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1. PYTANIE  
Sposób formułowania tezy pytania: 

 Neutralnie, tj. teza możliwie niewartościująca i możliwie niesygnalizująca zapatrywań 

pytającego, 

 Explicit a nie domyślne, 

 Kompletne, obejmujące całość zagadnienia 

 Precyzyjnie sformułowane, 

 Wewnętrznie spójne, 

 Falsyfikowalne. 

 

Społeczna rola pytania i odpowiedzi, którą chcemy osiągnąć: 

 Dodaje do dyskursu publicznego nowe sposoby rozpatrywania tematu, 

 Uwrażliwia na alternatywne spojrzenia, 

 Zachęca do krytycznego oglądu, 

 Daje sposób patrzenia, a nie gotowe opinie. 

.   

Na pytanie mogą składać się: 

- do trzech tez, na które udziela się odpowiedzi w pięciostopniowej skali 

(zdecydowanie tak, tak, nie wiem, nie, zdecydowanie nie). 

- do trzech pytań z pięcioma możliwymi odpowiedziami dla każdego pytania. 

 

Staramy się zadać mniej więcej jedno pytanie/jeden zestaw pytań na miesiąc. Regularne 

dostarczanie treści jest podstawą budowy rozpoznawalności i zasięgu Panelu Ekonomistów 

Polskich. 

 

2. PROCEDURA WYBORU PYTANIA DO PUBLIKACJI 

 

Każdy panelista może wysłać uczestnikom komitetu pytań propozycje pytań do 

kolejnych Paneli. 

 

Każdy uczestnik komitetu pytań może podać pytanie pod formalną dyskusję: 
Każdy uczestnik komitetu pytań może wysłać pozostałym uczestnikom komitetu 

pytań propozycję pytania do zatwierdzenia.  

 

Formalna dyskusja i głosowanie nad pytaniami odbywają się zazwyczaj na bulletin 

board (https://panelekonomistow.info/forum/). 
 

 

W komitecie pytań formalnie dyskutujemy w danym momencie tylko nad 

jednym pytaniem lub jednym zestawem kilku pytań: Pomiędzy zgłoszeniem 

pytania, jego wycofaniem przez zgłaszającego albo zatwierdzeniem lub 

zablokowaniem pytania nie można zgłaszać nowego pytania.  
 

Pięć dni formalnej dyskusji nad pytaniem:  

 Każdy uczestnik komitetu pytań może poddać pod dyskusję projekt pytań 

 Przez pięć dni po wysłaniu pytania uczestnicy komitetu pytań mogą prosić o 

zmiany w pytaniu i dyskutować nad optymalną postacią pytania.  

 W wypadku jednomyślnej zgody wszystkich uczestników komitetu pytań 

można skrócić lub wydłużyć termin na dyskusję nad pytaniem. 
 

Trzy dni na zatwierdzenie lub zablokowanie pytania:  
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 Uczestnik komitetu pytań, który zaproponował do dyskusji projekt pytań na 

koniec 5 dniowego okresu dyskusji rozsyła do uczestników komitetu 

ostateczną wersję pytania.  

o Jeśli wysyła projekt pytań mailem w tytule maila podaje: „Panel 

Ekonomistów” oraz datę dnia w którym mijają 3 dni na zatwierdzenie 

lub zablokowanie pytania. 

o Jeśli wysyła projekt pytań na bulletin board board tworzy odrębny 

wątek który w nazwie zawiera „Trzy dni na akceptacje pytań do …” – 

gdzie w miejsce trzech kropek wstawia odpowiednią datę. 

 Jeśli w 3 dni po wysłaniu ostatecznej wersji pytania uzyskuje ono poparcie 2/5 

(zaokrąglane w górę do wyższej liczby) oraz nie spotka blokady 2/5 

(zaokrąglane w górę do wyższej liczby ) wysyłane jest do panelu 

ekonomistów. 

  
liczba 

uczestników 

komitetu pytań 

„2/5”, minimum 

popierające/mniejszość 

blokująca 

4 2 

5 2 

6 3 

7 3 

8 4 

9 4 

10 4 

  

 W wypadku jednomyślnej zgody wszystkich uczestników komitetu pytań 

można skrócić termin na zatwierdzenie/zablokowanie pytania. 

 W przypadku uzyskania liczby głosów zatwierdzających uniemożliwiającej 

zablokowanie proponowanych pytań przed upływem 3 dni termin na 

zatwierdzenie pytań uznany jest za osiągnięty. 

 
 

Termin na odpowiedź uczestników panelu to co najmniej 5 dni: data odpowiedzi 

na pytania podawana jest w mailu/linku do głosowania – data odpowiedzi 

wyznaczana jest na nie mniej niż 5 dni od wysłania pytania. 

 

3. KOMITET PYTAŃ 

 Hanna Cichy 

 Paweł Dobrowolski 

 Piotr Koryś 

 Ignacy Morawski 

 Rafał Trzeciakowski 

 

Kolejnych uczestników komitetu dobierzemy na zasadzie kooptacji, zatwierdzając taką samą 

procedurą jak pytania. 

 

4. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PANELU EKONOMISTÓW POLSKICH 

 

4.1. Uczestnicy panelu powinni: 



Ta wersja: 4 listopada 2022 

Procedury Panelu Ekonomistów Polskich 

3 / 3 

 

 znać się na ekonomii,  

 brać udział i pozytywnie wyróżniać się w dyskursie publicznym,  

 posiadać osiągnięcia zawodowe wynikające z wiedzy o gospodarce 

 zgłosić chęć udziału w panel do jednego z uczestników komitetu pytań. . 

4.2. Rekrutacja uczestników: 

Pierwszych 30-40 uczestników rekrutuje komitet pytań sieciowo i środowiskowo 

komunikując się na mailach, itp. 

Powyżej 30-40 uczestników obowiązuje procedura akceptacji taka jak procedura 

akceptacji pytania. 

 

4.3. Gdy dany uczestnik Panelu nie udzieli odpowiedzi na 10 kolejnych pytań jego udział w 

panelu wygasa. 

 

 

5. KONTO TWITTER PANELU EKONOMISTÓW POLSKICH 

 

Twitter Panelu Ekonomistów Polskich komunikuje wypowiedzi oparte o fakty. Służy 

zwłaszcza do: 

- podawania informacji o kolejnych panelach, publikacjach i wypowiedziach 

panelistów oraz  

- udostępniania publikacji i wypowiedzi związanych tematycznie z przeszłymi lub 

rozważanymi pytaniami Paneli Ekonomistów Polskich. 

 


