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Preambuła. 
 

Wszyscy rodzimy się wolni i równi wobec siebie. Wolność jednak wiąże się z odpowiedzialnością 

za decyzje przez nas podejmowane, gdyż mają one wpływ na życie naszych bliskich i nasze.  

Dlatego tak ważne jest wspólne podejmowanie decyzji poprzez oddanie świadomego głosu, 

gdy głos każdego człowieka uznajemy za równy. 

Świadomi odpowiedzialności z tym związanej, tworzymy zalążek nowej państwowości 

i kładziemy podwaliny pod zręby Nowej Polski, której fundamentem jest Demokracja Bezpośrednia. 

Dzięki nowoczesnym technologiom realizujemy naszą wizję współczesnego społeczeństwa 

poprzez zapewnienie powszechnej dostępności do nieprzetworzonej informacji i możliwości oddania 

głosu każdemu Polakowi. 

My Ludzie Wolni, dążąc do dobra i piękna w najczystszej postaci, zobowiązujemy się działać 

na rzecz utrzymania wolności własnej i drugiego człowieka. 

Mamy obowiązek tworzyć Świat wolny od uprzedzeń i dyskryminacji, pełen harmonii, godności 

oraz szacunku do drugiego człowieka, w poszanowaniu do wiary i tradycji przodków, inspirując się 

tym co najchwalebniejsze i najodważniejsze w dziejach Polski. 

Mamy prawo do samostanowienia i współdecydowania o swoim kraju zgodnie z zasadą „Nic o 

nas bez naszej wspólnej zgody.” 

Mamy świadomość, że żyjąc w harmonii z otaczającą naturą i korzystając w sposób rozważny z 

jej dobrodziejstw, jesteśmy zdolni zmieniać otaczający Świat, zachowując w nim równowagę i piękno. 

Dzieło tworzone według przyjętych zasad będzie podlegać naszemu osądowi ludzi wolnych, 

rozumnych i sprawiedliwych. Będziemy je umacniać i rozwijać tak, by było gotowe do przekazania 

potomnym, ku dalszemu doskonaleniu siebie i wspólnoty, którą nazywamy Republiką Wolnych Ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Wprowadzenie. 

Konstytucja definiuje funkcjonowanie społeczności tworzącej E-PWL, poprzez określenie zasad 

podejmowania inicjatyw, sposobów i miejsc prowadzenia debat, zasad przeprowadzania głosowań 

e-referendalnych, wprowadzania ustaw, podejmowania decyzji, a także trybów powoływania 

i odwoływania członków Krajowej Rady Koordynacyjnej zgodnie z zasadami Demokracji Bezpośredniej 

i Koordynatorów Sejmików zgodnie z zasadami Oddolnej Demokracji Bezpośredniej. 

 

Rozdział I. Postanowienia nadrzędne. 

 

2. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć. 

2.1. Zawsze, gdy w Konstytucji Republiki Wolnych Ludzi (zwanej dalej: Konstytucją) jest mowa o: 

A. Republice Wolnych Ludzi (dalej: RWL) – oznacza to Społeczność Polaków tworzących 

równoległą rzeczywistość alternatywną, dla których wolność jest wartością nadrzędną; 

Republika Wolnych Ludzi jest spoiwem łączącym tych, którzy sympatyzują z E-Parlamentem 

Wolnych Ludzi z tymi, którzy działają w E-Parlamencie Wolnych Ludzi wspierając się 

wzajemnie w czterech sferach życia człowieka: fizycznej, duchowej, intelektualnej 

i emocjonalnej.  

B. Demokracji Bezpośredniej – oznacza to system polityczny, w którym ważne decyzje 

podejmowane są bez reprezentantów poprzez głosowanie w e-referendum, a w głosowaniu 

tym mogą wziąć udział wszyscy uprawnieni do tego członkowie E-Parlamentu Wolnych Ludzi; 

C. Oddolnej Demokracji Bezpośredniej – oznacza to formę współrządzenia, gdzie decyzje 

realizowane są na zasadach subsydiarności i pomocniczości.  

D. E-Parlamencie Wolnych Ludzi (dalej: E-PWL) – oznacza to wszystkich ludzi korzystających 

z narzędzi zapewniających każdemu z nich możliwość oddania ważnego głosu wyborczego na 

zasadach Demokracji Bezpośredniej, za pośrednictwem internetu, w sprawach istotnych dla 

Polski lub grup społecznych. E-Parlament Wolnych Ludzi, który współtworzą wszystkie ruchy 

i organizacje wolnościowe jest organem ustawodawczym i jest integralną częścią Republiki 

Wolnych Ludzi.  

E. grupie społecznej – oznacza to zbiorowość ludzi zespolonych więzią społeczną, która 

przejawia się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniach na rzecz realizacji 

wspólnych celów i idei; 

F. koordynatorze Sejmiku – oznacza to wybranego na zasadach określonych w Regulaminie 

Sejmiku człowieka odpowiedzialnego przed swoimi wyborcami za prawidłowe i zgodne 

z przyjętym Regulaminem Sejmików działanie tego Sejmiku; 

G. Zgromadzeniu Koordynatorów – oznacza to organ wykonawczy E-PWL, który tworzą wszyscy 

koordynatorzy Sejmików RWL. Zgromadzenie Koordynatorów realizując głos ludzi właściwego 

każdemu Koordynatorowi Sejmiku, poparty protokołem głosowania, może wnosić inicjatywy 

e-referendalne w sposób i w sytuacjach opisanych w dalszej części Konstytucji. 

H. Krajowej Radzie Koordynacyjnej (zwanej dalej: KRK) – oznacza to organ wykonawczy E-PWL, 

który składa się z 12 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich przez wszystkich 



 

 

zarejestrowanych członków E-PWL i może wnosić inicjatywy e-referendalne w sposób i w 

sytuacjach opisanych w dalszej części Konstytucji; 

I. Radzie Ekspertów – oznacza to ekspertów E-PWL z różnych dziedzin z głosem doradczym.  

Członkowie KRK oraz Zgromadzenie Koordynatorów mogą wnioskować do Rady Ekspertów 

o pomoc w rozwiązywaniu sporów w E-Parlamencie. 

J. systemie głosowań elektronicznych – oznacza to zatwierdzony przez E-PWL system 

elektroniczny służący do tworzenia e-referendów i zapewniający protokół z e-referendum, 

K. członku E-PWL – oznacza to człowieka zarejestrowanego w systemie do głosowań 

elektronicznych, 

L. e-referendum – oznacza to formę głosowania elektronicznego o charakterze powszechnym, 

o którym powiadomieni zostają wszyscy członkowie E-PWL i które zorganizowane zostaje 

w zatwierdzonym systemie głosowań elektronicznych. Może ono występować również 

w formie elektronicznej ankiety, która w każdym przypadku ma moc wiążącą. 

M. Prawie Naturalnym – oznacza to niezbywalne, uniwersalne i pierwotne prawo wynikające 

z natury, zgodnie z którym każdy człowiek rodzi się wolny i może czynić co zechce, jeżeli nie 

krzywdzi przy tym innych istot, ani siebie. 

N. Vacatio Legis – oznacza czas między uchwaleniem, a wejściem w życie przepisu. 

   

3. Misja i Cele E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

3.1. Misją E-PWL jest budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w oparciu 

o Demokrację Bezpośrednią, czyli konstytucyjne prawo wszystkich Polaków do weta, inicjatywy 

ustawodawczej i bezprogowego, wiążącego głosowania e-referendalnego przy użyciu 

nowoczesnych, bezpiecznych technologii służących przeprowadzaniu głosowań.  

3.2. Celami E-PARLAMENTU są: 

A. Edukowanie społeczeństwa polskiego w zakresie Demokracji Bezpośredniej opartej 

o nowoczesne technologie. 

B. Aktywizowanie, wspieranie i promowanie członków E-Parlamentu w podejmowaniu własnych 

inicjatyw. 

C. Promowanie idei ustrojowych wywodzących się z Demokracji Bezpośredniej. 

D. Inspirowanie prac merytorycznych nad Czterema Filarami Nowej Polski, tj.: 

1. ustrojem społeczno-politycznym, 

2. materialnym dobrobytem Polaków, 

3. zdrowiem Polaków m.in. dzięki ekologicznej żywności i rolnictwu, 

4. wychowaniu, edukacji, komunikacji społecznej, kulturze, wartościom, świadomości 

duchowej i religijnej. 

3.3. Aktywne przeciwstawianie się łamaniu praw człowieka. 

3.4. Szerzenie idei Prawa Naturalnego. 

 

 

 



 

 

4. Wizja E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

4.1 W przyszłości poprzez działania E-PWL dojdzie do zmiany ustroju w Polsce na Demokrację 

Bezpośrednią. Powyższa wizja zrealizowana zostanie poprzez zapisanie w Konstytucji RP 

instrumentów demokracji bezpośredniej, którymi są prawa obywateli do weta, inicjatywy 

ustawodawczej i bezprogowego, wiążącego referendum. Prawa te nadadzą moc wykonawczą 

Art. 4 obowiązującej Konstytucji RP, który mówi, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej 

Polskiej należy do Narodu”, który „sprawuje ją […] bezpośrednio”. 

4.2. Narzędziami do osiągnięcia powyższej wizji będą: 

A. platforma komunikacyjno-medialna, której zadaniem będzie zintegrowanie systemu usług 

służących realizacji wszystkich zadań prowadzących do wdrożenia ustroju Demokracji 

Bezpośredniej w Polsce. Umożliwi ona prowadzenie debat, zapewni dostępność do ustaw 

i projektów ustaw, będzie miejscem prezentacji kandydatów na członków KRK E-PWL, 

kandydatów do struktur Sejmików RWL oraz innych organizacji zrzeszonych w E-PWL, 

B. kanały przepływu informacji, zapewniające bezpieczną komunikację wewnętrzną E-PWL, 

C. wydział E-PWL odpowiedzialny za promocję idei Demokracji Bezpośredniej na świecie jako 

kierunku rozwoju ludzkości,  

D. wydział E-PWL odpowiedzialny za jego obsługę informatyczną i bezpieczeństwo. 

E. wydział E-PWL odpowiedzialny za szeroko pojętą edukację społeczeństwa w zakresie 

Demokracji Bezpośredniej, 

F. wydział E-PWL odpowiedzialny za prace merytoryczne nad Czterema Filarami Nowej Polski, 

G. wydział E-PWL odpowiedzialny za autopromocję. 

4.3. W przyszłości, E-PWL w drodze głosowania referendalnego lub w drodze inicjatywy 

ustawodawczej, dokona wyboru z dostępnych propozycji lub utworzenia we własnym zakresie:  

A. systemu głosowań elektronicznych z uwierzytelnianiem,  

B. skrzynki poczty szyfrowanej, 

C. platformy komunikacyjnej i medialnej. 

 

5. Struktura organizacyjna Republiki Wolnych Ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Republikę Wolnych Ludzi tworzą: 

A. E-Parlament Wolnych Ludzi: 

1. Grupy Aktywności Społecznej. 

2. Sejmiki Ruchu Wolnych Ludzi. 

3. Zgromadzenie Koordynatorów Sejmików. 

4. Krajowa Rada Koordynacyjna E-Parlamentu. 

5. Rada Ekspertów. 

B. Sympatycy E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

5.1. Narzędziami E-PWL są: 

A. Regulamin przeprowadzania e-referendów stanowiący część niniejszej Konstytucji, 

B. System Głosowań Elektronicznych z uwierzytelnianiem, 

C. Platforma wolniludzie.net, 

D. Poczta elektroniczna szyfrowana, 

E. Komunikator Discord. 

5.2. E-PWL tworzą ludzie zarejestrowani na platformie wolniludzie.net uzyskując w ten sposób 

uprawnienia do udziału w głosowaniach.  

5.3. Członkiem E-PWL może być każdy, kto ukończył 16 rok życia. 

5.4. W procesie rejestracji na stronie wolniludzie.net deklaruje się wstąpienie do E-PWL 

z określeniem przynależności do wybranego Sejmiku zgodnie z miejscem zamieszkania. 

5.5. Przynależność do wybranego Sejmiku może być zmieniona w dowolnym momencie, wyłącznie 

w związku ze zmianą miejsca zamieszkania z zastrzeżeniem usunięcia oddanego głosu 

w wypadku aktywnego głosowania w Sejmiku, z którego się odchodzi. 

 

6. Sejmik. 

6.1. Sejmiki Ruchu Wolnych Ludzi współtworzące E-PWL są niezależne, samorządne 

i samostanowiące oraz działają na zasadach Oddolnej Demokracji Bezpośredniej. 

6.2. Sejmik w drodze głosowania podejmuje decyzje w istotnych dla swojego okręgu sprawach, tj.: 

A. administrowania,  

B. prawodawstwa na podstawie zasad Prawa Naturalnego,  

C. finansów, 

D. gospodarki regionalnej, 

E. socjalnych, 

F. kultury, 

G. edukacja, 

H. zdrowia i kultury fizycznej. 

 

7. Polonia 

7.1. Polacy mieszkający poza granicami kraju: 

A. podczas rejestracji na portalu wolniludzie.net deklarują przynależność do wybranego przez 

siebie Sejmiku regionalnego, 



 

 

B. mogą ustanowić na zasadach dobrowolności Sejmik polonijny, przyjmując w drodze 

e-referendum Regulamin Sejmiku Polonijnego. 

 

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe. 

 

8.1. Wyniki e-referendów w E-PWL są wiążące dla wszystkich członków E-PWL. 

8.2. KRK zorganizuje głosowania nad przyjęciem Regulaminu Sejmiku zgodnie z terminami 

i zasadami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej Konstytucji – Zasady wyboru „Regulaminu 

Sejmiku”.  

8.3. Zadania oraz zasady działania Zgromadzenia Koordynatorów określa Regulamin Pracy 

Wewnętrznej Zgromadzenia Koordynatorów, przyjęty w drodze inicjatywy e-referendalnej 

w E-PWL większością głosów, przy poparciu projektu min. 1% głosów.                                           

8.4. Zadania oraz zasady działania KRK określa Regulamin Pracy Wewnętrznej KRK, przyjęty 

w drodze inicjatywy e-referendalnej w E-PWL większością głosów, przy poparciu projektu min. 

1% głosów.                                           

8.5. KRK prowadzi obsługę E-PWL w zakresie organizacji wszystkich głosowań oraz udziela wsparcia 

Sejmikom w zakresie ich działalności, w tym w organizacji głosowań w Sejmikach. 

8.6. Wszystkie głosowania odbywają się poprzez system głosowań elektronicznych, który realizuje 

firma zewnętrzna wybrana w głosowaniu referendalnym przez E-PWL zwykłą większością 

głosów. System głosowań elektronicznych jest integralną częścią platformy wolniludzie.net, 

a nadzór nad nią sprawuje KRK za pośrednictwem powołanego do tego odpowiedniego 

wydziału.  

8.7. Informacja o każdej inicjatywie i o każdym głosowaniu musi zostać rozesłana do wszystkich 

członków E-PWL.  

8.8. Każde głosowanie w E-PWL poprzedzone jest debatą.  

8.9. Każdy nowo wybrany członek KRK staje się jednocześnie członkiem Stowarzyszenia 

E-Parlamentu Wolnych Ludzi. Jeżeli nowo wybrany członek KRK nie złoży deklaracji 

przystąpienia do Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia wyboru – jego członkostwo w KRK 

przepada.  

8.10. Członek KRK, którego członkostwo przepadło wskutek braku złożenia deklaracji przystąpienia 

do Stowarzyszenia w wymaganym terminie, nie może składać swojej kandydatury do żadnej 

funkcji w E-Parlamencie przez okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia 

członkostwa.  

8.11. Vacatio legis dla wszystkich przepisów wynosi 3 dni, chyba, że projektodawca określił inaczej.  

8.12. Sprzeciw do wyniku głosowania wnosi się za pośrednictwem adresu e-mail 

weto@wolniludzie.net. 

8.13. Aby podpis poparcia był ważny, musi zawierać dane zgodne z podanymi podczas rejestracji na 

portalu wolniludzie.net, w tym przynajmniej imię, nazwisko (lub tożsamość Wolnego Człowieka 

– jeśli dotyczy) i adres email. 

8.14. Uwagi do działania E-PWL wnosi się za pośrednictwem adresu e-mail uwagi@wolniludzie.net.  

mailto:uwagi@wolniludzie.net


 

 

Rozdział III. Głosowania. 

 

9. Wybór do Krajowej Rady Koordynacyjnej E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

9.1. KRK ogłasza nabór kandydatów do Krajowej Rady Koordynacyjnej od 16 grudnia danego roku 

za pośrednictwem strony wolniludzie.net oraz poprzez rozesłanie wiadomości e-mail do 

wszystkich członków E-PWL.  

9.2. Kandydatem do KRK może być pełnoletni członek E – Parlamentu, który łącznie spełni poniższe 

warunki: 

A. posiada obywatelstwo polskie, 

B. złoży własnoręcznie podpisane oświadczenie o swojej współpracy bądź jej braku z cywilnymi 

i wojskowymi służbami specjalnymi prowadzącymi działania wywiadowcze 

i kontrwywiadowcze, w przeszłości lub obecnie, 

C. zarejestruje się jako kandydat do KRK do 30 grudnia danego roku do godz. 24:00 na portalu 

wolniludzie.net. 

9.3. Składanie podpisów poparcia pod kandydaturą kończy się 31 grudnia danego roku 

o godz. 24:00.  

9.4. Do zatwierdzenia zgłoszenia na kandydata niezbędne jest:  

A. zarejestrowanie swojej kandydatury na portalu wolniludzie.net poprzez wypełnienie 

zamieszczonej tam Ankiety i pozyskanie rekomendacji przynajmniej 10 członków 

E-PWL,  

B. potwierdzenie przestrzegania treści niniejszej Konstytucji Republiki Wolnych Ludzi. 

9.5. Ostateczną, zweryfikowaną, oficjalną Listę kandydatów do KRK ogłasza się na stronie 

wolniludzie.net do dnia 3 stycznia następującego roku. 

9.6. Bezpośrednie wybory spośród zatwierdzonej listy kandydatów na członków KRK rozpoczynają 

się 10 stycznia następującego roku i kończą się w dniu 27 stycznia następującego roku 

o godzinie 20:00. 

9.7. 12 kandydatów z największą ilością zdobytych głosów tworzy nowy skład Krajowej Rady 

Koordynacyjnej na kolejną kadencję. 

9.8. W KRK nie może zasiadać niż dwóch kandydatów z tego samego Sejmiku. 

9.9. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów z tego samego Sejmiku uzyska identyczną ilość głosów 

dającą jednocześnie mandat w KRK, o wejściu do KRK decyduje kolejność rejestracji.  

9.10. Po zakończeniu wyborów, 27 stycznia następującego roku niezwłocznie ogłaszany jest Protokół 

z wynikami głosowania.  

9.11. Do 30 stycznia następującego roku można zgłaszać protesty wyborcze do KRK na adres e-mail: 

weto@wolniludzie.net. 

9.12. KRK po rozpatrzeniu wszystkich protestów wyborczych ogłasza końcowe wyniki wyborów do 

KRK, nie później jednak niż do 7 lutego następującego roku.  

9.13. Jeżeli zgłaszającym protest jest członek KRK – zostaje on wyłączony z procedury rozpatrywania 

zgłoszonego przez siebie protestu. 

 



 

 

9.14. Członek KRK może złożyć rezygnację z zasiadania w tym gremium:  

A. słownie – oświadczenie to musi zostać zarejestrowane podczas oficjalnego spotkania KRK, 

B. poprzez wysłanie rezygnacji z zarejestrowanego w bazie wolniludzie.net własnego adresu e-

mail,  

C. poprzez przesłane na adres e-mail: kontakt@wolniludzie.net nagrania video 

z zarejestrowanym oświadczeniem bądź linku do takiego nagrania. 

9.15. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 9.14. nabiera mocy prawnej w 8 dniu od jej przekazania do 

KRK. 

9.16. Kadencje wszystkich wybranych w pierwszych wyborach członków KRK nie zmieniają się do ich 

zakończenia zgodnie z Regulaminem wyborów, obowiązującym w trakcie ich przeprowadzenia, 

o ile nie zaistnieje sytuacja opisana w pkt. 9.14.  

9.17. W przypadku zwolnienia miejsca w KRK przed upłynięciem kadencji, na to miejsce wchodzi 

kolejny kandydat z najlepszym wynikiem w ostatnim głosowaniu, po uprzednim uzyskaniu jego 

zgody.  

9.18. W przypadku zwolnienia miejsca w KRK i braku kandydata na to miejsce z listy wyborczej 

z ostatniego głosowania, należy w ciągu 21 dni od dnia złożenia rezygnacji przeprowadzić 

wybory uzupełniające zgodnie z procedurą wyborów do KRK, z pominięciem dat, ale z 

zachowaniem odstępów czasowych. 

9.19. Członek KRK może być odwołany w drodze głosowania w E-PWL na wniosek członka E-PWL 

przy poparciu tego wniosku min. 1% członków E-Parlamentu.  

9.20. Jeśli w głosowaniu, o którym mowa w punkcie 8.17 nie dojdzie do odwołania członka KRK, 

kolejny wniosek o odwołanie tego samego członka może zostać złożony po uzyskaniu w E-PWL 

poparcia dla tego wniosku zwiększonego dwukrotnie wobec wymaganego poparcia dla 

poprzedniego wniosku, 

9.21. KRK w nowym składzie rozpoczyna obrady nie później niż 8 lutego następującego roku. 

 

10. Zasady głosowania podczas wyboru do struktur KRK. 

10.1. Członków KRK wybierają wyłącznie zarejestrowani w systemie głosowań elektronicznych i na 

portalu wolniludzie.net członkowie E-PWL.  

10.2. Przed rozpoczęciem głosowania na portalu wolniludzie.net publikowana jest instrukcja do 

głosowania. 

10.3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub niejawny w zależności o decyzji głosującego. 

10.4. Oficjalna lista uprawnionych do głosowania przechowywana jest na portalu wolniludzie.net 

i udostępniana jest autoryzowanemu przez E-PWL systemowi głosowań elektronicznych. 

10.5. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa KRK. 

10.6. Głos uznaje się za ważny, gdy dane podane przez głosującego podczas rejestracji na 

wolniludzie.net są zgodne z prawdą. 

10.7. Oddanie głosu przez członka E-PWL odbywa się poprzez otwarcie linku kierującego do 

głosowania w wysłanym e-mailu, lub poprzez zalogowanie się na swój profil na stronie 

wolniludzie.net albo na stronie systemu głosowań elektronicznych. 



 

 

10.8. Głosujący podczas oddawania głosu może wybrać jedną z dwóch opcji: 

A. głosuję JAWNIE podając imię i nazwisko,  

B. głosuję ANONIMOWO zaznaczając pole:  

„Zagłosuj anonimowo za pośrednictwem Nicku (pseudonimu)”. 

10.9. Protesty dotyczące głosowania należy wnosić na adres e-mail: weto@wolniludzie.net w 

ciągu 24 godzin od jego zakończenia. Do każdego wniosku należy dołączyć dane 

identyfikujące głosującego oraz indywidualny protokół potwierdzający oddanie głosu. 

10.10. KRK w ciągu 72 godzin od zakończenia głosowania i otrzymania protokołu głosowania 

od firmy zewnętrznej, publikuje go na stronie internetowej wolniludzie.net, po 

uprzednim sprawdzeniu jego poprawności technicznej oraz rozpatrzeniu wszystkich 

protestów.  

 

11. Sposób zaznaczania kandydatów do KRK na liście wyborczej. 

11.1. Głos uznaje się za ważny, gdy na elektronicznym formularzu ankietowym zaznaczono minimum 

jednego, a maksymalnie pięciu kandydatów. 

11.2. System głosowań elektronicznych nie pozwoli oddać głosu, gdy nie zaznaczymy ani jednego 

kandydata oraz nie pozwoli zaznaczyć więcej niż dwunastu kandydatów. 

11.3. W elektronicznym formularzu ankietowym nie mogą być zawarte inne niż przedmiotowe 

pytania. 

 

12. Prawo do weta, inicjatywy ustawodawczej i referendum. 

12.1. Weto. 

Każdy członek E-PWL ma prawo zgłosić weto do Ustawy jako całości, do konkretnego punktu 

(punktów) ustawy lub podpunktu ustawy, po uprzednim zebraniu wymaganego poparcia. 

A. Aby złożyć weto do ustawy bądź projektu ustawy, konkretnego punktu (punktów) lub 

podpunktu ustawy, należy zdobyć min. 1% poparcia dla tego weta wśród członków E-PWL.  

B. W trakcie zbierania podpisów trwa debata na temat proponowanego weta. 

C. Maksymalny czas na zebranie poparcia, o którym mowa w pkt. 12.1.A wynosi 12 miesięcy od 

momentu jego rozpoczęcia. 

D. Zbieranie podpisów poparcia, o którym mowa w pkt. 12.1.A, wraz z uzasadnieniem weta 

odbywa się zgodnie z dostępnymi możliwościami technicznymi. 

 

12.2. Inicjatywa ustawodawcza. 

A. Każdy członek E-PWL ma prawo wnieść projekt zmiany konkretnego punktu Konstytucji, bądź 

projekt ustawy, projekt zmiany ustawy bądź punktu (punktów) ustawy, po uprzednim 

zebraniu wymaganego poparcia dla tego projektu 1 % wśród członków E-PWL. 

B. KRK ma prawo wnieść projekt ustawy, projekt zmiany ustawy bądź punktu (punktów) ustawy, 

po uprzednim zebraniu poparcia dla tego projektu min. 9 członków KRK. 



 

 

C. Zgromadzenie Koordynatorów ma prawo wnieść projekt zmiany ustawy bądź punktu 

(punktów) ustawy, po uprzednim zebraniu poparcia dla tego projektu min. 75% członków 

Zgromadzenia Koordynatorów. 

D. W trakcie zbierania podpisów poparcia pod projektami, o których mowa w pkt. 12.2.A i 12.2.B 

i 12.2.C. trwa debata nad zgłoszonymi projektami. 

E. Maksymalny czas na zebranie poparcia, o którym mowa w pkt. 12.2.A i 12.2.B i 12.2.C. wynosi 

12 miesięcy od momentu jego rozpoczęcia. Po upływie tego czasu, w przypadku braku 

wymaganego poparcia projekt przepada. 

F. Zbieranie podpisów poparcia pod inicjatywą wraz z określeniem argumentów 

przemawiających za proponowanymi zapisami odbywa się na platformie wolniludzie.net. 

Podczas debaty członkowie E-PWL mogą zgłaszać argumenty ZA i argumenty PRZECIW 

proponowanym zapisom.  

G. Zbieranie podpisów poparcia, o którym mowa w pkt. 12.2.D odbywa się zgodnie z dostępnymi 

możliwościami technicznymi. 

H. Po uzbieraniu wymaganego poparcia dla inicjatywy ustawodawczej, KRK rozpisuje 

głosowanie.  

 

12.3. Referendum. 

A. Po uzbieraniu wymaganego poparcia dla weta oraz dla projektu inicjatywy ustawodawczej, 

KRK rozpisuje głosowanie e-referendalne zgodnie z wytycznymi projektu.  

B. Wniosek o głosowanie referendalne zawiera: 

1. Tytuł projektu inicjatywy. 

2. Treść projektu inicjatywy. 

3. Podstawę wniesienia projektu inicjatywy. 

4. Argumenty przemawiające za wnoszonym projektem inicjatywy. 

5. Określenie przewidywanych konsekwencji wnoszonego projektu inicjatywy. 

6. Dodatkową dokumentację (analizy, wykresy itp.) dotyczącą wnoszonego projektu 

inicjatywy. 

C. Wynik głosowania e-referendalnego jest wiążący po upłynięciu vacatio legis. 

D. W miesiącu można przeprowadzić maksymalnie dwa e-referenda. 

E. Wynik głosowania, protokół głosowania, protokół własny KRK (jeśli wystąpi) zamieszcza się 

na stronie wolniludzie.net. 

 

13. Postanowienia ogólne dotyczące głosowań. 

13.1. W przypadku zaistnienia w trakcie głosowania awarii domeny wolniludzie.net przez czas 

dłuższy niż 24 godziny, lub awarii systemu głosowań elektronicznych przez czas dłuższy niż 24 

godziny, KRK może takie głosowanie zawiesić, zmienić jego termin, zasady i przebieg. 

13.2. Po opublikowaniu Protokołu z głosowania, jeżeli jego uczestnik wykryje różnicę pomiędzy jego 

odpowiedziami, a informacją zawartą w Protokole głosowania powinien natychmiast 

skorzystać z procedury protestu i powiadomić o tym fakcie KRK. 



 

 

13.3. Obowiązuje zakaz wielokrotnego głosowania używając do tego nie swoich nazwisk czy 

pseudonimów lub więcej niż jednego numeru telefonu i adresu e-mail pod rygorem 

nieważności oddanego głosu. 

Rozdział IV. Finanse. 

 

14.1. Każda inicjatywa dotycząca finansów E-PWL musi zostać poddana pod głosowanie w E-PWL. 

14.2. Finansowanie funkcjonowania E-PWL zależne jest od wpływów z dotacji, darowizn i zrzutek 

przekazywanych na konto Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi.  

14.3. Minimalna kwota darowizny przekazywanej przez każdego członka E-PWL wynosi 10 zł/mc.  

14.4. Środki finansowe pochodzące z darowizn w PLN i w walutach obcych przekazanych przez 

darczyńców dzielone są na dwie części: 

A. 50% środków przekazanych dla Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 

wykorzystywanych jest do finansowania działalności E-PWL,  

B. 50% środków przekazanych dla Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 

wykorzystywanych jest do finansowania działalności właściwego Sejmiku (i pozostaje w jego 

koncie bankowym, które jest otwarte dla działań płatniczych w Sejmiku). 

14.5. Środki przeznaczone na działalność danego Sejmiku będą przekazywane na jego subkonto. 

Zasady dostępu Sejmiku do subkonta zostaną określone w drodze inicjatywy e-referendalnej 

w E-PWL. 

14.6. Darowizny bez oznaczenia przynależności do Sejmiku wykorzystane zostaną na realizację celów 

zapisanych w regulaminie Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

14.7. W kwietniu każdego roku kalendarzowego, KRK zamieszcza na portalu wolniludzie.net 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które zawiera przynajmniej: sumę 

przychodów i sumę kosztów działalności E-Parlamentu Wolnych Ludzi z uwzględnieniem 

sprawozdania finansowego Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi.  

 

Rozdział V. Rada Ekspertów. 

 

15.1. Wsparcie merytoryczne E-PWL zapewnia Rada Ekspertów E-PWL, której skład i zakres działania 

określa Przewodniczący Rady Ekspertów E-PWL.  

15.2. Powołany przed przyjęciem niniejszej Konstytucji na stanowisko Przewodniczącego Rady 

Doradczej, staje się Przewodniczącym Rady Ekspertów i zachowuje to stanowisko do momentu 

złożenia do KRK podpisanej rezygnacji na piśmie. 

15.3. Wybory na stanowisko Przewodniczącego Rady Ekspertów i Zastępcy Przewodniczącego Rady 

Ekspertów. 

A. W przypadku zaistnienia wakatu w Radzie Ekspertów, KRK ogłasza nabór kandydatów na 

stanowiska, o których mowa w pkt. 15.3. za pośrednictwem strony wolniludzie.net oraz 

poprzez rozesłanie wiadomości e-mail do wszystkich członków E-PWL, nie później jednak, 

niż w 8 dniu licząc od dnia otrzymania rezygnacji.  

B. Nabór, o którym mowa w pkt. 15.3.A. trwa 14 dni. 



 

 

C. Kandydatem na stanowiska, o których mowa w pkt. 15.3. może być każdy członek 

E-PWL, który wykazał się dotychczasową działalnością na rzecz szerzenia idei Demokracji 

Bezpośredniej oraz zarejestruje swoją kandydaturę w wymaganym terminie na portalu 

wolniludzie.net.  

D. KRK może zgłosić jednego kandydata na stanowiska o których mowa w pkt. 15.3., 

po uzyskaniu poparcia dla tej kandydatury min. 7 członków KRK. 

E. Zgromadzenie Koordynatorów może zgłosić jednego kandydata na stanowiska o których 

mowa w pkt. 15.3., po uzyskaniu poparcia dla tej kandydatury zwykłej większości składu 

Zgromadzenia Koordynatorów, wyrażając wolę swojego Sejmiku popartą protokołem 

głosowania. 

F. Wybory na stanowiska wymienione w pkt. 15.3. mogą zostać przeprowadzone oddzielnie, 

przy jednoczesnym uznaniu zasady, że powołany na dane stanowisko zostaje ten, kto 

zdobędzie najwyższą ilość głosów w głosowaniu. 

G. Składanie podpisów poparcia pod kandydaturą trwa 14 dni od dnia rozpoczęcia zbierania 

podpisów.  

H. Do zatwierdzenia zgłoszenia na kandydata niezbędne jest:  

1. zarejestrowanie swojej kandydatury na portalu wolniludzie.net poprzez wypełnienie 

zamieszczonej tam Ankiety,  

2. pozyskanie na niej rekomendacji przynajmniej 50 zarejestrowanych członków E-PWL 

z wyłączeniem punktów 15.3.D i 15.3.E., 

3. potwierdzenie przestrzegania treści niniejszej Konstytucji Republiki Wolnych Ludzi. 

I. Ostateczną, zweryfikowaną, oficjalną Listę na stanowiska, o których mowa w pkt. 15.3., 

ogłasza się na stronie wolniludzie.net nie później niż 24 godziny po zakończeniu składania 

podpisów poparcia pod kandydaturami. 

J. Bezpośrednie wybory spośród zatwierdzonej listy kandydatów na stanowiska o których 

mowa w pkt. 15.3., rozpoczynają się nie później niż 48 godzin po zakończeniu składania 

podpisów poparcia pod kandydaturami i trwają 14 dni. W tym czasie odbywają się debaty 

publiczne. 

K. W ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów ogłaszany jest Protokół z wynikami głosowania. 

Protesty do wyborów na stanowiska, o których mowa w pkt. 15.3., można zgłaszać 

maksymalnie do 3 dni od dnia zakończenia wyborów na adres e-mail: 

weto@wolniludzie.net. 

L. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów do wyborów na stanowiska, o których mowa w pkt. 

15.4., następuje oficjalne ogłoszenie wyników wyborów do KRK, nie później jednak, niż 

10 dni od dnia zakończenia głosowania. 

M. Kandydat z najwyższą ilością zdobytych głosów w głosowaniu, zostaje powołany na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Ekspertów, a kandydat z drugą w kolejności ilością 

zdobytych głosów w głosowaniu, zostaje powołany na stanowisko Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Ekspertów, z wyłączeniem pkt. 15.3.F. 
 -KONIEC DOKUMENTU-  

 


