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Zasady głosowania w Warszawskim Panelu Klimatycznym
WYIMEK Z REGULAMINU:
§ 15 Wybór rekomendacji
1. Głosowanie nad Rekomendacjami odbywa się poprzez wypełnienie
formularza on-line do głosowania przez upoważnionych do tego
Panelistów i Panelistek.
2. Rekomendacje mogą być głosowane w grupach na podstawie decyzji
Zespołu Koordynującego wynikającej z założeń opisanych w § 14
ust. 4.
3. Zespół Koordynujący podaje dokładną procedurę głosowania na
stronie internetowej Panelu oraz przekazuje Panelistom i
Panelistkom przed głosowaniem końcowym.
4. Głosowania końcowe ma charakter tajny.
5. Liczenie głosów odbywa się automatycznie, dzięki wykorzystaniu
formularza on-line. Nad prawidłowością procesu i sprawnością
narzędzia czuwa Zespół Koordynujący.
6. Lista Rekomendacji wraz z ostatecznym procentowym wynikiem
poparcia przez Panelistów i Panelistki jest publikowana na
stronie
internetowej
Panelu
niezwłocznie
po
oficjalnym
przedstawieniu Rekomendacji.

DOKŁADNA PROCEDURA GŁOSOWANIA:
1. Głosowanie nad Rekomendacjami odbywa się poprzez zaznaczenie
dla każdej Rekomendacji jednej z poniższych odpowiedzi:
1) zdecydowanie się zgadzam;
2) zgadzam się;
3) zgadzam
się,
choć
mam
zastrzeżenia;
4) mam duże wątpliwości;
5) raczej się nie zgadzam;
6) nie zgadzam się;
7) zdecydowanie się nie zgadzam;

pewne

wątpliwości

lub

gdzie odpowiedzi opisane w pkt 1-3 oznaczają poparcie dla
Rekomendacji, a odpowiedzi opisane w pkt 4-7 – brak poparcia.
2. W przypadku Rekomendacji, które dotyczą tej samej kwestii
i/lub wykluczają się nawzajem, przeprowadza się dla nich
głosowanie zbiorcze na takich samych zasadach jak opisane w
ust. 1, z tą różnicą, że:
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1) jeżeli poparcie na poziomie co najmniej 80% uzyska tylko
jedna Rekomendacja, to wybrana zostaje właśnie ona;
2) jeżeli poparcie na poziomie co najmniej 80% uzyska
więcej niż jedna Rekomendacja, to wybrana zostaje ta,
która otrzyma najwięcej punktów liczonych zgodnie z
metodą: odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” – 3
punkty, odpowiedzi „zgadzam się” – 2 punkty; odpowiedzi
„zgadzam
się,
choć
mam
pewne
wątpliwości
lub
zastrzeżenia” – 1 punkt. Jeśli najwięcej punktów otrzyma
więcej niż jedna Rekomendacja, głosowanie zbiorcze
zostaje powtórzone.
3. Jeżeli Rekomendacja otrzyma poparcie na poziomie co najmniej
75%, możliwe jest ponowne otwarcie dyskusji na jej temat oraz
przeprowadzenie
drugiego
głosowania.
Jego
wynik
jest
ostateczny.
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