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ZARZĄDZENIE NR 2817/20/VIII/R  

PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

z dnia 13.10.2020 roku 

 

w sprawie: ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących adaptacji do zmian 

klimatu w Gdyni. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 

lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta 

Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządza się ogólnomiejski Panel konsultacyjny, będący procesem wieloetapowych 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni, dotyczący działań związanych z adaptacją 

do zmian klimatu, pod nazwą „Gdyński dialog o klimacie”.  

 

§ 2 

Celem konsultacji jest wypracowanie rekomendacji i rozwiązań w zakresie metod i sposobów 

angażowania mieszkańców w działania związane z adaptacją do zmian klimatu. 

 

§ 3 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 

31 maja 2021 r. 

2. Proces konsultacji podzielony jest na następujące etapy: 

1) Etap przygotowawczy, trwający od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r. 

2) Etap narad społecznych, trwający od 4 stycznia do 28 lutego 2021 r.  

3) Etap zbierania uwag i pomysłów, trwający od 1 do 31 marca 2021 r. 

4) Etap wypracowywania rozwiązań, trwający od 1 do 30 kwietnia 2021 r.   

5) Etap podsumowujący, trwający od 1 do 31 maja 2021 r. 

 

§ 4 

1. Poszczególne etapy konsultacji zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i 

narzędzi zapewniających udział/włączenie oraz pozyskanie informacji od jak najszerszej 

grupy mieszkańców. 

2. Metody stosowane podczas konsultacji będą dostosowywane do aktualnej sytuacji i 

mogą przyjąć formę stacjonarną bądź on-line. 

3. Etap przygotowawczy zakłada działania informacyjne w zakresie całego procesu, 

edukacyjne w obszarze przedmiotu konsultacji oraz rekrutację uczestników do kolejnego 

etapu.  

4. Etap narad społecznych obejmuje cykl trzech spotkań, składających się z części 

edukacyjnej oraz wypracowywania rekomendacji w wybranym obszarze problemowym. 

Narady skierowane są do mieszkańców zainteresowanych tematyką konsultacji, w tym 

do przedstawicieli interesariuszy takich jak np. organizacje pozarządowe, rady dzielnic, 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, środowisko naukowe. 

Liczba uczestników spotkań jest ograniczona. Udział w spotkaniach będzie możliwy po 

zaakceptowaniu pisemnego zgłoszenia nadesłanego drogą elektroniczną poprzez 

formularz zgłoszeniowy.  
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5. Etap zbierania uwag i pomysłów zakłada przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami 

miasta – zebranie ich uwag i pomysłów w zakresie wypracowanych przez narady 

rekomendacji. 

6. Etap wypracowania rozwiązań obejmuje przeprowadzenie ideathonu – warsztatu 

generowania konkretnych rozwiązań w obszarze postawionego wyzwania, którego 

pomysł wskażą uczestnicy etapu narad, a ostatecznie wybierze zespół roboczy 

wskazany przez Prezydenta.  

Nabór uczestników ideathonu jest otwarty. Zgłoszenie udziału w spotkaniu będzie 

odbywało się poprzez formularz zgłoszeniowy nadesłany drogą elektroniczną.  

 

 

§ 5 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów oraz materiały informacyjne 

dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w 

szczególności w: 

1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez 

zakładkę „Inne” – komunikaty), 

2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 

Gdynia, 

3) Na stronie www.gdynia.pl w zakładce Gdynia Zielona.  

 

§ 6 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. Ogłoszenie zostanie opublikowane na co najmniej 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia konsultacji w sposób zwyczajowo przyjęty, tj.: 

1) na miejskim portalu internetowym pod adresem www.gdynia.pl,  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) w Biuletynie „Ratusz”. 

 

§ 7 

Zobowiązuje się wszystkich naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych referatów 

oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do współpracy w zakresie realizacji 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8 

Wykonanie zarządzenia oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych powierza się 

Laboratorium Innowacji Społecznych. Środki finansowe na przeprowadzenie konsultacji 

zostaną zabezpieczone w budżecie Laboratorium Innowacji Społecznych. 

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Gdyni 

Michałowi Guciowi. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta Gdyni 

 

 

dr Wojciech Szczurek 

http://www.gdynia.pl/


 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 

Prezydenta Miasta Gdyni 

z dnia                             2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr 

XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. 

zm.2), zawiadamia o: 

 

przeprowadzeniu ogólnomiejskiego Panelu konsultacyjnego, będącego procesem 

wieloetapowych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni, dotyczącego działań 

związanych z adaptacją do zmian klimatu, pod nazwą „Gdyński dialog o klimacie”. 

 

Celem konsultacji jest wypracowanie rekomendacji i rozwiązań w zakresie metod i sposobów 

angażowania mieszkańców w działania związane z adaptacją do zmian klimatu. 

 

Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 30 

kwietnia 2021 r. w  następujących etapach: 

1. Etap przygotowawczy, trwający od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r. 

2. Etap narad społecznych, trwający od 4 stycznia do 28 lutego 2021 r.  

3. Etap zbierania uwag i pomysłów, trwający od 1 do 31 marca 2021 r. 

4. Etap wypracowywania rozwiązań, trwający od 1 do 30 kwietnia 2021 r.   

5. Etap podsumowujący, trwający od 1 do 31 maja 2021 r. 

 

Poszczególne etapy konsultacji zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i narzędzi 

zapewniających udział/włączenie oraz pozyskanie informacji od jak najszerszej grupy 

mieszkańców. 

1. Etap przygotowawczy zakłada działania informacyjne w zakresie całego procesu, 

edukacyjne w obszarze przedmiotu konsultacji oraz rekrutację uczestników do 

kolejnego etapu.  

2. Etap narad społecznych obejmuje cykl trzech spotkań, składających się z części 

edukacyjnej oraz wypracowywania rekomendacji w wybranym obszarze 

problemowym. Narady skierowane są do mieszkańców zainteresowanych tematyką 

konsultacji, w tym do przedstawicieli interesariuszy takich jak np. organizacje 

pozarządowe, rady dzielnic, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, 

środowisko naukowe.  

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Udział w spotkaniach będzie 

możliwy po zaakceptowaniu pisemnego zgłoszenia nadesłanego drogą 

elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.  

3. Etap zbierania uwag i pomysłów zakłada przeprowadzenie konsultacji z 

mieszkańcami miasta – zebranie ich uwag i pomysłów w zakresie wypracowanych 

przez narady rekomendacji. 

4. Etap wypracowania rozwiązań obejmuje przeprowadzenie ideathonu – warsztatu 

generowania konkretnych rozwiązań w obszarze postawionego wyzwania, którego 
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pomysł wskażą uczestnicy etapu narad, a ostatecznie wybierze zespół roboczy 

wskazany przez Prezydenta.  

Nabór uczestników ideathonu jest otwarty. Zgłoszenie udziału w spotkaniu będzie 

odbywało się poprzez formularz zgłoszeniowy nadesłany drogą elektroniczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów oraz materiały informacyjne 

dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w 

szczególności w: 

• Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez 

zakładkę „Inne” – komunikaty), 

• Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 

Gdynia, 

• Na stronie www.gdynia.pl w zakładce Gdynia Zielona.  

 

UZASADNIENIE 
 

 

Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z głównych wyzwań dla Miasta Gdynia. W 2019 roku 

został przyjęty przez Radę Miasta „Plan Adaptacji Miasta Gdynia do zmian klimatu do 2030 

roku” uchwałą nr VIII/233/19. W oparciu o ten strategiczny dokument podejmowanych jest 

wiele działań, które mają być odpowiedzią na coraz wyraźniej dostrzegane problemy 

wynikające ze skutków zmian klimatu i potrzebę adaptacji do nich.  

Planowany Panel konsultacyjny to wieloetapowe konsultacje społeczne, które stanowią 

całościowy proces dialogu, uwzględniający zarówno perspektywę różnych grup 

interesariuszy, jak  

i indywidualnych mieszkańców. Ma on skutecznie włączyć mieszkańców w podejmowane 

działania. Proces ma być również okazją do uporządkowania i skonsolidowania działań 

skierowanych do mieszkańców w obszarze ochrony środowiska, a prowadzonych przez różne 

miejskie jednostki oraz do włączenia w nie innych podmiotów. 

Konsultacje zostały podzielone na kilka części. Po fazie przygotowawczej, zorganizowane 

zostaną narady społeczne, czyli cykl spotkań obejmujących etap edukacyjny, 

wypracowywania rozwiązań  

i formułowania rekomendacji, w których uczestniczyć będą mieszkańcy zainteresowani 

tematyką konsultacji, w tym przedstawiciele różnych podmiotów (takich jak organizacje 

pozarządowe, rady dzielnic, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, 

środowisko naukowe), wspierani przez ekspertów i moderatorów. Efektem prac narad będą 

rekomendacje dotyczące włączania różnorodnych instytucji w działania w obszarze 

adaptacji do zmian klimatu, a także określenie tematu(-ów) do kolejnej fazy konsultacji. Ta 

część przyjmie formę ideathonu, czyli warsztatu projektowego wypracowania praktycznych 

rozwiązań. Celem zasadniczym będzie opracowanie sposobów włączania indywidualnych 

mieszkańców w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Ideathon będzie 

poprzedzony szerokimi konsultacjami, które dadzą wszystkim mieszkańcom (również tym, 

którzy nie wezmą w nim udziału) możliwość zgłoszenia własnych uwag i pomysłów 

dotyczących poruszanego zagadnienia. 

Tak skonstruowany proces ma dać wskazówki, jak prowadzić działania i programy w obszarze 

adaptacji do zmian klimatu, by skutecznie angażować w nie gdynian na wszystkich 

poziomach – makro (jednostek miejskich), mezo (instytucji, organizacji i innych podmiotów) 

oraz mikro (indywidualnych mieszkańców Gdyni).   

 

http://www.gdynia.pl/

