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PANEL
OBYWATELSKI



JAK WYBRAĆ TEMAT PANELU?



JAK WYBRAĆ TEMAT PANELU?
Najpierw wybierz temat, a dopiero potem metodę 



KIEDY WARTO ZROBIĆ PANEL?
WTEDY GDY:

jest polityczna wola
mamy czas
mamy ludzi
mamy pieniądze
...



KIEDY WARTO ZROBIĆ PANEL?
WTEDY GDY TEMAT:

nie jest błahy
wymaga pilnych działań

dotyczy dużej części społeczeństwa
nie daje się prosto rozwiązać 

(ale nie pośpiechu)

(a rozwiązania nie są już przesądzone)



JAKI TEMAT
NA PANEL?

Źródło: Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. Catching the Deliberative Wave



W jaki sposób
możemy
odbudować siłę
miasta po pandemii
oraz stworzyć
lepszą przyszłość
dla wszystkich 
w Bristolu?

klimat / rozwój /
pomoc społeczna Bristol, Wielka Brytania

Źródło: involve.org.uk



Jaki scenariusz
rozwoju przyjąć dla
średniowiecznego
centrum
Kopenhagi?

zagospodarowanie
przestrzenne /
turystyka / biznes

Kopenhaga, Dania



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

transport / klimat

Wrocław, Polska



Czego oczekują
mieszkańcy 
w temacie
zdrowia 
i opieki
społecznej 
w Camden?

służba zdrowia /
pomoc społeczna Camden, Wielka  Brytania

Źródło: Camden Health and Care Citizens’ Assembly Final Report

https://www.camden.gov.uk/documents/20142/1006758/Camden+Health+and+Care+Citizens%27+Assembly+-+Final+Report+%28full%29.pdf/c7250d37-5c6c-5778-0c83-7105864a184c?t=1608110668706&download=true


KTO WYBIERA TEMAT PANELU?

urządmieszkańcy i mieszkanki,
organizacje społeczne itp.

te
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nieformalne konsultacje (lobbing)

konsultacje społeczne



KTO WYBIERA TEMAT PANELU?
Na co uważać?



MAMY TEMAT,
TERAZ UŁÓŻMY PYTANIE





W jaki sposób mieszkańcy i Rada Newham 
mogą wspólnie działać, by najpóźniej do 2050 r.

osiągnąć zeroemisyjność?

How can the Council and residents work together 
to reach the aspiration of being carbon zero by 2050 at the latest?



Jak Miasto Kraków i mieszkańcy
mogą ograniczyć zużycie energii

i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?



Czy całkowicie odejść w Poznaniu
od spalania węgla w gospodarstwach domowych?

Czy wspomagane umieranie powinno być w Jersey
dozwolone, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach?



Jak najlepiej wydać 2 mln dolarów na infrastrukturę,
by ulepszyć naszą gminę?

How should we best spend $2m to improve our community
through the use of infrastructure spending?



What can communities and the council do together to make Dudley and Brierley Hill town centres
places that are vibrant, welcoming and somewhere we are proud of?

How will we know we are making a difference in: 12 months; 3 years; by 2030?

Co mieszkańcy i rada (dystryktu) mogą wspólnie zrobić,
aby centra miast Dudley i Brierley Hill stały się miejscami tętniącymi

życiem, przyjaznymi i będącymi powodem do dumy?
Po czym poznamy, że się to udało, za:

12 miesięcy, 3 lata, do 2030 roku?



otwarte
zwięzłe
prosto sformułowane
nie nazbyt szerokie, nie nazbyt wąskie
niesugerujące

daje przestrzeń do dyskusji o różnych rozwiązaniach
odnosi się do wartości
wskazuje odgórne ograniczenia (np. czasowe, budżetowe, geograficzne)

DOBRE PYTANIE:
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