TRYB PRZYJMOWANIA REGULAMINU
POZNAŃSKIEGO PANELU OBYWATELSKIEGO

1. Zespół Koordynujący opracowuje projekt regulaminu Poznańskiego Panelu
Obywatelskiego, nazywany dalej „regulaminem”.
2. W pierwszym kroku, projekt regulaminu przekazywany jest do zespołu w Urzędzie
Miasta Poznania, który zajmuje się współpracą przy organizowaniu panelu, w celu
zebrania komentarzy, uwag i propozycji poprawek. Propozycje poprawek mogą mieć
charakter indywidualny lub zespołowy.
3. Zespół Koordynujący może przyjąć propozycje poprawek lub je odrzucić. Odrzucenie
propozycji poprawki, która ma charakter zespołowy, oznacza uruchomienie procedury
arbitrażu.
4. W ramach procedury arbitrażu wyłania się w sposób losowy, korzystając ze strony
Random.org, pięć osób, które są członkami OECD Innovative Citizen Participation
Network. Osoby zaangażowane w organizację Poznańskiego Panelu Obywatelskiego,
nie mogą być arbitrami. Losowanie arbitrów przeprowadza Zespół Koordynujący w
transparentny sposób.
5. Arbitrzy podejmują decyzje większością 3/5 głosów i są one rozstrzygające.
Wyjątkiem są sytuacje, w których wprowadzenie w życie tych rozstrzygnięć
przekraczałoby środki przeznaczone na organizację panelu lub byłoby niezgodne z
przepisami prawa.
6. W kroku drugim, projekt regulaminu publikuje się na stronie internetowej panelu i
przekazuje do Zespołu Monitorującego w celu zebrania komentarzy, uwag i
propozycji poprawek.
7. Komentarze, uwagi i propozycje poprawek do regulaminu może przesłać każdy na
adres email Zespołu Koordynującego: info@panelklimatyczny.pl. Termin przesyłania
uwag zamieszcza się na stronie panelu. Zespół Koordynujący może przyjąć te
propozycje poprawek lub je odrzucić.

8. Komentarze, uwagi i propozycje Zespołu Monitorującego mogą mieć charakter
indywidualny lub zespołowy. Propozycje zespołowe poprawek przyjmowane są
większością 2/3 głosów całego składu Zespołu Monitorującego.
9. Termin zgłaszania komentarzy, uwag i propozycji przez Zespół Monitorujący określa
Zespół Koordynujący.
10. Zespół Koordynujący może przyjąć propozycje poprawek Zespołu Monitorującego
lub je odrzucić. Odrzucenie poprawki zespołowej Zespołu Monitorującego oznacza
uruchomienie procedury arbitrażu, którą przeprowadza się na zasadach opisanych w
pkt 4-5.

11. Skład Zespołu Monitorującego, jego zadania oraz tryb powoływania proponuje Zespół
Koordynujący. Ta część regulaminu ustalana jest przez Zespół Koordynujący w
porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania. Zespół Monitorujący powoływany jest
przez Prezydenta Miasta Poznania. Pierwsze spotkanie Zespołu Monitorującego
organizuje Urząd Miasta Poznania.

