
 
 

II FORUM KONSULTACYJNE 
DLA GMIN-UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI” 

 
28 czerwca – 30 czerwca – 02 lipca 2021 roku 

wszystkie spotkania odbywają się na platformie zoom.us 
 
 

 
poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku 
 

12:00 Otwarcie, powitanie, kwestie organizacyjne 

12:05-13:05 Partycypacja obywatelska w planowaniu przestrzennym – doświadczenia projektu 
Doświadczenia z realizacji Indywidualnych Planów Konsultacji przez gminy-uczestników 
projektu „Planowanie z mieszkańcami”. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 
informacje o pokonywaniu trudności w prowadzaniu konsultacji 
Prowadzenie: Janusz Wiśniewski (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych) 

13:10-14:10 Jak poinformować i włączyć tych, którzy zwykle nie mają dla nas czasu? 
Doświadczenia z przeprowadzonych konsultacji i przykłady jak w bardziej i mniej 
typowy sposób zachęcać mieszkańców do rozmowy. 
Prowadzenie: Karolina Kowalczyk (Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego 
Warszawy)  

14:15-15:15 O ryzykach procesu partycypacyjnego 
Co pracownicy urzędu mogą zrobić, aby uniknąć częstych problemów i jak przygotować 
się na to, czemu zapobiec się nie da. 
Prowadzenie: Anna Wieczorek (Think Tank Miasto) 

 
 

 
środa, 30 czerwca 2021 roku 
 

12:00 Otwarcie, powitanie, kwestie organizacyjne 

12:05-13:05 Czy w partycypacji obywatelskiej jest miejsce na myślenie o przyszłości? 
Czym jest foresight obywatelski i gdzie najczęściej znajduje zastosowanie. Czy foresight 
może mieć zastosowanie w działaniach partycypacyjnych, w których z nich może 
przynieść najwięcej korzyści? 
Prowadzenie: Maciej Jagaciak (4CF.pl) 

13:10-14:10 Zrównoważony rozwój – medialne hasło czy zasada lepszej przyszłości? 
Czym jest zrównoważony rozwój? Zasada lepszej przyszłości - przykłady zapisów w 
dokumentach planistycznych w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Zrównoważony rozwój a 
konsultacje społeczne. 
Prowadzenie: Jolanta Rudnicka (Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 

14:15-15:15 Zielony ład – problemy analizy przestrzennej na poziomie gmin 
Zielony ład jako nowy kierunek polityki UE. Metodyka badań i przykłady analizy na 
poziomie gmin uczestniczących w projekcie „Planowanie z mieszkańcami” 
Prowadzenie: Roman Rudnicki (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK) 

 
  



 

 
piątek, 02 lipca 2021 roku 
 

12:00 Otwarcie, powitanie, kwestie organizacyjne 

12:05-13:05 Panel obywatelski i inne narzędzia do prowadzenia pogłębionej dyskusji  
z mieszkańcami 
Zasady panelu obywatelskiego. Kilka narzędzi do pogłębionej dyskusji w 
konsultacjach społecznych (narada obywatelska, sąd obywatelski, komórki 
planujące) 
Prowadzenie: Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska (Fundacja Stocznia) 

13:10-14:10 E-partycypacja w obszarze planowania przestrzennego 
E-narzędzia do konsultacji w obszarze zagospodarowania przestrzennego – 
przegląd dobrych rozwiązań oraz próba odpowiedzenia na pytania "dlaczego 
interesariusze nie lubią e-partycypacji?" oraz "jak zachęcić i nauczyć odbiorców 
korzystania z systemów?" 
Prowadzenie: Witold Jankowiak (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji 
Pozarządowych) 

14:10 Zakończenie Forum, podsumowanie, podziękowania 

 


