oferta obsługi
eksperckiej

O INSTYTUCIE

Instytut Metropolitalny jest organizacją pozarządową typu think tank.
Prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Zajmuje się obsługą ekspercką organów władzy publicznej, a
w szczególności organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Wspiera je w realizacji różnych zadań publicznych.
Obsługę organów władzy publicznej pełni zarówno w ramach działalności nieodpłatnej – np. poprzez realizację zadań publicznych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert, jak i działalności odpłatnej.
Instytut nie jest przedsiębiorcą działającym dla zysku, stąd też w ramach działalności odpłatnej pobiera wynagrodzenie odpowiadające
jedynie kosztom jego uzyskania.
Rękojmię wysokich standardów etycznych obowiązujących w Instytucie, a także gwarancję transparentności jego struktury organizacyjnej
i finansowej, stanowi status organizacji pożytku publicznego.

ZESPÓŁ

W skład Instytutu wchodzą reprezentanci różnych dyscyplin naukowych (należą do nich prawnicy, administratywiści, urbaniści, socjologowie i architekci) oraz profesji (prawnicy praktycy, urzędnicy państwowi i samorządowi). Ponadto wspierają go aktywiści społeczni.
Udział wskazanych osób w działalności Instytutu daje efekt synergii,
gdyż każda grupa wnosi inną wartość dodaną. Umiejętność łączenia
podejścia metodologicznego z doświadczeniem praktycznym i wrażliwością społeczną przyczynia się do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytut Metropolitalny.
Szczegółowe informacje o Zespole IM znajdują się na naszej stronie
internetowej.

DZIAŁALNOŚĆ

W ciągu 5-letniej działalności Instytut zrealizował kilkanaście projektów eksperckich związanych z problemami polskiego samorządu terytorialnego. Podkreślenia wymagają przede wszystkim przedsięwzięcia odnoszące się do zjawiska metropolizacji oraz różnych aspektów
działania samorządu terytorialnego. W ten sposób Instytut Metropolitalny starał się wypracowywać rozwiązania zdatne do wykorzystania
w działalności organów władzy publicznej. Ich wyniki były prezentowane podczas konferencji naukowych i seminariów eksperckich.
Szczególnym zainteresowaniem Instytutu cieszy się proces legislacyjny, stąd duże zaangażowanie w konsultacje społeczne na poziomie
centralnym, regionalnym i lokalnym.
Ponadto Instytut jest wydawcą periodyku naukowego pt. „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Jest to czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym w całości poświęcone problemom i zjawiskom polskich
i zagranicznych metropolii. Wersja elektroniczna jest do nieodpłatnego ściągnięcia ze strony internetowej Instytutu.

SPECJALIZACJA

Instytut Metropolitalny jest organizacją specjalizującą się w problematyce organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz
obszarów metropolitalnych. Koncentruje się na różnych aspektach
działania administracji publicznej, zapewniając kompleksowe i interdyscyplinarnie doradztwo eksperckie.
Do głównych obszarów zainteresowania Instytutu należą:
• ustrój administracji publicznej;
• demokracja uczestnicząca i partycypacja społeczna;
• planowanie przestrzeni publicznej;
• rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
• ochrona zabytków;
• gospodarka mieszkaniowa;
• systemy transportowe;
• transparentność funkcjonowania władzy publicznej.

USŁUGI
Monitoring legislacyjny

Monitoring legislacyjny polega na przeprowadzeniu długofalowej lub
incydentalnej analizy prawnej wskazanych aktów normatywnych, bądź
określonych problemów (dziedzin, zjawisk). W ramach usługi Instytut
opracowuje raport z wykonanych badań, a także przedkłada rekomendacje dotyczące ewentualnych działań.

Audyt standaryzacyjny
Celem usługi jest przeprowadzenie badania sposobu funkcjonowania
instytucji we wskazanym obszarze działania, a następnie weryfikacji zgodności z określonym standardem. Efektem analizy jest raport
obejmujący obszary zgodności z badanym standardem, zagadnienia
odbiegające od przyjętych standardów, jak również wytyczne, których
wdrożenie skutkuje wydaniem przez Instytut certyfikatu zgodności.
Instytut specjalizuje się w wykonywaniu audytów prawnych w ramach
swoich specjalizacji, jak również audytów partycypacyjnych (metody
włączania obywateli w zarządzanie sprawami powierzonymi organowi)
i jawnościowych (transparentność funkcjonowania organu)

Sporządzanie projektów aktów normatywnych
W ramach usługi sporządzane są zarówno tezy do aktów normatywnych
(ustaw, aktów wykonawczych), jak i gotowe pod względem konstrukcyjnym i redakcyjnym projekty aktów. Sporządzony dokument bazuje
na szczegółowych badaniach warunków istniejących w określonym
otoczeniu, przeprowadzonych z wykorzystaniem odpowiednich metod
badawczych (socjologicznych, ekonomicznych, prawniczych). Gwarantuje to nie tylko formalną poprawność aktu normatywnego, ale również
efektywność wdrażanych rozwiązań i ich większą akceptację społeczną.

Sporządzanie uzasadnień projektów aktów normatywnych
Wymogiem wynikającym z zasad techniki prawodawczej jest uzasadnianie aktów normatywnych. Obejmuje on m.in. ustawy, akty wykonawcze
do ustaw, w tym akty prawa miejscowego tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Instytut, w ramach usługi, konsultuje
projekt aktu ze społecznością lokalną oraz zainteresowanymi środowiskami, a następnie sporządza jego uzasadnienie.

Studia post-legislacyjne (ocena skutków regulacji)
Usługa polega na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie skutków obowiązywania aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń, aktów
prawa miejscowego). Badania obejmują skutki regulacji w sferze systemu prawnego, gospodarki, finansów publicznych, rozwoju regionalnego, rynku pracy i polityki społecznej.

Opinie eksperckie
Usługa obejmuje opracowywanie opinii w przedmiocie wskazanych
problemów lub zjawisk, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania
organów władzy publicznej. Mogą one przybierać postać: analiz, studiów, ekspertyz, raportów, rekomendacji.

Konsultacje społeczne
W zależności od potrzeb, Instytut oferuje organizację zróżnicowanych
pod względem metodologicznym form dialogu pomiędzy organami
władzy publicznej a społecznością lokalną lub zainteresowaną grupą
społeczną (np. panele dyskusyjne, grupy fokusowe, sądy obywatelskie, dyskusje publiczne, wysłuchanie publiczne, zajęcia warsztatowe).
Usługa obejmuje obsługę różnych sfer życia publicznego oraz zadań
(np. planowania przestrzennego, ochrony zabytków, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej).

Konferencje naukowe, seminaria eksperckie
Instytut organizuje konferencje naukowe i seminaria eksperckie na
ustalony temat. Usługa obejmuje, w zależności od potrzeb, następujące
świadczenia: (1) organizację sali, (2) obsługę merytoryczną konferencji/
seminarium (moderację, ustalenie listy gości i zaproszenie prelegentów), (3) redakcję publikacji podsumowującej (książki, raportu, broszury), (4) promocję wydarzenia (opracowanie graficzne, założenie i moderację strony internetowej lub portalu społecznościowego), (5) obsługę
techniczną (prowadzenie recepcji, obsługę sprzętu).

POLITYKA CENOWA
Wartość zlecenia ustalana jest w oparciu o szczegółową analizę potrzeb i zakresu przedmiotowego usług zamówionych przez podmiot
kooperujący.
Końcowe rozliczenie z klientem następuje natomiast na podstawie
kosztorysu powykonawczego obejmującego zestawienie roboczogodzin poświęconych na realizację zleconego projektu.
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