Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”

REGULAMIN
Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście”
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§ 1.
Łódzki Panel Obywatelski (dalej: Panel) rozumiany jest jako proces partycypacyjny, w ramach
którego wybrana grupa mieszkańców miasta Łodzi wypracuje rekomendacje dotyczące zieleni
w mieście Łodzi, mając na uwadze dobro wspólne społeczności.
Zleceniodawcą Panelu jest Miasto Łódź. Koordynacją Panelu zajmuje się Operator Fundacja
Instytut Polityk Publicznych (dalej: IPP).
Panel jest przeprowadzany w okresie marzec-listopad 2020 r. Terminy poszczególnych spotkań
są podawane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Uczestnik Panelu nazywany jest dalej Panelistą lub Panelistą Rezerwowym.
Paneliści oraz Paneliści Rezerwowi wyłaniani są w sposób losowy zgodnie z metodologią
„Zasady losowania Członków Łódzkiego Panelu Obywatelskiego Zieleń w mieście” dostępną na
stronie https://uml.lodz.pl/panel-obywatelski/wez-udzial-w-panelu/zostan-panelist-k-a/.
W ramach Panelu organizowane są spotkania w liczbie co najmniej pięciu. Spośród spotkań
Panelu trzy mają charakter edukacyjny, podczas których prezentowane są wystąpienia Ekspertów
oraz Interesariuszy, a dwa mają charakter deliberacyjny – Paneliści pracują w grupach nad
rekomendacjami w obszarach merytorycznych Panelu.
Spotkania mogą odbywać się zarówno w sposób stacjonarny, jak i w formule on-line przy zdalnej
obecności uczestników. Decyzję w tej sprawie podejmują zgodnie IPP oraz Miasto Łódź.

§ 2.
1. W skład Panelu wchodzi grupa 67 Panelistów oraz co najmniej 6 Panelistów Rezerwowych, tj.
mieszkańców Miasta Łodzi, którzy ukończyli 15 rok życia. Ich wyłonienie odbywa się w procesie
naboru spośród wszystkich zgłoszeń, z uwzględnieniem reprezentatywności pod kątem
demograficznym: wieku, płci, dzielnicy zamieszkania i poziomu wykształcenia.
2. Paneliści Rezerwowi uczestniczą w pracach Panelu na tych samych zasadach co Paneliści, lecz
bez prawa głosu podczas głosowania nad rekomendacjami. W razie rezygnacji lub nieobecności
Panelisty podczas głosowania nad rekomendacjami, jego miejsce zajmuje Panelista Rezerwowy
o najbardziej zbliżonym profilu, wraz z prawem głosu.
3. Paneliści i Paneliści Rezerwowi otrzymują wynagrodzenie. Wynagrodzenie w wysokości 500 zł
brutto wypłacone zostanie przez IPP Panelistom i Panelistom Rezerwowym, którzy wzięli udział
w minimum 4 spotkaniach Panelu, przy czym w przypadku ich nieobecności na pierwszym
spotkaniu 7 marca 2020 r. dopuszcza się zaliczenie obecności na tym spotkaniu poprzez
potwierdzone zapoznanie się z materiałem z tego spotkania udostępnionym przez IPP.
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4. Wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto wypłacone zostanie przez IPP Panelistom i Panelistom
Rezerwowym, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu Łódzkiego Panelu Obywatelskiego
dnia 7 marca 2020 r., a w związku ze zmianą formuły i harmonogramu nie zdecydowali się na
udział w kolejnych spotkaniach Panelu.
5. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 30 dni po ostatnim spotkaniu Panelu.
6. Obecność Panelistów i Panelistów Rezerwowych jest weryfikowana przez IPP.
§ 3.
Zapewnia się możliwość wzięcia udziału w Panelu osobom o szczególnych potrzebach.
§ 4.

1. IPP umożliwia udział w pracach Panelu:
a) Ekspertów: przedstawiciele środowiska naukowego, zajmujący się tematyką Panelu;
przedstawiciele instytucji zajmujący się tematyką Panelu; przedstawiciele podmiotów
wdrażających rozwiązania związane z tematyką Panelu; inne osoby legitymizujące się
odpowiednio wysokim poziomem wiedzy i doświadczenia w przedmiocie prac Panelu.
b) Interesariuszy: osoby, grupy osób lub podmioty zainteresowane przedstawieniem swojego
stanowiska związanego z tematyką Panelu.
2. Prace Panelu mogą uwzględniać dyskusje w podgrupach, prelekcje lub innego rodzaju prace
warsztatowe, w tym prowadzone w sposób zdalny.
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3.
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§ 5.
Do udziału w pracach Panelu Obywatelskiego zostanie powołanych co najmniej 15 Ekspertów.
IPP określa kryteria wyboru Ekspertów. Nabór Ekspertów jest otwarty, a rozstrzygnięcia
dokonuje dwóch przedstawicieli Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego oraz trzech
przedstawicieli IPP. Informacja o naborze dostępna będzie na stronie internetowej IPP.
Do zadań Eksperta należy opracowanie szkicu wystąpienia i uzgodnienie go z IPP, wystąpienie
podczas spotkania Panelu, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez Panelistów po
wystąpieniu, a także przygotowanie pisemnego podsumowania wystąpienia w formie określonej
przez IPP.
Eksperci są zobowiązani do przestrzegania programu Panelu oraz zapisów umowy z IPP.
Eksperci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto.

§ 6.
1. IPP umożliwia udział Interesariuszy w Panelu.
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2. IPP określa kryteria wyboru Interesariuszy. Nabór Interesariuszy jest otwarty, a rozstrzygnięcia
dokonuje dwóch przedstawicieli Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego oraz trzech
przedstawicieli IPP. Informacja o naborze dostępna będzie na stronie internetowej IPP.
3. Do zadań Interesariusza należy opracowanie szkicu wystąpienia i uzgodnienie go z IPP,
wystąpienie podczas spotkania Panelu, a także udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez
Panelistów po wystąpieniu.
4. Interesariusze są zobowiązani do przestrzegania programu Panelu oraz zapisów umowy z IPP.
5. Interesariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swój udział w Panelu.
§ 7.
1. W trakcie dwóch spotkań deliberacyjnych Paneliści oraz Paneliści Rezerwowi są podzieleni na
grupy robocze o podobnej liczebności.
2. Prace grup są moderowane przez facylitatorów.
§ 8.
1. W ramach prac Panelu wypracowywane są rekomendacje dotyczące zieleni w mieście Łodzi,
które przyjmowane są poprzez głosowanie Panelistów.
2. IPP przekazuje wypracowane rekomendacje Zespołowi ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego,
który odpowiada za ich weryfikację pod względem prawnym, finansowym oraz możliwości
wdrożenia przez Miasto Łódź.
3. Wyboru metody i przebiegu głosowania dokonuje IPP oraz przedstawia je Panelistom podczas
pierwszego spotkania deliberacyjnego.
4. Rekomendacje, które zostaną poparte przez 80% Panelistów są przedstawiane Prezydentowi
Miasta Łodzi do wdrożenia.
5. Ustalanie wyniku głosowania odbywa się niezwłocznie po jego zakończeniu.
§ 9.
Rekomendacje wraz z raportem podsumowującym Panel zostają opublikowane na stronie
internetowej miasta Łodzi, stronach Urzędu Miejskiego oraz IPP w terminie do czternastu dni od dnia
głosowania nad rekomendacjami.
§ 10.
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1. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do IPP oraz Zespołu ds.
Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem
rozstrzygane są przez IPP oraz Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.
2. IPP oraz Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego zastrzegają sobie możliwość zgodnego
dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym w wyniku siły wyższej i sytuacjach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej IPP.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.
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