
INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA 
 

Wybierz jedną z opcji, stawiając znak „X” w odpowiedniej rubryce, dla każdej z propozycji rekomendacji. Możesz zaznaczyć tylko jedną 

opcję w wierszu: 
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   X    X    

 
Opcje 1, 2, 3 przekładają się na poparcie dla rekomendacji, natomiast opcje 4, 5, 6, 7, 8 – na jej odrzucenie.  

Zobacz, co oznaczają kolejne cyfry, które znajdziesz na głównej karcie do głosowania: 

  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

 

 Zdecydowanie  
zgadzam się 

Zgadzam się 

Zgadzam się, 
choć mam 
pewne 
wątpliwości 
lub 
zastrzeżenia 

Mam spore 
wątpliwości 

Raczej się nie 
zgadzam 

Nie zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 
się 

Już jest 
realizowane w 
wystarczający
m stopniu 

Nr 1 Rekomendacja          

 

 POPARCIE DLA REKOMENDACJI ODRZUCENIE REKOMENDACJI 

POPRAWNIE 

NIEPOPRAWNIE 



GRUPY: 
Niektóre propozycje rekomendacji są na kartach do głosowania zgrupowane. Oznacza to, że znajdujące się w danej grupie rekomendacje są różnymi wariantami jednego 

rozwiązania i prosimy o wybór jednej z opcji. Oceń wszystkie rekomendacje w tej grupie na zwykłych zasadach (opisanych powyżej), pamiętając, że po przeliczeniu głosów 

wybrana może być maksymalnie jedna z podanych w grupie rekomendacji. 
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  Zwykła rekomendacja         
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 rekomendacja zgrupowana         

 rekomendacja zgrupowana         

 rekomendacja zgrupowana         

  Zwykła rekomendacja         

 

 

 

JAK LICZYMY GŁOSY, CZYLI KTÓRA REKOMENDACJA MOŻE PRZEJŚĆ? 

Sposób liczenia głosów opisany jest szczegółowo w zaktualizowanym „Przewodniku panelistów”, ale zasada polega na tym, że: 

• najpierw zliczamy ile osób poparło daną rekomendację w grupie (dając różną moc poparcia, czyli 1, 2 lub 3) i patrzymy czy osiągnięte jest poparcie na poziomie 
80% 

• następnie spośród tych, które uzyskały 80% poparcia wybieramy tę, która ma najsilniejsze poparcie  

Może zdarzyć się sytuacja, w której żadna ze zgrupowanych rekomendacji nie przejdzie. Nie ma możliwości, by przeszła więcej niż jedna rekomendacja z grupy. 

POPARCIE DLA REKOMENDACJI ODRZUCENIE REKOMENDACJI 


