
 

 

METODY WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

 

GŁOSOWANIE to najprostsza z form współdecydowania.  

Każda osoba biorąca udział w głosowaniu ma jeden głos. Zapisuje na kartce tę propozycję  

która wydaje jej się najciekawsza. Po zebraniu kartek sprawdzacie, która propozycja zebrała 

najwięcej głosów. 

 

Jeżeli osób głosujących jest mało, a propozycji dużo, ta metoda może nie przynieść 

rezultatów – każdy zagłosuje za innym rozwiązaniem i nic z tego nie wyniknie. 

  

W tej sytuacji można wybrać inną metodę. Na przykład:  

 

GŁOSOWANIE DWUKROTNE. Różni się tym od klasycznego głosowania, że każdy 

głosujący może zagłosować dwa razy (czyli na dwie różne propozycje). 

 

Albo metodę PUNKTOWĄ. 

Każda osoba wybiera ze sporządzonej przez Was listy trzy propozycje i przydziela im punkty. 

Zgodnie z zasadą: 3 punkty dla tej propozycji która jest mi najbliższa, 2 – dla tej która trochę 

mniej i 1 – dla tej która jest trzecia w moim rankingu. 

Następnie każdy po kolei zapisuje liczbę punktów przy wybranych przez siebie propozycjach. 

Wybrana zostaje ta propozycja, która dostała największą liczbę punktów. 

 

  



 

 

RANKING TRÓJKĄTNY 

To metoda pomagająca wspólnie podejmować decyzje o wyborze przez zespół jednej z 

licznych propozycji. 

Żeby zastosować tę metodę przepiszcie wasze propozycje, każdą na osobnej karteczce.  

Na kartonie narysujcie trójkąt, możecie też skorzystać z tego, który jest poniżej. 

Ułóżcie najpierw samodzielnie – każdy osobno –  karteczki z propozycjami na trójkącie tak, 

aby w podstawie znalazły się trzy propozycje najmniej dla was ciekawe, po środku – dwie 

które bardziej was interesują, na wierzchołku u mieśćcie tę propozycję, którą najchętniej 

byście realizowali.  

Następnie w parach albo trójkach porozmawiajcie o tych decyzjach i stwórzcie, w wyniku 

rozmowy i wspólnego uzgadniania, ranking trójkątny dla całej grupki. 

W kolejnym kroku uzgodnijcie, już wszyscy razem, które propozycje znajdą się w waszym 

wspólnym trójkącie i która z nich będzie na wierzchołku. 

Jeżeli macie kłopot z trójkątem – propozycji jest dużo i trudno się zdecydować – możecie 

ułożyć ranking diamentowy (znajdziecie go poniżej). W trójkącie operujecie sześcioma 

propozycjami, w rankingu diamentowym – dziewięcioma. 

 

 
  



 

 

RANKING DIAMENTOWY 

To metoda pomagająca wspólnie podejmować decyzje o wyborze przez zespół jednej z 

licznych propozycji. 

Żeby zastosować tę metodę przepiszcie wasze propozycje, każdą na osobnej karteczce.  

Na kartonie narysujcie „diament”, możecie też skorzystać z tego, który znajdziecie poniżej. 

Ułóżcie najpierw samodzielnie – każdy osobno –  karteczki z propozycjami na diamencie tak, 

aby na samym dole znalazła się ta, która jest dla was najmniej ciekawa. Nad nią umieśćcie 

dwie trochę bardziej interesujące, w środkowym rzędzie - trzy propozycje średnio dla was 

ciekawe. W drugim od góry rzędzie – dwie które dość mocno was interesują, na wierzchołku 

u mieśćcie tę propozycję, którą najchętniej byście realizowali.  

Następnie w parach albo trójkach porozmawiajcie o tych decyzjach i stwórzcie, w wyniku 

rozmowy i wspólnego uzgadniania, ranking diamentowy dla całej grupki. 

W kolejnym kroku uzgodnijcie już wszyscy razem, które propozycje znajdą się w waszym 

wspólnym „diamencie” i która z nich będzie na wierzchołku. 

Jeżeli wspólnych propozycji jest niewiele – możecie ułożyć ranking trójkątny (znajdziecie go 

w załączniku). W trójkącie operujecie sześcioma propozycjami, w rankingu diamentowym – 

dziewięcioma. 

 

 

 


