane i jest do nich przypisany specjalny klucz API, dzięki któremu można potwierdzić, czy 

rzeczywiście do danego losowania została wykorzystana strona Random.org i jaki był jego wynik. 
 
Dalsza procedura losowania 
 
Odbiorcy zaproszeń, którzy zechcą wziąć udział w panelu dokonają rejestracji w systemie korzystając 

z indywidualnych kodów. Powstanie w ten sposób baza osób do drugiego losowania w podziale na 

poszczególne profile indywidualne. Dane potencjalnych panelistów i panelistek wprowadza się do 

programu Panel helper. Program ten wylosuje po 1 osobie ze wszystkich w ramach poszczególnych 

profili, a także grupę rezerwową.   
 


