
 

 

Wskazówki dla krajowych paneli obywatelskich 

w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

 

Wspólna deklaracja dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy przewiduje organizację 

europejskich paneli obywatelskich. Ponadto według deklaracji „każde państwo członkowskie i każda 

instytucja może organizować dodatkowe wydarzenia, zgodnie z ich własną specyfiką krajową lub 

instytucjonalną, oraz wnosić dalszy wkład w konferencję. Mowa tu o takich wydarzeniach jak 

krajowe panele obywatelskie lub wydarzenia tematyczne gromadzące wkłady z różnych paneli”. 

Deklaracja przewiduje, że „krajowe i europejskie wydarzenia w ramach konferencji będą 

organizowane zgodnie z zestawem zasad i minimalnych kryteriów odzwierciedlających wartości UE, 

które zostaną określone przez organy konferencji”. 

W tym kontekście organizatorzy wydarzeń ‒ podobnie jak uczestnicy ‒ powinni stosować się do karty 

konferencji.  

Poniższe wskazówki opierają się na zasadach dobrej debaty, określonych w szczególności 

w sprawozdaniu OECD, które bazuje na setkach przykładów procesu deliberatywnego
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, i mają pomóc 

państwom członkowskim chcącym organizować panele obywatelskie na szczeblu krajowym, 

regionalnym lub lokalnym. 

Uwaga: krajowe wydarzenia inne niż panele obywatelskie powinny być organizowane w otwarty, 

przejrzysty i inkluzywny sposób zgodnie z celem i zasadami konferencji. Konkretne wytyczne na 

temat organizacji takich wydarzeń są dostępne na wielojęzycznej platformie cyfrowej, a zwłaszcza 

w zakładce „Przewodnik krok po kroku dla organizatorów wydarzeń”
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. Dokument ten przedstawia 

także przykładowe formy wydarzeń, mogące być inspiracją i wskazówką dla państw 

członkowskich. Na platformie dostępny jest również specjalny przewodnik w sprawie inkluzywności 

wydarzeń. 

 

1) Cel 

 Panele powinny mieć jasny cel:  „cel powinien zostać określony jako jasne zadanie i być 

związany z konkretną kwestią publiczną. Zostaje sformułowany w sposób neutralny, prostym 

językiem, w formie pytania”. Rola obywateli i dalsze losy ich wkładu powinny być jasne. Cel 

powinien też nawiązywać do ogólnego procesu Konferencji w sprawie przyszłości Europy.  

Wielojęzyczna platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy przedstawia 

sugestie tematów, ale państwa członkowskie mogą wybrać każdy inny temat związany z Unią 

Europejską, który uznają za ważny. Według wspólnej deklaracji dotyczącej Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy zakres konferencji powinien odzwierciedlać dziedziny, w których Unia 

Europejska ma kompetencje do działania lub w których działanie Unii Europejskiej byłoby korzystne 

dla obywateli europejskich. Ostatecznym celem paneli jest przedstawienie wspólnych zaleceń 

w konkretnych kwestiach związanych z przyszłością Europy. 

 

2) Działania następcze 

 „Zlecający organ publiczny powinien publicznie zobowiązać się do szybkiej odpowiedzi lub 

szybkiego podjęcia działań w reakcji na zalecenia uczestników”.  Krajowe środki promocji 

i koordynacji mogące zapewnić uwzględnienie i ekspozycję wyników krajowych paneli 
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obywatelskich przyczynią się do wzięcia pod uwagę działań krajowych/regionalnych/lokalnych 

w szerszym procesie konferencji. Jest to szczególnie ważne ze względu na potencjalne powielanie się 

podobnych dyskusji prowadzonych z jednej strony na szczeblu lokalnym/krajowym, a z drugiej ‒ na 

szczeblu unijnym.  

Trzy instytucje europejskie zobowiązały się we wspólnej deklaracji, że odpowiedzą na 

zalecenia uczestników: „Ostateczne wyniki konferencji zostaną przedstawione w sprawozdaniu dla 

wspólnego przewodnictwa. Trzy instytucje, każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie 

z Traktatami, szybko przeanalizują, w jaki sposób można podjąć skuteczne działania następcze 

w związku z takim sprawozdaniem”. 

 

3) Przejrzystość 

„Proces deliberatywny powinien zostać zapowiedziany publicznie, zanim się rozpocznie. 

Formuła procesu i wszelkie materiały [...] powinny zostać w odpowiednim czasie przedstawione 

opinii publicznej”. Wielojęzyczna platforma cyfrowa jest głównym miejscem prezentacji wydarzeń, 

wkładów i informacji związanych z konferencją, zapewniającym tym samym przejrzystość. 

Wszystkie wkłady powinny zostać opublikowane na wielojęzycznej platformie cyfrowej 

https://futureu.europa.eu/, która gromadzi ogół danych na potrzeby europejskich paneli obywatelskich 

i sesji plenarnych oraz innych odnośnych działań i wydarzeń.  

Wspólna deklaracja przewiduje, że zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich 

zostaną omówione podczas sesji plenarnej. Do przekazywania wyników krajowych paneli 

obywatelskich państwa członkowskie mogą wykorzystywać nie tylko platformę, lecz także istniejące 

instytucjonalne struktury Unii. 

 

4) Inkluzywność 

„Inkluzywność należy osiągnąć, rozważając, jak w działania włączyć grupy niedostatecznie 

reprezentowane”. „Uczestnictwo należy także propagować i wspierać je poprzez wynagrodzenie, 

pokrywanie kosztów lub zapewnianie/opłacanie opieki nad dziećmi i osobami starszymi” oraz 

zapewnianie niezbędnego wsparcia i pomocy. Dotyczy to zarówno wydarzeń fizycznych, jak 

i wirtualnych. Podobnie jak w przypadku europejskich paneli obywatelskich należy dążyć do 

nadreprezentacji młodych ludzi lub innych grup społecznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

odpowiednie moderowanie paneli z pomocą wykwalifikowanych moderatorów. 

 

 

5) Reprezentatywność 

„Uczestnicy powinni stanowić społeczeństwo w miniaturze. Osiąga się to poprzez losowy 

dobór próby” reprezentatywnej pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia 

społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia w danym kraju/regionie, o czym mowa także we 

wspólnej deklaracji. Należy przewidzieć ewentualne wykluczenie uczestnika w związku ze 

sprawowaniem mandatu wyborczego lub pełnieniem obowiązków politycznych. 

Liczba uczestników panelu wynosi zazwyczaj między 50 a 200 zależnie od liczby 

mieszkańców danego państwa członkowskiego, regionu lub obszaru. Należy dołożyć starań, by 

dotrzeć do tych, którzy zwykle nie biorą udziału w debatach publicznych lub dyskusjach 

politycznych, np. wybierając obiekty i miejsca o łatwym dostępie.  

Panele obywatelskie, podczas których obywatele są obecni fizycznie, okazały się 

wartościowsze pod względem różnorodności oraz jakości interakcji i dialogu między uczestnikami. 

W debatach internetowych należy przewidzieć więcej przerw. Sesje online można podzielić na kilka 

sesji składowych.  

 

6) Informacje 

„Uczestnicy powinni mieć dostęp do szerokiego zasobu dokładnych, istotnych i przystępnych 

danych merytorycznych i wiedzy fachowej” w omawianej dziedzinie, tak by możliwa była wspólna 



 

 

refleksja. Należy wprowadzić jasne procedury, które zagwarantują, że przekazywana obywatelom 

wiedza będzie odpowiednia i wyważona. W myśl tej zasady obywatele powinni móc wybrać 

w ramach swojego panelu, jakimi konkretnie tematami chcą się zająć i jakiej wiedzy fachowej 

potrzebują. 

 

7) Obrady grupowe 

„Uczestnicy powinni mieć możliwość znalezienia wspólnej płaszczyzny, która będzie 

podstawą ich wspólnych zaleceń dla organu publicznego. Oznacza to uważne i aktywne słuchanie, 

ważenie i analizowanie różnych argumentów (przy czym każdy uczestnik powinien móc zabrać głos), 

kombinację formuł: od dyskusji i działań w małych grupach po dyskusje i działania na sesji plenarnej, 

a także umiejętną moderację”. Organizatorzy powinni zaplanować moderowane dyskusje na sesji 

plenarnej panelu oraz w mniejszych podgrupach (ok. 10 uczestników). Podgrupy omawiają 

i formułują zalecenia, które następnie powinny zostać omówione i zatwierdzone na sesji plenarnej 

panelu. Moderacja powinna być neutralna i umiejętna. 

 

8) Czas 

„W ramach obrad uczestnicy powinni mieć wystarczająco dużo czasu na naukę, rozważenie 

informacji i opracowanie przemyślanych zaleceń ‒ z uwagi na złożony charakter większości 

problemów politycznych”. Przy rozpatrywaniu złożonych tematów w ramach obrad krajowych można 

zaplanować co najmniej 4‒6 dni spotkań (np. dwa lub trzy weekendy). Ewentualnie można 

zorganizować kilka zdecentralizowanych paneli obywatelskich w całym państwie członkowskim przy 

użyciu tej samej metody.  

 

9) Uczciwość 

Aby proces był uczciwy, „powinien być prowadzony przez niezależny zespół koordynacyjny 

inny niż zlecający organ publiczny”. 

 

10) Prywatność 

Krajowe panele obywatelskie powinny dbać o prywatność obywateli i o poszanowanie 

unijnych przepisów o ochronie danych. „Należy respektować prywatność uczestników, aby chronić 

ich przed niepożądaną uwagą i nagabywaniem mediów oraz aby zapewnić ich niezależność, 

dopilnowując, by nie podlegali przekupstwu ani lobbingowi grup interesu czy działaczy”. 

 

11) Ewaluacja 

„Należy przeprowadzić anonimową ewaluację wśród uczestników, aby ocenić proces w oparciu 

o obiektywne kryteria (np. ilość i różnorodność otrzymanych informacji, czas poświęcony na uczenie 

się, niezależność moderacji)”. Na początku i na końcu procesu można przeprowadzić ankietę, aby 

ocenić stopień satysfakcji z procesu oraz szybkość przyswajania deliberatywnych metod pracy 

panelu. 


