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STATUT  E-PARLAMENTU  WOLNYCH LUDZI 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, teren działania, charakter prawny 

1. Niniejszy Statut stanowi podstawę działania ogólnopolskiego ruchu E-PARLAMENTU 

WOLNYCH LUDZI powstałego w wyniku działalności członków Ruchu Wolnych Ludzi 

skupionych na platformie www.wolniludzie.net i zwany jest dalej E-PARLAMENTEM 

WL. 

2. Terenem działania E-PARLAMENTU WL jest Rzeczpospolita Polska..  

3.  E-PARLAMENT WL może współpracować z ruchami i organizacjami o tych samych bądź 

podobnych celach działalności lub podobnym charakterze w kraju i za granicą. 

4. E-PARLAMENT WL  opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej 

ogółu członków, sympatyków i wolontariuszy. 

5. E-PARLAMENT WL jest ruchem pozasystemowym, niezarejestrowanym i działającym w 

wyniku decyzji e-głosowań swoich członków.         

6. E-PARLAMENT WL używa symbolu Ruchu Wolnych Ludzi skupionych na platformie 

www.wolniludzie.net  w barwach biało – czerwonych z ptakami nad głowami ludzi 

przebywających na łonie natury o naturalnych barwach. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

7. Celem E-PARLAMENTU WL jest: 

8.1  organizowanie, rozwijanie i propagowanie demokracji bezpośredniej oraz formy e-

głosowań jako przyszłego sposobu glosowania Polaków w wyborach do parlamentu RP, 

8.2  podnoszenie poziomu świadomości społecznej,  

8.3  udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu społecznym i politycznym,  

8.4 prowadzenie działalności programowo – organizacyjnej wśród ludzi E-

PARLAMENTU WL w oparciu o wybraną nieodpłatną platformę do glosowania on line 

rozpoczynając od platformy i-voting.  

8.5  propagowaniu patriotyzmu, wolności osobistej, równości, rozwoju duchowości i 

umiłowania natury. 

9.  E-PARLAMENT WL realizuje swoje cele poprzez: 

9.1.      organizowanie i prowadzenie e-głosowań / referendów,  

9.2. utrzymanie i rozbudowę domeny www.wolniludzie.net , 
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9.3. organizowanie ewentów, 

9.4. współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych, 

9.5. prowadzenie działalności służącej kształtowaniu dobrego wizerunku E-

PARLAMENTU WL w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz kształtowanie 

pozytywnych relacji z otoczeniem, 

9.6. prowadzenie działalności informacyjnej, 

9.7. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami  

E-PARLAMENTU WL poprzez powołane w tym celu stowarzyszenie. 

9.8. podejmowanie innych nie wymienionych w punktach 9.1 – 9.7 czynności zgodnych 

z prawem i zmierzających do realizacji celów statutowych, 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie E-PARLAMENTU WL, ich prawa i obowiązki 

10. Członkami E-PARLAMENTU WL są wszyscy ludzie zarejestrowani na platformie 

www.wolniludzie.net . 

 

11. Członek E-PARLAMENTU WL ma prawo: 

11.1. biernego i czynnego wyboru do organów E-PARLAMENTU WL,  

11.2. dostępu do informacji będących w posiadaniu E-PARLAMENT WL,  

11.3. reprezentowania wizerunku i barw E-PARLAMENTU WL,  

11.4. brania udziału w posiedzeniach organów E-PARLAMENTU WL, do których nie 

należy, z głosem doradczym. 

 

12. Do obowiązków członków E-PARLAMENTU WL należy: 

12.1. branie czynnego udziału w działalności E-PARLAMENTU WL,  

12.2. stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i decyzji organów E-

PARLAMENTU WL, 

12.3. dbanie o dobro i rozwój E-PARLAMENTU WL, jako wspólnego dobra jego 

członków,  

12.4. przyczynianie się do realizacji celów statutowych E-PARLAMENTU WL. 

 

13. Członkostwo w E-PARLAMENCIE WL ustaje na skutek: 

13.1. dobrowolnego wyrejestrowania się z platformy do głosowania, 

13.2. wykluczenia za działanie na szkodę E-PARLAMENTU WL na podstawie decyzji 

organu E-PARLAMENTU do tego upoważnionego, 

13.3. popełnienia przestępstwa jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 

a E-PARLAMENT WL stwierdzi, iż fakt ten nie współgra z godnością członka E-

PARLAMENTU WL, 

13.4. śmierci. 
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ROZDZIAŁ IV 

Organy E-PARLAMENTU WL 

14. Najwyższą instancją E-PARLAMENTU WL jest głosowanie E-PARLAMENTU WL 

15. Organami E-PARLAMENTU WL są: 

15.1. Krajowa Rada Koordynacyjna, 

15.2. Zespół Zarządzający E-glosowania, 

15.3. Zespół Sprawdzający,  

15.4. Zespół Zgodnych Relacji,  

15.5. Sejmiki regionalne. 

 

16. Każdy organ  E-PARLAMENTU WL działa zgodnie ze swoim regulaminem ustalonym 

w drodze głosowania tego organu i zaakceptowanym poprzez E-PARLAMENT WL w 

drodze e-głosowania. 

 

17. Do kompetencji E-PARLAMENTU WL należy: 

17.1. wybór i odwoływanie członków KRK, 

17.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności KRK i Zespołu 

Kontrolującego, 

17.3. podejmowanie decyzji w najistotniejszych sprawach dot. E-PARLAMENTU 

WL. 

Krajowa Rada Koordynacyjna 

18. Krajowa Rada Koordynacyjna liczy 12 członków E-PARLAMENTU WL i jest 

wybierana przez E-PARLAMENT WL w drodze e-głosowania: 

17.1  kadencja KRK trwa 1 rok, 

17.2  w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji  członka KRK bądź odwołania z 

funkcji, skład osobowy KRK może być uzupełniony przez e-głosowanie E-

PARLAMENTU WL przy czym kadencja członka uzupełnionego składu KRK 

kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych członków,  

17.3  decyzje KRK zapadają zwykłą większością głosów, 

17.4  spotkania KRK odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 

 

19. Do kompetencji KRK  E-PARLAMENTU WL należy: 

19.1. reprezentowanie E-PARLAMENTU WL na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

19.2. koordynowanie działalności E-PARLAMENTU WL zgodnie z postanowieniami 

Statutu, 

19.3. powoływanie i rozwiązywanie grup tematycznych i zespołów doradczych, 

19.4. współpraca z sejmikami i ich koordynatorami, 

19.5. inicjowanie różnorodnych form działania, 

19.6. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji  innych 

organów E-PARLAMENTU WL. 



Zespół Sprawdzający  

20. Zespół Sprawdzający składa się z 3-5 członków E-PARLAMENTU WL i jest wybierany 

przez E-PARLAMENT WL w drodze e-głosowania: 

20.1. kadencja Zespołu Sprawdzającego trwa 1 rok, 

20.2. w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji  członka Zespołu Sprawdzającego bądź 

odwołania z funkcji, skład osobowy Zespołu Sprawdzającego może być 

uzupełniony przez e-głosowania E-PARLAMENTU WL przy czym kadencja 

członka uzupełnionego składu Zespołu Sprawdzającego kończy się wraz z 

upływem kadencji pozostałych członków, 

20.3. decyzje Zespołu Sprawdzającego zapadają zwykłą większością głosów, 

20.4. członkowie Zespołu Sprawdzającego nie mogą wchodzić w skład żadnych innych  

organów E-PARLAMENTU WL, 

20.5. członkiem Zespołu Sprawdzającego nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

 

21. Do kompetencji Zespołu Sprawdzającego E-PARLAMENTU WL należy: 

21.1. przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał kontroli działalności KRK, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości i 

rzetelności – na podstawie stanu współpracy z powołanym stowarzyszeniem, 

21.2.  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności KRK – wydawanie 

zaleceń oraz żądanie wyjaśnień, 

21.3. w razie konieczności zgłaszanie wniosków o podjęcie decyzji przez E-

PARLAMENT WL ws. wykrytych nieprawidłowości poprzez e-głosowanie. 

Zespół Zarządzający E-glosowania  

22. Zespół Zarządzający E-glosowania liczy minimum 2 członków E-PARLAMENTU WL i 

jest wybierany przez E-PARLAMENT WL w drodze e-głosowania: 

22.1. kadencja Zespołu Zarządzającego E-glosowania trwa 1 rok. 

 

23. Do kompetencji Zespołu Zarządzającego E-glosowania E-PARLAMENTU WL należy: 

23.1. organizowanie i przeprowadzanie e-głosowań na wniosek KRK, 

23.2. organizowanie i przeprowadzanie e-głosowań na wniosek Zespołu 

Sprawdzającego, 

23.3. organizowanie i przeprowadzanie e-głosowań na wniosek ½ ilości działających 

Sejmików regionalnych bądź innych grup członków E-PARLAMENTU WL 

ujętych w zapisach Regulaminu E-Glosowań uchwalonego przez E-

PARLAMENT WL w drodze e-głosowania. 

 

24. Zespół Zarządzający E-glosowania jest zobowiązany zorganizować, ogłosić i 

przeprowadzić e-głosowania w terminie 2 – 14 dni od otrzymania ważnego wniosku – 

zgodnie z Regulaminem E-Glosowań uchwalonym przez E-PARLAMENT WL w drodze 

e-głosowania.  

 



25. Ogłaszanie e-glosowań następuje poprzez umieszczenie informacji o ich treści i terminie 

na www.wolniludzie.net oraz poprzez informowanie członków indywidualną pocztą 

elektroniczną. 

26. Zespół Zarządzający E-glosowania czuwa nad skutecznością oddawania głosów. 

27. Zespół Zarządzający E-glosowania ogłasza wyniki głosowania oraz zapewnia dostęp do 

protokołów elektronicznych z e-głosowania. 

Zespół Zgodnych Relacji  

28. Zespół Zgodnych Relacji składa się z minimum 3 członków E-PARLAMENTU WL i 

jest wybierany przez E-PARLAMENT WL w drodze e-głosowania: 

28.1. kadencja Zespołu Zgodnych Relacji trwa 1 rok. 

 

29. Do kompetencji Zespołu Zgodnych Relacji E-PARLAMENTU WL należy: 

29.1. rozstrzyganie sporów wewnątrz E-PARLAMENTU WL, 

29.2. propagowanie idei osiągania konsensusu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Sejmiki regionalne 

30. Strukturę organizacyjną E-PARLAMENTU WL stanowią Sejmiki regionalne. 

31. Sejmiki regionalne obejmują województwo lub jego część: 

31.1. nazwą Sejmiku wojewódzkiego jest dodanie do słowa Sejmik określenia 

województwa,  a następnie dodanie: E-PARLAMENTU WL  

wg wzoru: Sejmik (województwo)  E-PARLAMENTU WL 

31.1.1. dopuszcza się tworzenie Podsejmików obejmujących część Sejmiku  

            wojewódzkiego, wtedy nazwą jego jest: 

            Podsejmik …………. Sejmiku (województwo) E-PARLAMENTU WL, 

31.1.2. Podsejmiki podlegają Sejmikowi, w ramach którego działają. 

31.2. każdy Sejmik regionalny obowiązany jest zgłosić fakt jego powstania oraz jego 

nazwę do KRK oraz wybrać Koordynatora. 

32. Każdy Sejmik regionalny działa zgodnie ze Statutem E-PARLAMENTU WL i 

uprawniony jest do używania nazwy E-PARLAMENTU WL.  

ROZDZIAŁ VI 

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa 

33. E-PARLAMENT WL prowadzi gospodarkę finansową w porozumieniu ze 

stowarzyszeniem powołanym w tym celu. 

34. E-PARLAMENT WL korzysta z majątku i funduszy stowarzyszenia na uzgodnionych z 

nim warunkach, zaakceptowanych przez E-PARLAMENT WL w drodze e-głosowania. 

35. E-PARLAMENT WL współpracuje ze stowarzyszeniem na podstawie zawartej przez 

KRK umowy, zaakceptowanej przez E-PARLAMENT WL w drodze e-głosowania. 
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35.1. ewentualne aneksy do umowy wymagają każdorazowo zgody E-PARLAMENTU 

WL wyrażonej w drodze e-głosowania. 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się  E-PARLAMENTU WL  

36. Zmiana Statutu E-PARLAMENTU WL wymaga decyzji E-PARLAMENTU WL, podjętej 

zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 1/4 liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

37. Rozwiązanie się E-PARLAMENTU WL wymaga decyzji E-PARLAMENTU WL, 

podjętej większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 1/2 liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

 

 


