KOMUNIKAT
Wysyłka zaproszeń do Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu
obywatelskiego w Krakowie.

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny
– pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo
wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek
potrwa do 26 marca 2021 r.
Panel obywatelski jest sposobem podejmowania ważnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę
mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne.
Pierwszy w Krakowie panel obywatelski poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności
klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków
i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?
Wysyłka zaproszeń jest pierwszym etapem doboru Panelistów i Panelistek. Spośród osób, które
otrzymają zaproszenie i które następnie wyrażą chęć udziału w panelu, wyłoniona zostanie grupa
60 osób wraz z 10-osobową grupą rezerwową. Wylosowane osoby będą stanowić grupę
reprezentatywną

dla

całego

miasta

pod

względem

cech

społeczno-demograficznych

i przestrzennych (płeć, grupa wiekowa, dzielnica zamieszkania, poziom wykształcenia).

Planowane terminy spotkań Panelu:
1. 10 kwietnia 2021 r. – spotkanie inauguracyjne i edukacyjne;
2. 17 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
3. 24 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
4. 15 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
5. 29 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
6. 12 czerwca 2021 r. – głosowanie i spotkanie podsumowujące.
Spotkania odbywać się będą w godzinach 9.00-15.00 w krakowskiej Tauron Arenie.
Za udział w panelu przewidziano wynagrodzenie.
Ze względu na sytuację pandemiczną, która może uniemożliwić odbycie spotkań w trybie
stacjonarnym, istnieje możliwość, iż spotkania uczestników panelu będą się odbywać w formule
on-line. Operator panelu zapewni pełne wsparcie techniczne dla panelistów.

Rekomendacje przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80% głosujących panelistów będą
przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do realizacji.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych,
niezależna organizacja pozarządowa o profilu społeczno-eksperckim.
Dodatkowe informacje nt. Panelu znajdują się na stronach internetowych:
−
−

https://ipp.expert/kpk/
#Weźże_udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym! | Instytut Polityk Publicznych (ipp.expert)

−

https://www.krakow.pl/klimat/247296,artykul,krakowski_panel_klimatyczny.html

−

https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych/photos/a.544937092336665/1815
138608649834/

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

