
Ogłoszenie KRK z dn. 09.05.2022 r. w sprawie 

zbierania propozycji Statutów E-Parlamentu Wolnych Ludzi.  

Aktualizacja z dnia 27.05.2022 
 

KRK uważa, że opracowanie, debata i przegłosowanie zasad działania całego E-Parlamentu, czyli Statutu E-

Parlamentu Wolnych Ludzi jest dla nas najważniejszym obecnie zadaniem – E-Parlament nie może funkcjonować 

bez Statutu, który w konsekwencji może stać się naszą Konstytucją. 

 

Niniejszym KRK inicjuje działania w tym zakresie. Oto kalendarz i najważniejsze zadania: 

1. Wysłanie drogą e-mailową do wszystkich członków E-Parlamentu zaproszenia do udziału w tym procesie. 

Treść wiadomości e-mail do członków E-Parlamentu: 

„Zapraszamy Wolnych Ludzi do czynnego udziału w życiu E-Parlamentu poprzez opracowanie projektu 

Statutu E-Parlamentu i wysłanie go na adres e-mail: kontakt@wolniludzie.net w terminie do 02 czerwca 

2022 r. do godz. 24:00. W załączeniu do tej wiadomości przesyłamy treść ogłoszenia.”. 

2. Zachęcanie do zgłaszania własnych projektów.  

3. Termin zgłaszania projektów upływa z dniem 02 czerwca 2022 r. o godzinie 24:00.  

4. W dniu 03 czerwca 2022 r. KRK zamyka listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.  

5. Projekty Statutów E-PARLAMENTU powinny być wysyłane na e-mail kontakt@wolniludzie.net. 

6. W dniu 05 czerwca 2022 r. drogą e-mailową wszyscy członkowie E-Parlamentu zostaną poinformowani o 

liście projektów, które zostaną poddane głosowaniu. 

7. Z dniem 06 czerwca 2022 r. rozpocznie się debata nad zgłoszonymi projektami. 

8. Z dniem 20 czerwca 2022 r. rozpocznie się pierwsza tura głosowania nad projektami, która zakończy się w 

dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 24:00. 

9. W pierwszej turze głosowania wyłonione zostaną dwa projekty z największą ilością głosów. 

10. Druga tura rozpocznie się 01 lipca 2022 r., a zakończy się 10 lipca 2022 r. o godzinie 24:00. 

11. W drugiej turze głosowania zostaje przyjęty ten projekt, który uzyska największe poparcie wśród 

głosujących, zarejestrowanych członków E-Parlamentu. 

12. Ogłoszenie ostatecznych wyników i opublikowanie protokołów głosowań nastąpi w ciągu 2 dni, czyli do 

12 lipca 2022 r. 

13. KRK zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego ogłoszenia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. 
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