
Witamy na stronie Insytutu De Borda, organizacji z siedziba w Irlandii Pólnocnej, której celem
jest promocja zastosowania globalnych procedur glosowania dotyczacego wszelkich spornych i
kontrowersyjnych zagadnien zycia spolecznego i towarzyszacych mu wyborów.

By uzyskac wiecej informacji uzyj opcje menu po lewej stronie, badz skontaktuj siê z siedziba
glówna organizacji. Szczególy dotyczace formy kontaktu sa podane ponizej.

CELE INSTYTUTU

Instytut De Borda dazy do promocji powszechnego zastosowania inkulzywnych, wlaczajacych,
badz innymi slowy globalnych procedur glosowania dotyczacych spornych kwestii wyborów
spolecznych.

Ma to szczególne zastosowanie w podejmowaniu decyzji w kontekscie elektoratu w wyborach
regionalnych czy powszechnych, dla kandydatów w radach miasta i parlamentu, czlonków
lokalnych grup spolecznych, czlonków rad zarzadu, spólek itp.
Wlasciwa i zasadna w takim przypadku metodologia jest podliczanie glosów metoda the Borda
(BC), badz tez, jej zmodernizowana postac, zmodyfikowana metoda the Borda (MBC).

Zagadnienia wyborów spolecznych dotycza równiez wyborów i systemu wyborczego. Wiele
systemów wyborczych jest niekorzystnych i krzywdzacych badz dla wiekszoœci, badz dla
najwiekszej grupy mniejszoœci w przeciwienstwie do pozostalej grupy (tak jak w przypadku
kandydatów z pierwszych miejsc list wyborczych), badz jeden przydzial przeciwko drugiemu.
W glosowaniu o charakterze konsensusu, Quota Borda System, glosujacy jest równiez w stanie
glosowac na kilka osób w osobiscie preferowanej kolejnosci i proporcje zostaja zachowane.
Róznica polega na tym, ze wszystkie preferencje sa brane pod uwage, i sukces jednego z
kandydatów moze czesto zalezec od opcji (preferencji) wiekszosci, o ile nie wszystkich
wyborców.

PROCEDURY GLOSOWANIA INKLUZYWNEGO, GLOBALNEGO

Istnieja trzy takowe procedury.

Zmodyfikowana metoda liczenia glosów the Borda (MBC), Preferendum: Moze byc
zastosowana w kazdym przypadku, kiedy musi byc podjeta decyzja, lub przyjeta ustawa

System The Quota Borda: Jest to wyborczy system wyboru przedstawicieli kiedy zaistnieje
sytuacja proporcjonalnej reprezentacji i istnieje koniecznosc wyboru okreslonej liczy osób.

GlosowanieThe Matrix: Jest to równiez wyborczy system i jest uzywany kiedy stala,
niezmienna liczba przedstawicieli ma byc wybrana na stala i okreslona liczbe róznych
stanowisk, na przyklad gdy zgromadzenie wybiera przewodniczacego, badz parlament swój
gabinet.

By dowiedzieæ siê wiêcej o procedurach...
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