
 

DPr-BRM-II.0012.12.1.2021 

Protokół Nr 23/I/2021 
posiedzenia 

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 lutego 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   - 10 radnych 

nieobecnych   -  1 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 22/XII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. 

2. Programy zachęt do płacenia podatku w Łodzi. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy powitała radnych, zaproszonych gości 
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzyła 
posiedzenie Komisji.  

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Poinformowała, że do Komisji został skierowany 
projekt uchwały stanowisko w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca - druk nr 31/2021 
i proponuje go wprowadzić do porządku w punkcie 1a. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 



 

 2

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 22/XII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poinformowała, że protokół został 
przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół nr 22/XII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 
roku. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 22/XII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. 

 

Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie wprowadzenia Karty 
Mieszkańca - druk nr 31/2021. 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss omówił projekt uchwały. 

Program ten będzie elementem polityki promocyjnej Miasta. Celem przedsięwzięcia jest 
rozwój Łodzi i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców. Wprowadzenie Karty Mieszkańca 
przyczyni się do zwiększenia dochodów Miasta Łodzi z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zwiększenia dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych oraz promocji 
Łodzi  jako miejsca  atrakcyjnego do  osiedlenia  się. W ramach realizacji programu mieszkańcy będą 
mogli korzystać z promocyjnych usług (np. kulturalnych, sportowych, komunikacyjnych, 
rekreacyjnych,    turystycznych, handlowych u Partnerów) i atrakcji oferowanych przez Miasto Łódź 
oraz inne podmioty. 

Program Karty Mieszkańca ma wspierać również podmioty miejskie w  stworzeniu wspólnego 
kanału sprzedaży wybranych usług w połączeniu z komunikacją miejską. Program zakłada 
współprace z podmiotami handlowymi w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, idei 
konsumenckiego patriotyzmu lokalnego oraz pobudzania szeroko rozumianych inicjatyw 
społecznych integrujących społeczeństwo Łodzi. 

Z Karty Mieszkańca będą mogły skorzystać wszystkie osoby, które: rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych w dowolnie wybranym Urzędzie Skarbowym w Mieście i deklarują w 
swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem zamieszkania jest Miasto, bez względu czy osoby te 
osiągają dochód, członkowie rodziny, współmałżonek oraz dzieci, osób o których mowa w punkcie 1, 
osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mieście, osoby przebywające w 
placówkach, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy placówek, osoby powyżej 18 
roku życia uczące się w szkołach ponadpodstawowych, nie będące jeszcze studentami z wyłączeniem 
nauki w policealnych szkołach dla dorosłych, osoby do 26 roku życia kształcące się na uczelniach 
wyższych w Mieście. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy ta karta będzie w formie 
elektronicznej? Jak to będzie wyglądało? Idę do ZOO i te kartę mam w telefonie, w portfelu? 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: tak skonstruowaliśmy tę kartę, że 
przed 1 marca przygotujemy bardzo dużą wysyłkę tej karty mieszkańca do wszystkich gospodarstw 
domowych w Łodzi. Czyli do ponad 300 000 domów ta karta trafi. Będzie koperta, w kopercie ulotka 
i na ulotce naklejona karta i będzie instrukcja jej aktywacji. 

Oprócz tego będzie uruchomiona aplikacja do pobrania i każdy w ramach aplikacji będzie mógł tę 
kartę sobie uruchomić.  
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Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: pewnie w tych jednostkach miejskich 
nie będzie problemu z użyciem karty, ale jeżeli jakiś przedsiębiorca, restauracje w Manufakturze czy 
innych miejscach gdzie łodzianie mogą otrzymać zniżkę to oni też muszą mieć system do sczytywania 
tych kart, to jest to chyba niemożliwe? 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: o tyle ten system informatyczny jest 
fajny, bo on umożliwia zainstalowanie tej końcówki systemu na najzwyklejszym telefonie, wystarczy 
mieć system android i już sczytuje kod, który jest zarejestrowany na tej karcie i sprawdza czy ten kod 
na tej karcie jest aktywny.  

Radna p. Marta Przywara: kiedyś było i chyba nadal funkcjonuje coś takiego jak karta Młodzi 
w Łodzi, która też uprawniała do zniżek i była kierowana głównie do osób studiujących na łódzkich 
uczelniach publicznych i prywatnych. W związku z tym chciałabym zapytać, bo tamten system miał 
promować łódzkich przedsiębiorców i z tego, co pamiętam było to organizowane przez Biuro 
Rozwoju Gospodarczego. Chciałabym zapytać czy te projekty będą konkurencyjne, czy może systemy 
zostaną zintegrowane, ewentualnie co się stanie z tym drugim projektem? 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: my byliśmy gotowi żeby wystartować 
z tym systemem 1 września. Pandemia trochę nam pokrzyżowała szyki i wydawało nam się, że nie ma 
sensu tego odpalać, bo nie wszyscy będą mogli skorzystać z tych miejsc, bo część będzie zamknięta 
stąd przełożyliśmy to na 1 marca, ale ten czas wykorzystaliśmy na to aby zintegrować tę kartę 
z innymi rozwiązaniami. I na 1 marca ta integracja jest przygotowana, co do np. karty bibliotecznej 
to karta łodzianina jest zamienna z kartą biblioteczną i będzie można na tę kartę biblioteczną 
wypożyczać książki w bibliotece. Co do Młodzi w Łodzi, karty seniora, czy innych kart, które w 
takich systemach działały, to przewidujemy od 1 marca pewien okres kiedy te produkty działają 
wspólnie, a potem Karta Łodzianina ma je wchłonąć. Czyli te wszystkie zniżki, z których korzystali 
ludzie w ramach innych kart będą one uwzględnione w Karcie Mieszkańca, Karcie Łodzianina i po 
naszej stronie taka integracja jest przygotowywana. Wydaje nam się, że to będzie najsensowniejsze, 
ponieważ, np. kartę biblioteczną ma obecnie około 100 tys. mieszkańców. Kartę Seniora ma około 
70 000 mieszkańców, kartę Młodzi w Łodzi to jest kilkanaście tysięcy mieszkańców. Docelowo Karta 
Mieszkańca ma być to główny produkt, także wydawało nam się sensowne, aby wciągnąć w tę kartę, 
w ten system wszystkie istniejące, pozostałe karty, z takim finałem, że dużym krokiem rozwojowym 
na przyszłość na 2022 rok jest to, żeby migawka MPK była zintegrowana z kartą Łodzianina, tak jest 
w niektórych miastach i to działa dość dobrze. 

Radna p. Emilia Susniło – Gruszka: czy nie zastanawiali się państwo nad nazwą Karta Łódzka a nie 
Karta Łodzianina w ten sposób mielibyśmy już tutaj zawartą informację, że jest to karta i łodzianki, 
i łodzianina? 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: robiliśmy takie badanie, bo mieliśmy 
kilka różnych nazw, myśleliśmy o karcie miejskiej w Łodzi, karcie łódzkiej, i zrobiliśmy takie badania 
fokusowe, która z tych nazw najbardziej się spodobała grupie fokusowej i akurat ta nazwa wygrała. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: nie wiem czy dobrze zrozumiałam, bo 
te wszystkie, inne karty przestałyby istnieć za jakiś czas i mamy kartę Młodzi w Łodzi i może ją 
posiadać mimo, że nie płaci podatku w naszym mieście i wtedy on już nie będzie mógł mieć tej Karty 
Łodzianina? 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: rozwiązanie będzie następujące: w 
momencie uruchomienia karty będzie wskazany odpowiedni okres dwóch, trzech, czterech miesięcy, 
to jest coś co wspólnie z wydziałem, który to realizował ustalimy, jakby okres przejściowy dla 
posiadaczy karty Młodzi w Łodzi, w którym pokażemy, że jeżeli chcecie dalej korzystać z rabatów to 
zachęcamy was do pokazania rozliczenia PIT w Łodzi, z tym zastrzeżeniem, że pewnie dla studenta to 
nie będzie PIT bo większość z nich nie płaci podatku, tylko pokazanie legitymacji studenckiej. 
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Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie projekt 
uchwały stanowisko w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca - druk nr 31/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stanowisko w sprawie 
wprowadzenia Karty Mieszkańca - druk nr 31/2021. 

 

Ad pkt 2. Programy zachęt do płacenia podatku w Łodzi. 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: drugim produktem, który miałby 
zachęcać mieszkańców do płacenia podatków w Łodzi jest loteria. Ona jest po raz drugi w tym roku 
realizowana. Pierwsza edycja była bardzo specyficzna ponieważ rozpoczynała się na jesieni 
poprzedniego roku i trwała do końca okresu rozliczeniowego, który zresztą był wydłużony finalnie do 
1 czerwca i stąd ona była bardzo długa i tych losowań było wiele, a z drugiej strony była dedykowana 
tylko i wyłącznie dla nowych podatników. Tu celem, od samego początku, jest to żeby zachęcić 
nowych podatników do zapłacenia podatku w Łodzi.  

W poprzednim roku w loterii były losowania co tydzień, dwóch nagród po 1 000 zł, raz w miesiącu 
nagroda 10 000 zł i raz na końcu nagroda 100 000 zł. Suma tych nagród wyniosła ponad 200 000 zł. 
Mniej więcej drugie tyle kosztowały nas koszty promocyjno – administracyjne w związku z loterią. 
Liczmy więc, że wydaliśmy na nią mniej więcej pół miliona złotych, a w tej loterii wzięło udział 2 173 
osoby, wiec jeśli liczymy średnio 2 000 zł z jednego podatnika to było to ponad 4 miliony złotych, 
które wpadnie w jeden rok dzięki tej akcji promocyjnej. Ale też nie ma co ukrywać, wielu 
mieszkańców do nas pisało, zgłaszało to jako taką dość dużą pretensję czy uwagę, że w ten sposób 
trochę sekujemy podatników, którzy w Łodzi się rozliczają od dawna, promujemy tylko tych nowych, 
tylko ci nowi mogą wygrać. Wtedy mówiliśmy dość otwarcie, że w kolejnym roku chcielibyśmy tę 
formułę zmienić i do tego uruchomić dodatkowy produkt w postaci tej Karty Łodzianina. I to jest 
jakby realizacja tych wcześniejszych założeń i obietnic. W tym roku loteria jest dedykowana dla 
wszystkich podatników. Łączna pula nagród to jest 164 000 zł. Loteria startuje 1 marca i trwa do maja. 
Czyli do końca rozliczenia podatku, kiedy mieszkańcy mogą ten podatek rozliczać. Co tydzień jest 
losowana jedna nagroda w wysokości 1000 zł, i udział może wziąć każdy niezależnie od tego czy od 
lat rozlicza podatek w Łodzi czy po raz pierwszy w Łodzi rozliczył. Raz w miesiącu jest nagroda w 
wysokości 10 000 zł i też ona jest dla wszystkich. I na końcu jest nagroda główna w wysokości 
100 000 zł i może ją wygrać nowy podatnik jak i tak zwany stary podatnik. Niezależnie od tego jest 
nagroda specjalna w wysokości 20 000 zł tylko dla nowych podatników. Losowanie będzie co 
czwartek od 11 marca do 6 maja. Aby uprościć udział w tej loterii i zachęcić do tego mieszkańców, to 
miasto bierze na siebie wszystkie koszty podatkowe za zwycięstwo w tej loterii, mówimy tu o podatku 
od wygranych. Wszystkie zasady, możliwość zgłoszenia, regulamin itd., jest na stronie internetowej 
lodz.pl/loteria także zachęcamy tam do zgłaszania się i do uczestnictwa w tej loterii, wszystkich poza 
urzędnikami Miasta Łodzi, bo z wiadomych przyczyn sami siebie musieliśmy wyłączyć, żeby nie być 
posadzani i jakiekolwiek sprzeczne działania. To są standardowe praktyki, że zarówno firma 
zewnętrzna, która przeprowadza tę loterię, jak i jego organizator wyłącza się z uczestnictwa w tego 
typu procesie. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: prosiła bym pana dyrektora żeby nas 
informował działaniach związanych z Kartą Łodzianina, bo każdy z nas, członkowie Komisji 
Promocji taką kartę też chciałby mieć i się przyłączy do programu, a też możemy dalej ją promować 
przez różnego rodzaju swoje kanały społecznościowe, aby więcej osób się o niej dowiedziało.  
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Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że sprawozdanie zostało przesłane radnym pocztą 
elektroniczną.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że plan pracy został przesłany radnym pocztą 
elektroniczną.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła planu pracy Komisji na rok 2021. 

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Sprawy wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy podziękowała za udział w obradach 
i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Monika Malinowska – Olszowy 

 

Sekretarz Komisji     Przewodnicząca Komisji 


