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JAK ZAINICJOWAĆ PANEL?
 

O ROLI RUCHÓW ODDOLNYCH
 

Warszawa



WARSZAWSKI PANEL KLIMATYCZNY
TEMAT: Jak zwiększyć efektywność energetyczną Warszawy 
i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta?

TERMIN: listopad 2020

LICZBA SPOTKAŃ: 4 obowiązkowe i 4 dodatkowe 

WIELKOŚĆ: 90 osób (w tym 10 w grupie rezerwowej)

FORMA: spotkania on-line

WIĘCEJ INFORMACJI: um.warszawa.pl/panel
 

http://um.warszawa.pl/panel


Kwiecień 2019
Początek kampanii

Spotkanie z prezydentem
Czerwiec 2019

Wniosek o przeprowadzenie
panelu

fb.com/WarszawskiPanelKlimatyczny

fb.com/warszawa

fb.com/WarszawskiPanel
Klimatyczny

fb.com/WarszawskiPanelKlimatyczny



Wybrany temat panelu

Listopad 2020

Październik 2019

Czerwiec 2020
Konkurs ofert

Początek panelu i pracy
zespołu monitorującego

Wrzesień 2019
Kolejne spotkanie

w urzędzie
fb.com/WarszawskiPanelKlimatyczny



JAK USPOŁECZNIĆ PANEL?
 

O SZEROKICH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 

Kraków



JAK WYKORZYSTAĆ I ZWIĘKSZYĆ
USPOŁECZNIENIE PANELU?



KRAKOWSKI PANEL KLIMATYCZNY
TEMAT: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii
i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

TERMIN: kwiecień–czerwiec 2021

LICZBA SPOTKAŃ: 6

WIELKOŚĆ: 70 osób (w tym 10 w grupie rezerwowej)

FORMA: spotkania on-line

WIĘCEJ INFORMACJI: www.krakow.pl/krakowski_panel_klimatyczny.html
 

http://www.krakow.pl/krakowski_panel_klimatyczny.html


CELE I ZAŁOŻENIA KONSULTACJI
Wysłuchanie tych, którzy chcą zabrać głos

Zmapowanie zagadnień merytorycznych: obszary tematyczne, dylematy

Zebranie propozycji rekomendacji do rozpatrzenia przez Panel

Zebranie pomysłów i oczekiwań organizacyjnych 

Promocja: zwiększenie zasięgu, pozyskanie ambasadorek i ambasadorów

Prostota i zwięzłość procesu: 3 spotkania konsultacyjne, formularz, dyżur

Otwartość i elastyczność



PRZEBIEG KONSULTACJI

1 spotkanie:
wprowadzenie

Spotkanie
informacyjne

2 spotkanie:
warsztat

3 spotkanie:
podsumowanie

Grupa robocza
ds. regulaminu i ZM

(2 spotkania)

Dodatkowe spotkanie
konsultacyjne:
regulamin i ZM

2 spotkania edukacyjne:
zmiany systemowe

i partycypacja (UMK)

Formularz konsultacyjny 
(merytoryka i organizacja)

Dyżur konsultacyjny 
Konkurs plastyczny 

dla dzieci



REZULTATY: CO NAM SIĘ UDAŁO?
Wysłuchanie: >200 osób, 112 formularzy
 
Zmapowanie zagadnień merytorycznych: 252 uwagi merytoryczne, 
mapa zagadnień, mapa pytań i dylematów

Zebranie propozycji rekomendacji: 36 propozycji do rozpatrzenia przez panel,
dziesiątki uwag skierowanych do innych procesów
 
Zebranie pomysłów i oczekiwań organizacyjnych: 168 uwag merytorycznych,
mapa oczekiwań, inspiracje organizacyjne, regulamin i założenia dotyczące
zespołu monitorującego

Promocja: nowe osoby w procesie, aktywne ambasadorki i ambasadorzy



REZULTATY: CO NAM SIĘ UDAŁO?
Poznanie się, zbudowanie relacji: operator, UMK, strona społeczna

Przetestowanie się w rolach: zakresy wpływu, zmiany odpowiedzialności  

Przetarcie się w komunikacji i współpracy: między- i wewnątrzzespołowo

Zbudowanie  zaufania

Nawiązanie współpracy: również z ekspertami i ekspertkami 

Przetestowanie procesu merytorycznego



REFLEKSJE I WNIOSKI
Konsultacje jako STANDARD 

Jeszcze MNIEJ PLANOWANIA, jeszcze WIĘCEJ ELASTYCZNOŚCI

Jeszcze więcej PARTYCYPACJI (od pierwszego kroku)

Więcej CZASU I ZASOBÓW: na konsultacje i na wdrażanie pomysłów 

DWA OSOBNE PROCESY: merytoryczny i organizacyjny 

PROCES SZYTY NA MIARĘ: specyfika lokalna, potrzeba chwili, temat 

TROSKLIWY NAMYSŁ nad przekazaniem Panelu Operatorowi: w którym
momencie, z jakimi założeniami



JAK WSPÓLNIE DOJŚĆ
DO ROZWIĄZANIA?

 
O DELIBERACJI

 
Wrocław



opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania?

WROCŁAWSKI PANEL OBYWATELSKI
TEMAT: Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie
poprawę jakości życia i ochronę klimatu?

Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, 
Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj?

Czy – dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy 
o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym typie silników, 

TERMIN: wrzesień–październik 2020

LICZBA SPOTKAŃ: 6

WIELKOŚĆ: 85 osób (w tym 10 w grupie rezerwowej)

FORMA: spotkania na żywo

WIĘCEJ INFORMACJI: www.wroclaw.pl/panel
 

http://www.wroclaw.pl/panel




Cyfrowe wykluczenie
Uważność
Niedoskonałość technologii
Koszty
Integracja panelistek/ów
Interakcja panelistek/ów

PANDEMICZNE DYLEMATY

OFF-LINE:
bezpieczeństwo panelistek/ów
wizerunek organizatorów
niejasne przepisy
niezależność od zmian sytuacji
epidemicznej oraz przepisów
wyzwanie

ON-LINE: 



3 września – inauguracja

5 września – edukacja

12 września – edukacja

19 września – deliberacja

26 września – deliberacja

3 października – głosowanie

HARMONOGRAM



miejsce

BHP

losowy podział na grupy

materiały dodatkowe

przerwy!

taktyki panelistek/ów

praca nad rekomendacjami

MODERACJA



JAK ZORGANIZOWAĆ
WŁĄCZAJĄCY PANEL W INTERNECIE?

 
O SPOTKANIACH ON-LINE

 
Łódź



ŁÓDZKI PANEL OBYWATELSKI
TEMAT: Zieleń w mieście

Jak kształtować zieleń w mieście Łodzi?

Jak miasto powinno przeciwdziałać skutkom suszy? 

Jak miasto i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście?

TERMIN: marzec–lipiec 2020

LICZBA SPOTKAŃ: 6

WIELKOŚĆ: 67 osób (w tym 6 w grupie rezerwowej)

FORMA: spotkania on-line (poza pierwszym spotkaniem)

WIĘCEJ INFORMACJI: uml.lodz.pl/panel-obywatelski
 

http://uml.lodz.pl/panel-obywatelski


7 marca

23 maja
6–7 czerwca
20–21 czerwca
4–5 lipca
18 lipca






