
STATUT E-PARLAMENTU WOLNYCH LUDZI 
 

WSTĘP 
 

1. E-Parlament Wolnych Ludzi to pierwszy w świecie wirtualny Parlament, który może liczyć miliony                

e-parlamentarzystów1). Jest dostępnym dla wszystkich systemem do głosowań w formie elektronicznej. 

Daje możliwość współdecydowania i dokonywania świadomych wyborów zgodnie z własną wolą. 

2. E-Parlament może służyć do e-głosowań zarówno dla samodzielnej organizacji/ruchu obywatelskiego 

/grupy, jak również może służyć do wspólnych e-głosowań przez różne środowiska w Polsce o takich 

samych lub podobnych celach. 
 

MISJA I CELE E-PARLAMENTU WOLNYCH LUDZI 
 

3. Integracja osób i środowisk wokół Projektu Nowej Polski i podjęcie pracy merytorycznej nad jej        

nowymi założeniami ustrojowymi. 

4. Prowadzenie w E-Parlamencie Wolnych Ludzi e-głosowań we wszystkich sprawach wymagających 

podejmowania decyzji przez różne Organizacje/Grupy, w sposób zgodny z zasadami demokracji 

bezpośredniej2) oraz zasadami demokracji oddolnej3). Zasada subsydiarności4) jest niezbywalna. 
 

GŁOSOWANIA W E-PARLAMENCIE WOLNYCH LUDZI 
 

5. Zawiązanie się, na zasadach organizacji bez organizacji, Zespołu Wnioskującego5) w liczbie nie          

mniejszej niż 10-ciu e-parlamentarzystów. 

6. Wniosek o przeprowadzenie głosowania podpisują wszyscy e-parlamentarzyści wchodzący w skład 

Zespołu Wnioskującego poprzez: podanie imienia i nazwiska, nazwy Organizacji/Grupy6), w której            

są zarejestrowani wraz z zarejestrowanym tam adresem e-mail oraz złożenie czytelnego podpisu. 

7. Wniosek powinien zawierać informację, czy dotyczy: W7) - odrzucenia istniejących przepisów, czy            

I7) - wprowadzenia nowych bądź zmiany przepisów czy R7) - referendum co do sposobu rozstrzygnięcia 

konkretnej sprawy, wraz z proponowaną treścią oraz uzasadnieniem przeprowadzenia głosowania. 

8. Złożony / przesłany na dedykowany adres e-mail8) wniosek jest bezzwłocznie, nie dłużej jednak niż          

w ciągu 7 dni, publikowany przez Zespół ds. Głosowań9) w aplikacji służącej do przeprowadzania 

głosowań10) lub na dedykowanej stronie www11). 

9. Z chwilą publikacji wniosku, rozpoczyna się debata nad propozycją Zespołu Wnioskującego i zbieranie 

głosów poparcia.  

10. Jeżeli aplikacja służąca do przeprowadzania głosowań lub dedykowana e-parlamentarzystom strona www 

nie umożliwia zbierania głosów poparcia, to podpisy/poparcie może zostać udzielone w dowolnej trwałej 

postaci np. formularz papierowy, e-mail itp. 

11. Minimalna ilość głosów poparcia/podpisów – 50-ciu e-parlamentarzystów. 

12. Czas na zebranie minimalnej liczby głosów poparcia: W – 60 dni, I – 180 dni, R – 90 dni. 

13. Jeżeli wniosek zbierze podpisy/poparcie co najmniej 50-ciu e-parlamentarzystów przed upływem 

wyznaczonego czasu, przechodzi automatycznie w projekt12) i Zespół ds. Głosowań bezzwłocznie, nie 

dłużej jednak niż w ciągu 7 dni, uruchamia głosowanie w aplikacji służącej do przeprowadzania głosowań, 

poprzez powiadomienia e-mail o rozpoczęciu głosowania wysłane do wszystkich e-parlamentarzystów. 

14. Czas trwania głosowania dla wszystkich projektów wynosi 14 dni. 

15. Decyzje w głosowaniach zapadają zwykłą większością głosów, bez progów frekwencyjnych. 

16. Protokół z zakończonego głosowania publikowany jest przez Zespół ds. Głosowań na dedykowanej  

stronie www w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu głosowania. 

17. Vacatio legis13) dla wszystkich zatwierdzonych projektów wynosi 30 dni. 

18. W drodze głosowania ogólnokrajowego w E-Parlamencie, w ramach Inicjatywy, e-parlamentarzyści mogą 

zmienić istniejące bądź dodać nowe zapisy do niniejszego Statutu. 

19. Podstawowym narzędziem do prowadzenia głosowań w E-Parlamencie jest aplikacja pozwalająca dokonać 

weryfikacji głosującego i sprawdzenia oddanego głosu. 

http://www.wolniludzie.net/


Definicje użytych pojęć: 
1) E-parlamentarzysta – pojedyncza osoba zarejestrowana w jednej z organizacji/ruchów 

obywatelskich/grup E-Parlamentu, uprawniona do głosowania w E-Parlamencie. 
2) Demokracja bezpośrednia - ustrój, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe 

(referendum), a mogą wziąć w nim udział wszyscy posiadający czynne prawo wyborcze, czyli      

prawo do udziału w głosowaniu i oddania głosu. 
3) Demokracja oddolna – oddolne kierowanie Państwem/organizacją/ruchem obywatelskim/grupą – 

ustrój, w którym nie tzw. władza, ale naród - suweren (obywatele/członkowie/uczestnicy) ma 

decydujący głos w sprawach ważnych dla Państwa/organizacji/ruchu obywatelskiego/grupy. 
4) Zasada subsydiarności – na poziomie krajowym czy regionalnym, mogą być realizowane tylko te 

zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane na poziomie lokalnym (np. w gminie, lokalnej 

grupie, w Sejmiku). Decyzje co do realizacji zadań podejmowane są na najniższym możliwym 

poziomie Państwa/organizacji/ruchu obywatelskiego/grupy. 
5) Zespół Wnioskujący – zespół co najmniej 10 osób zarejestrowanych w jednej bądź kilku 

organizacjach/ruchach obywatelskich/grupach, korzystających z e-głosowań w E-Parlamencie 

Wolnych Ludzi, składających wspólnie wniosek o przeprowadzenie głosowania. 
6) Organizacja/Grupa – jedna z pro wolnościowych organizacji/ruchów obywatelskich o zasięgu 

ogólnopolskim (np. Ruch Wolnych Ludzi) lub grupa o zasięgu lokalnym/lokalna społeczność (np. 

Sejmik), korzystających z e-głosowań w E-Parlamencie Wolnych Ludzi. 
7) W, I, R (Weto, Inicjatywa, Referendum) – narzędzia współdecydowania w E-Parlamencie Wolnych 

Ludzi, nie są tożsame z ustrojowym Wetem – Inicjatywą Ludową – Referendum. 
8) Dedykowany adres e-mail – adres e-mail pojedynczej organizacji/ruchu obywatelskiego/grupy      

(np. kontakt@wolniludzie.net) lub wspólny dla wszystkich organizacji/ruchów obywatelskich/grup    

w E-Parlamencie Wolnych Ludzi adres e-mail (np. glosowania@e-parlament.    - do uzgodnienia), 

służący do przesyłania wniosków Zespołów Wnioskujących. 
9) Zespół ds. Głosowań – organ kolegialny jednej z organizacji/ruchów obywatelskich/grup                  

E-Parlamentu lub wspólny, techniczny organ kolegialny wszystkich organizacji/ruchów 

obywatelskich/grup E-Parlamentu, mający za zadanie przyjmowanie i publikowanie wniosków 

Zespołów Wnioskujących, uruchamianie głosowań oraz publikowania protokołów z zakończonych 

głosowań. 
10) Aplikacja służąca do przeprowadzania głosowań – aplikacja on-line lub oprogramowanie na 

komputer, tablet, telefon służące do głosowań w formie elektronicznej, pozwalające dokonać 

weryfikacji głosującego i sprawdzenia oddanego głosu (np. iVoting). 
11) Dedykowana strona www – strona www jednej z organizacji/ruchów obywatelskich/grup                   

E-Parlamentu (np. www.wolniludzie.net) lub wspólna dla wszystkich organizacji/ruchów 

obywatelskich/grup E-Parlamentu strona www (np. www.e-parlament.     - do uzgodnienia), służąca  

do publikowania wniosków Zespołów Wnioskujących oraz protokołów z zakończonych głosowań. 
12) Projekt – propozycja przeprowadzenia referendum co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy 

lub propozycja wprowadzenia nowych bądź zmiany lub odrzucenia istniejących przepisów, poddana 

pod głosowanie w E-Parlamencie. 
13) Vacatio legis - okres pomiędzy zatwierdzeniem projektu a wejściem w życie treści w nim zawartych 
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