
AKT PODSTAWOWY E-Parlamentu Ruchu Wolnych Ludzi 
 
Preambuła 
 
My Polacy, zamieszkujący Rzeczpospolitą Polską, wyznając porządek prawny wynikający z 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z art. 4. pkt 1. jako Naród czyli władza 
zwierzchnia korzystamy zgodnie z pkt. 2. tego artykułu z prawa sprawowania władzy 
bezpośrednio i powołujemy w tym celu E-Parlament Ruch Wolnych Ludzi - aby w ten sposób 
zgodnie z art. 12. zapewniającym wolność tworzenia ruchów społecznych - realizować 
postanowienia Art. 30. czyli korzystać z prawa do przyrodzonej i niezbywalnej godności 
człowieka stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ono nienaruszalne, 
a jego poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 
 
 
1. Rozdział pierwszy – E-Parlament Ruch Wolnych Ludzi  

 
Art. 1. E-Parlament Ruch Wolnych Ludzi jest ruchem społecznym, obywateli polskich, 
zamieszkujących obszar Polski, powołanym w celu bezpośredniego sprawowania władzy 
wynikającej z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Art. 2. Prawo bezpośredniego sprawowania władzy będzie przez E-Parlament Ruch Wolnych 
Lu realizowane w oparciu o Art. 4. pkt. 2. Konstytucji Rzeczpospolitej z wykorzystaniem Art. 
8. pkt 2. Konstytucji Rzeczpospolitej poprzez bezpośrednie stosowanie Konstytucji, chyba że 
Konstytucja stanowi inaczej. 
 
2. Rozdział drugi - Wolności, prawa człowieka i członkostwo 
W tym rozdziale opisane będzie odwołanie do praw człowieka z Konstytucji - zastanawiam 
się też nad ONZ kartą praw człowieka oraz prawem naturalnym. 
 
3. Rozdział trzeci - Źródła prawa  
W tym rozdziale opisane będzie podległość Konstytucji Rzeczpospolitej oraz sposób 
tworzenia, zmieniani i odwoływania przepisów obowiązujących E-Parlament Ruch Wolnych 
Ludzi 
 
4. Rozdział czwarty - Władze E-Parlamentu Ruch Wolnych Ludzi i Głosowania 
W tym rozdziale o tym jakie są możliwe władze, procedura powoływania, odwoływania jak 
również sprawozdawczości i kontroli nad władzą. 
 
5. Rozdział piąty - Umowy stowarzyszeniowe 
W tym rozdziale opis procedury kto, kiedy i jak przygotowuje, zatwierdza i wdraża w życie 
umowy stowarzyszeniowe. W tym rozdziale również opis weryfikacji przestrzegania umów, 
rozwiązywania sporów jak również rozwiązywani tych umów. 
 
6. Rozdział szósty – Sejmiki  
W tym rozdziale o tym kiedy, po co i w jaki sposób może powstać Sejmik jako organy 
terytorialny E-Parlament Ruch Wolnych Ludzi. Jak będą powoływane, zarządzane, 
weryfikowane i rozwiązywane Sejmiki. 



 
 
7. Rozdział siódmy - Sądy i Trybunały 
W tym rozdziale opis jakie istnieją na stałe a jakie mogą być powołane instytucje stojące na 
straży przestrzegania postanowień tego dokumentu. Stanowiska niezależne od władzy 
ustawodawczej. 
 
8. Rozdział ósmy - Organy kontroli Sejmiku i ochrona prawa 
W tym podziale jakie mechanizmy kontroli Sejmiku posiadamy i jakie mają kompetencje. 
 
9. Rozdział dziewiąty - Finanse Sejmiku Warszawskiego 
W tym rozdziale będzie opis wszystkich aspektów dotyczących finansowania (zbierani 
funduszy, zarządza nimi, rozliczania i inne). 
 
10. Rozdział dziesiąty - Stany nadzwyczajne 
Opis możliwych sytuacji kryzysowych i sposobu postępowania w takich sytuacjach. 
 
11. Podział jedenasty - Zmiany Aktu Sejmiku Warszawskiego 
Opis sposobu w jaki można dokonywać zmian w tym dokumencie. Kto, kiedy i w jaki sposób 
będą możliwe zmiany. 
 
12. Rozdział dwunasty - Przepisy przejściowe i końcowe 
W tym podziale w szczególności opis powołania pierwszych władz oraz wszelkie dodatkowe 
punkty gdzie indziej nie opisane. 
 
Każdy z punktów będzie stanowił oddzielny dokument, ale jest integralną częścią całości. 


