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LIST OTWARTY 

 

Od kilku miesiecy z wielkią nadzieją i zainteresowaniem przyglądam się powstającej 

inicjatywie Parlamentu Wolnych Ludzi E-Parlament. Bardzo mocno trzymam kciuki by pierwsza 

inicjatywa internetowego głosowania obywateli Polski zakończyła się sukcesem. Rejestrując się w 

sejmiku olsztyńskiem zacząłem się utożsamiać z tą inicjatywą i poczułem za nią 

współodpowiedzialność. Wraz z tym powstała chęć zgłoszenia do niej swoich uwag i propozycji, co 

niniejszym czynię. 

Jestem gorącym zwolennikiem demokracji bezpośredniej, co potwierdza moje inicjatywy w 

swojej gminie gdzie jestem radnym. Jestem m. in. autorem projektów uchwał o obywatelskiej 

inicjatywie uchwałodawczej, Giżyckim Budżecie Obywatelskim oraz wniosków o konsultacje 

społeczne w najróżniejszych sprawach.   

Podjąłem również próbę zainteresowania moich współobywateli Obywatelską Inicjatywą 

Uchwałodawczą poprzez zachęcanie ich do samodzielnego zgłaszania wniosków o podjęcie przez 

lokalne rady gmin uchwał o zasadach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, co jest niezbędne 

by takie inicjatywy w ogóle mogły być zgłaszane w danych gminach.  Link do tej inicjatywy: 

https://www.facebook.com/Zawiruj-Samorz%C4%85dami-razem-z-radnym-

%C5%81ukaszem-Zakrzewskim-100619008480889 

Podjąłem również próbę zainteresowania turystów oraz mieszkańców Giżycka inicjatywą 

WIR (WETO, INICJATYWA, REFERENDUM) z czego zrobiłem mały filmik promocyjny 

dostępny pod linkiem: https://youtu.be/xwjb2_BlPtg 
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Zauważyłem, że najpopularniejszym komunikatorem inicjatywy PWL jest DISCORD. Na 

jednym z jego kanałów o nazwie #ogłoszenia-oficjalne znalazłem informacej o sejmikach, w których 

rozpoczęto Pierwsze Wielkie Głosowanie. Nie znalazłem w tym spisie sejmiku olsztyńskiego. 

Domyślam się, że wynika to z faktu, iż obecnie nie ma kandydatów na koordynatora mojego sejmiku, 

którego członkowie sejmiku mieliby wybrać w ramach głosowania na pierwsze pytanie: 

1. Kto powinien zostać Koordynatorem Twojego Sejmiku? 

Pragnę jednak zauważyć że w ramach tego samego głosowania przewidziano inne pytania: 

2. Czy jeżeli rząd wprowadzi bezpośredni przymus fizyczny szczepień każdy ma prawo do 

obywatelskiego nieposłuszeństwa? 

tak 

nie 

nie mam zdania 

3. Czy E-Parlament Wolnych Ludzi powinien wystawić w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu 

RP swoich kandydatów? 

tak 

nie 

nie mam zdania 

4. Czy w E-Parlamencie Wolnych Ludzi głosowania powinny być? 

Jawne 

Anonimowe 

takie i takie 

nie mam zdania 

5. Czy w walce o wolność preferować: 

akcje uliczne 

pisanie petycji itp. 

takie i takie 

nie mam zdania 

6. Jak powinien nazywać się organ koordynujący pracę E – Parlamentu? 

Rada Koordynacyjna 

Rada główna 

Rada Jedi 

Rada Kierownicza 

Prezydium 

Komitet Sterujący 
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Rada Reprezentantów 

nie mam zdania 

W związku z powyższym, pomimo braku możliwości zorganizowania głosowania w 

sprawie pierwszego głosowania w sprawie wyboru koordynatora sejmiku wnoszę o 

przeprowadzenie głosowania w sejmiku olszyńskim w sprawie pozostałych pytań. 

Pragnę jednocześnie przedstawić swoje zdanie, iż wybór koordynatora bez jasno 

określonych jego zadań i kompetencji spowoduje powielenie patalogicznych schematów 

znanych nam z polskiej demokracji przedstawicielskiej z powodu których przecież inicjatywa 

E-parlamentu powstała. 

Bliższa jest mi forma wyboru delegata, któremu sejmik wyda dokładne instrukcje w jakich 

sprawach jak dokładnie ma głosować czy też decydować w imieniu sejmiku. Po oddaniu głosu czy 

też podjęciu decyzji upoważnienie delegata powinno automatycznie wygasnąć. 

 Z niepokojem obserwuje również kolejne przesunięcia finału Pierwszego Wielkiego 

Głosowania. Rozumiem że ma miejsce czas prób systemu, niemniej sytuacja przerosła organizatorów 

i nie służy to ich wiarygodności ani prowadzonemu przez nich projektowi. 

Kolejną kontrowersyjną sprawą jest fakt, iż nie umieszczono na stronie 

https://wolniludzie.net/ ulotki promującej Parlament Wolnych Ludzi wykonanej przez społeczność 

serwera wolniludzi.net na platformie DISCORD. Osobiście jestem zdania, iż ulotka opublikowana 

na oficjalnych stronach projektu jest o wiele bardziej profesjonalna, niemniej opublikowanie ulotki 

społeczności z DISCORD na oficjalnej stronie byłaby świadectwem szacunku dla ich pracy i 

zaangażowania w projekt. Trzeba pamiętać, że sukces projektu PWL zależy tylko i wyłącznie od 

pracy i zaangażowania zwykłych jego uczestników. Brak opublikowania ulotki promującej 

projekt PWL wykonanej przez społeczność serwera wolniludzi.net na platformie DISCORD 

jest niestety poteżnym wizerunkowym strzałem w stopę i świadectwem lekceważącego 

podejścia organizatorów do zwykłych uczestników projektu.  

W związku z powyższym wnoszę o opublikowanie na oficjalnej stronie projektu 

wolniludzi.net załączonej ulotki ulotki promującej projekt PWL wykonanej przez społeczność 

serwera wolniludzi.net na platformie DISCORD.  

Pomimo powszechnych deklaracji o zamiarze posłużenia się platformą/aplikacją Parlamentu 

Wolnych Ludzi do stworzenia podstaw do stworzenia demokracji bezpośredniej póki co inicjatywa 

ta wygląda jako typowa inicjatywa przedwyborcza do Sejmu z postulatem wprowadzenia demokracji 

bezpośredniej. Cieszą mnie takie oddolne inicjatywy, ale niepokoją przejawy niekonsekwencji i 

niewiarygodności organizatorów, które podważają zaufanie do nich. Jeżeli już na wstępie pojawiają 

się przejawy lekceważenia pracy uczestników projektu to co się będzie działo, gdy przyjdzie ustalać 
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listy kandydatów i zbierać podpisy poparcia. Jako wielokrotny uczestnik projektów wyborczych 

muszę stwierdzić, iż przy obecnym kształcie kodeksu wyborczego zakładającego pełną kontrolę 

pełnomocnika wyborczego nad składem list wyborczych we wszystkich okręgach wyborczych, aby 

uczestniczyć w projekcie muszę mu absolutnie zaufać by mieć pewność że po wykonaniu mojej 

tytanicznej pracy, nie podziękuję mi za moje zaagażowanie i przestanie ze mną rozmawiać. Moje 

dotychczasowe doświadczenia np. w Ruchu Kukiza pokazują iż masowe ruchy oddolne oraz praca 

ich uczestników są wykorzystywane przez ich liderów jako trampoliny do kariery politycznej. Po 

osiągnięciu sukcesu wyborczego i dostania się do parlamentu liderzy ruchu, którzy zgodnie z 

prawem mają wtedy wolny mandat poselski nie związany instrukcjami, przestają się liczyć ze 

zdaniem wyborców i członków ruchu z których pochodzą.  

Aby mieć jakąkolwiek kontrolę nad liderem w okręgu, członkowie ruchu powinni mieć 

możliwość odwołania lidera w okręgu w każdej chwili. Trzeba pamiętać, że podczas wyborów lider 

okręgu po uzyskaniu pełnomocnictwa od pełnomocnika wyborczego, będzie mógł zgodnie z prawem 

wyborczym, samodzielnie (nie liczyć się ze zdaniem szeregowych członków) decydować o kształcie 

list wyborczych czy też w ogóle o jej wystawieniu.  

Warto zauważyć, że raz wybrany koordynator/lider ma ogromne możliwości manipulacji 

członkami ruchu/inicjatywy w okręgu wyborczym uniemożliwiajac zmianę jego na kogoś innego. 

Jako podstawowy mechanizm zabezpieczający się przed taką sytuację uważam zasadę, by każdy 

członek ruchu/inicjatywy posiadał podstawowy kontakt (np. telefoniczny i mailowy) do każdej innej 

osoby. Umożliwi to skuteczne przeprowadzenia kampanii za odwołaniem niewłaściwego 

koordynatora/lidera czy też w/w delegata związanego instrukcjami członków ruchu/inicjatywy z 

danego okręgu wyborczego. 

W związku z powyższym wnoszę, by każdy członek danego sejmiku Parlamentu 

Wolnych Ludzi miał podstawowy kontakt do innych członków danego sejmiku. 

Poza wyżej postulatami oferuję pomoc ekspercką w kwestiach wyborczych. 

W 2019 byłem upoważniony przez Pełnomocnika Wyborczego Komitet Wyborczy Polska 

Fair Play do zgłaszania kandydatów do Parlamentu Europejskiego, oraz przez Pełnomocnika 

Wyborczego Komitetu Wyborczego Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy do wystawienia 

kandydatów do Parlamentu Polskiego. Jestem gotów podzielić się swoimi doświadczeniami w tego 

okresu z członkami inicjatywy/ruchu Parlament Wolnych Ludzi. Nie ukrywam, że szukam kontaktu 

z osobami które są zdecydowane, pracowite i które będą w stanie skutecznie zarejestrować listę 

kandydatów do Sejmu w swoim okręgu wyborczym wraz z wymaganą liczbą podpisów poparcia. 
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Z uwagi na bardzo duże zagrożenie niepowodzeniem wyborczym w wyborach do Polskiego 

Parlamentu i rozejściem się jego uczestników po traumie związanej z porażką, będę promował 

oddolną drogę rozwoju ruchu PWL poprzez skupienie się na kandydowaniu członków ruchu w 

wyborach samorządowych. Dzięki sukcesowi wyborczemu w wyborach samorządowych PWL 

będzie miał większą siłę przebicia w promowaniu swoich ideii oraz przy kolejnych wyborach 

parlamentarnych.  

Poczyniłem już w tej materii kroki tzn. dwukrotnie już przeprowadziłem wykład na 

DISCORDZIE pod tytułem „Jak zostać radnym” wyświetlając prezentację, którą załączam do 

przedmiotowego listu. 

Pragnę podkreślić, iż wyżej wymienione postulaty i krytyczne uwagi są podyktowane 

dobrem inicjatywy Parlamentu Wolnych Ludzi. Jednocześnie brak podjęcia dyskusji na powyżej 

wymienione kwestie, czy nawet całkowite mnie odsunięcie od tego projektu, będzie dla mnie 

dowodem brakiem woli wewnętrznego dialogu i dyskusji oraz na wodzowski (a nie demokratyczny) 

charakter tej inicjatywy i co za tym idzie ukierunkowanie tej inicjatywy na wykorzystanie pracy 

zwykłych ludzi jako trampoliny do kariery politycznej jej liderów. 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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