KRAKOWSKI PANEL KLIMATYCZNY
sprawozdanie z postępów prac: 03.2021
PIERWSZY PANEL OBYWATELSKI W KRAKOWIE:
Krakowski Panel Klimatyczny to złożony proces konsultacji społecznych, jest to forma demokracji
deliberacyjnej. Proces w uproszczeniu:
1. paneliści: losowo dobrana i reprezentatywna grupa mieszkańców i mieszkanek (60 os. + 10 os.
rzerwowych) bierze udział w Panelu w charakterze Panelistów i Panelistek;
2. wiedza: dostarczenie wiedzy w temacie Panelu przez ekspertów;
3. stanowiska: zapoznanie się ze zróżnicowanymi stanowiskami Stron;
4. dyskusja: deliberacja i wypracowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Krakowa + wsparcie
zespołu facylitacyjnego;
5. głosowanie: głosowanie nad rekomendacjami;
6. wiążący charakter: rekomendacje przegłosowane większością 80% są wiążące dla Prezydenta
Miasta Krakowa; PJM przedstawia plan wdrożenia i raporty z postępów we wdrożeniu.
Temat Panelu: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć
wykorzystanie energii odnawialnej?

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PANELU:
1. 10 kwietnia: inauguracja i spotkanie edukacyjne nr 1
2. 17 kwietnia: spotkanie edukacyjne nr 2
3. 24 kwietnia: spotkanie edukacyjne nr 3
4. 15 maja: spotkanie deliberacyjne nr 1
5. 29 maja: spotkanie deliberacyjne nr 2
6. 12 czerwca: głosowanie i podsumowanie Panelu.
Spotkania edukacyjne zostały zblokowane (tydzień po tygodniu), natomiast zaplanowano dwutygodniowe
przerwy:
− pomiędzy ostatnim spotkaniem edukacyjnym i pierwszym spotkaniem deliberacyjnym (pozyskanie
propozycji rekomendacji + weryfikacja/analiza);
− spotkaniami deliberacyjnymi (dalsze prace weryfikacyjne i redakcyjne);
− ostatnim spotkaniem deliberacyjnym i głosowaniem (ostateczna redakcja rekomendacji przed
głosowaniem).
Dodatkowe przerwy pozwalają Panelistom i Panelistkom przemyśleć propozycje rekomendacji oraz
zapoznać się z materiałami, a Urzędowi Miasta Krakowa dają przestrzeń do weryfikacji pomysłów
i reagowania, jeżeli jest to potrzebne.
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GŁOWNE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
1. KOORDYNACJA PROJEKTU I WSPÓŁPRACA Z UMK:
1.1. spotkania / rozmowy z UMK; komunikacja mailowa i telefoniczna;
1.2. spotkania / rozmowy z podmiotami zewnętrznymi (m.in. tłumaczenia PJM).
2. DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE:
2.1. prowadzenie stałych działań komunikacyjnych (podstrona projektu, posty, wpisy, grafiki, mailing,
newslettery, komunikaty prasowe i współpraca z mediami); także prace graficzne;
2.2. współpraca z UMK (sporo działań udostępnianych np. przez Zeroemisyjni, dwutygodnik miejski –
współpraca);
2.3. współpraca z mediami i partnerami (audycje radiowe, podcasty: np. Zielony Podcast. By Krzysiek
Rzyman, publikacja w kwietniu).
3. KONSULTACJE SPOŁECZNE:
3.1. finalizacja prac nad raportem z konsultacji społecznych;
3.2. wybór przedstawicieli Zespołu Monitorującego + bieżąca współpraca;
3.3. dalsze prace nad regulaminem Panelu.
4. FACYLITACJA:
4.1. przygotowanie spotkań edukacyjnych pod względem facylitacyjnym (koncepcja spotkań, cele,
materiały).
5. WYBÓR PANELISTÓW I PANELISTEK:
5.1. współpraca z ekspertem zewnętrznym: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP (kierownik Katedry
Metodologii Badań Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny) + specjaliści w zakresie danych;
uzgodnienia metodologiczne; przygotowanie procesu doboru Panelistów i Panelistek;
5.2. przygotowanie elektronicznego formularza zintegrowanego z bazą 20 tysięcy unikalnych kodów +
bazy SQL;
5.3. przygotowanie procedury wyboru składu Panelu zbudowanej w oparciu o algorytm symulowanego
wyżarzania.
6. PROGRAM:
6.1. przygotowywanie programu Panelu, w tym przede wszystkim spotkań edukacyjnych;
6.2. współpraca z UMK, w tym w zakresie wystąpienia Prezydenta Miasta Krakowa;
6.3. rekrutacja Stron;
6.4. rekrutacja Ekspertów i Ekspertek.
Udało przygotować się pierwszy panel obywatelski w Krakowie do uruchomienia w kwietniu. Warto zwrócić
uwagę, że proces doboru Panelistów i Panelistek po raz pierwszy w Polsce w całości został zrealizowany
przez Operatora (dane, wysyłka zaproszeń do gospodarstw domowych, losowanie, inne).
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WYZWANIA:
1. sytuacja epidemiologiczna w Polsce – kwestie prawne;
2. sytuacja epidemiologiczna w Polsce – kwestie psychologiczne
3. sytuacja epidemiologiczna w Polsce – zróżnicowane oczekiwania:
a. sygnalizowanie potrzeby przez część Panelistów/Panelistek chęci udziału w spotkaniu
stacjonarnym;
b. sygnalizowanie przez część Panelistów/Panelistek braku możliwości udziału w spotkaniu
stacjonarnym (obawy o zdrowie i rezygnacja).
4. złożoność i dynamika całego procesu.

Opracowanie: Konrad Szpak – Instytut Polityk Publicznych.
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