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sąd obywatelski



sąd obywatelski

2-4 dni
moderowanych
spotkań

12-16 osób 
wybranych celowo,
w miarę reprezentatywnych
dla społeczności 

Cel:
- wypracowania rozwiązania lub
sformułowania opinii w złożonej
i często kontrowersyjnej sprawie

Cechy charakterystyczne:
- odseparowanie "ławników" 
od głosów z zewnątrz 
podczas narad

wsparcie
ekspertów i stron
(w roli "świadków")



sąd obywatelski

1. edukacja
(zapoznanie się 
z materiałem
i opiniami świadków)

otwarta
rekrutacja

2. dyskusja 
i wypracowanie
rozwiązań

ogłoszenie
werdyktu
decydentom



materiały z dyskusji sądu obywatelskiego
w Wielkiej Brytanii, Forest of Dean, 2018 r.



narada obywatelska



narada obywatelska

kilka dni spotkań
przygotowawczych 
i 3-4 dni moderowanych
spotkań

10-20 osób 
wybranych celowo,
w miarę reprezentatywnych
dla społeczności 

Cel:
- wypracowanie rozwiązań/opinii
w złożonych, kontrowersyjnych
i nowych kwestiach

Cechy charakterystyczne:
- duża decyzyjność grupy
- duża widoczność procesu 
w opinii publicznej

wsparcie
ekspertów



narada obywatelska

*Duże podobieństwo
do sądu obywatelskiego:

typ spraw, dobór grupy "sędziów"
i zadanie, przed jakim stoją

 
Różnice: większy wpływ na przebieg
procesu, bardziej otwarty i publiczny

charakter deliberacji

1. edukacjaotwarta
rekrutacja 2. dyskusja

i wypracowanie
zagadnień dla
ekspertów

3. przesłuchanie
ekspertów przez
uczestników i opinię
publiczną

ogłoszenie
publiczne wyników
i dyskusja przy
udziale mediów 
i publiczności

4. spisanie
rekomendacji



komórki planujące



komórki planujące

4-7 dni
moderowanych
spotkań

25 osób 
(lub wielokrotność)
wybranych w sposób 
losowy i reprezentatywny 

Cel:
- wypracowanie rozwiązania
złożonego/kontrowersyjnego
problemu lub strategicznego
działania, które ma stanowić
podpowiedź dla konkretnego
samorządu

Cechy charakterystyczne:
- reprezentatywność grupy
- możliwość duplikowania
komórek

wsparcie
ekspertów



spotkanie komórki planującej
w niemieckim Bocholt, 2020 r.



komórki planujące

1. wsparcie edukacyjne
uczestników przez
ekspertów

rekrutacja - losowa 
i reprezentatywna
grupa

2. moderowana dyskusja
w mniejszych grupach,
prowadząca do
pierwszych rozwiązań

przekazanie
ekspertyzy
urzędowi

3. dyskusja nad rozwiązaniami,
głosowanie i przyjęcie pakietu
rekomendacji w formie
obywatelskiego raportu



L'Assises: forum przemiany
ekologicznej



6 miesięcyok. 30 osób 
w grupach roboczych 
+ ogólnodostępne
działania dla społeczności 

Cel:
- znalezienie konkretnego
rozwiązania dotyczącego
strategicznych dla samorządu
spraw

Cechy charakterystyczne:
- bezpośrednie zaangażowanie urzędników 
i polityków w proces
- potencjalnie duży zasięg społeczny procesu
- mniej przestrzeni na dyskusję nad
problemami, więcej na szukanie rozwiązań

3-osobowe grupy
robocze zarządzające
dyskusją w danym
temacie 

L'Assises - forum przemiany
ekologicznej



praca grup roboczych:
nakreślenie danego tematu,
problemów i szukanie dla
nich praktycznych rozwiązań
(stworzenie konkretnego
planu działania)

rekrutacja
otwarta
do grup
roboczych

spotkanie
podsumowujące

kampania informacyjno-
edukacyjna dla obywateli/lek
(eventy, szkolenia, warsztaty)

L'Assises - forum przemiany
ekologicznej

synteza
wniosków





 Gdyński Dialog o Klimacie:
konsultacje społeczne

dotyczące zmian klimatu



7 miesięcymieszkańcy, eksperci,
urzędnicy 

narady społeczne: 34 os.
przedstawiciele
podmiotów zrzeszających
mieszkańców 

Cel:
- poszukiwanie lokalnych
rozwiązań, które będą
przyczyniać się do adaptacji lub
łagodzenia zmian klimatu

Pytanie: 
Jak możemy przyczyniać się do
łagodzenia zmian klimatu?

Cechy charakterystyczne:
- połączenie różnych elementów i narzędzi:
badania, edukacji, deliberacji, konsultacji
(zbierania opinii), warsztatowego
wypracowania rozwiązań
- każdy etap bazuje i czerpie z poprzednich
- proces jest otwarty

4 etapy

narzędzia dla
wszystkich 
i dla os. zgłoszonych 

Gdyński Dialog o Klimacie 



 Etap
diagnostyczny

1.

ankieta + akcja
informacyjna + akcja
edukacyjna

2. Narada
społeczna

4 spotkania
3 tematy

Gdyński Dialog o Klimacie

5. Podsumowanie

3. Zbieranie
uwag 
i pomysłów

ankieta

4. Wypracowanie
rozwiązań

Ideathon



linki

www.involve.org.uk/resources/methods/consensus-conference

www.cndp.us/?s=jury

www.planungszelle.de/en/database/
participedia.net/method/160 

transition.orleans-metropole.fr/organisation 
carnegieeurope.eu/2021/04/22/novel-approach-to-local-climate-
action-in-france-pub-84363

https://www.gdynia.pl/oklimacie

Narada obywatelska:

Sąd obywatelski:

Komórki planujące:

L'Assises:

Gdyński Dialog o klimacie: 

https://www.involve.org.uk/resources/methods/consensus-conference
https://www.cndp.us/?s=jury
https://www.planungszelle.de/en/database/
https://participedia.net/method/160
https://participedia.net/method/160
https://transition.orleans-metropole.fr/organisation
https://transition.orleans-metropole.fr/organisation
https://carnegieeurope.eu/2021/04/22/novel-approach-to-local-climate-action-in-france-pub-84363
https://www.gdynia.pl/oklimacie


Rada obywatelska w niemieckojęzycznej Belgii
(Ostbelgien)

Bardziej długofalowy model doradztwa ok. 20-os. grupy
obywateli (udział rotacyjny)

Grupa inicjuje procesy decyzyjne na wybrane przez
samorząd tematy i doradza włodarzom

medium.com/participo/how-ostbelgien-became-a-
trailblazer-in-deliberative-democracy-62c3bb1fa560

dla głodomorów wiedzy

https://medium.com/participo/how-ostbelgien-became-a-trailblazer-in-deliberative-democracy-62c3bb1fa560


www.involve.org.uk/resources/methods

participedia.net

civicinnovationni.org

partycypacjaobywatelska.pl

dla głodomorów wiedzy

https://www.involve.org.uk/resources/methods
https://participedia.net/
http://civicinnovationni.org/
https://partycypacjaobywatelska.pl/

