
RUCH WOLNYCH LUDZI / E-PARLAMENT 

podstawowe zasady i punkt wyjścia do działań 
 

PREAMBUŁA 
 

Wolność to możliwość decydowania o sobie w sposób świadomy i ponoszenia za to pełnej i świadomej 

odpowiedzialności. To możliwość czynienia tego, co chcemy i gotowość podjęcia konsekwencji tego czynu; 

odpowiedzialność za to, co się czyni. Wolność to swoboda słowa, myśli, czynów, ale też odpowiedzialne 

zachowywanie się. Dla ludzi wolnych i świadomych, wolność jest wartością najwyższą. 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Ruch Wolnych Ludzi jest ruchem obywatelskim, którego wolność tworzenia i działania gwarantuje      

art. 12 Konstytucji RP. 

2. Ruch Wolnych Ludzi, w skrócie „RWL”, działa pod własną marką (nazwa, logo) na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

3. Dla realizacji swoich celów, RWL może działać również na terenie innych państw z poszanowaniem    

tamtejszego prawa. 

ROZDZIAŁ II 

CELE RUCHU WOLNYCH LUDZI 
 

4. Promowanie, wspieranie i wdrażanie demokracji oddolnej1) i demokracji bezpośredniej2). 

5. Inicjowanie pracy E-Parlamentu Wolnych Ludzi – pierwszego w świecie społecznego Parlamentu, 

integrującego osoby i środowiska wokół Projektu Nowej Polski i jej nowymi założeniami ustrojowymi. 

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

podejmowania decyzji w sposób zgodny z zasadami demokracji oddolnej i demokracji bezpośredniej. 

7. Doprowadzenie do faktycznego sprawowania przez naród władzy zwierzchniej w Polsce, o której mowa  

w art. 4 Konstytucji RP. Państwo ma być zarządzane oddolnie, przez naród dla narodu. 
 

ROZDZIAŁ III  

E-PARLAMENT WOLNYCH LUDZI 
 

8. E-Parlament Wolnych Ludzi to dostępny dla wszystkich system do głosowań w formie elektronicznej. 

To pierwszy w świecie wirtualny Parlament, który może liczyć miliony e-parlamentarzystów3). 

9. E-Parlament Wolnych Ludzi (nazwa skrócona: E-Parlament) służy do e-głosowań zarówno dla RWL 

jako samodzielnego ruchu obywatelskiego, jak również może służyć do wspólnych e-głosowań przez 

różne środowiska w Polsce. 
 

ROZDZIAŁ IV 

KSZTAŁT ORGANIZACYJNY RWL 
 

10. RWL jest ruchem tworzonym przez lokalne społeczności zorganizowane w Sejmiki. 

11. Obszarem działania Sejmików jest obszar całości lub części województwa, przy czym ich granice nie 

powinny naruszać granic powiatów wchodzących w ich skład. 

12. Sejmiki są samostanowiące, samorządne i niezależne. 

13. Wszyscy Ludzie wszystkich Sejmików tworzą razem ruch obywatelski o nazwie Ruch Wolnych Ludzi. 
 

ROZDZIAŁ V 

UCZESTNICTWO W RWL 
 

14. Uczestnikiem Ruchu Wolnych Ludzi jest każda pełnoletnia osoba narodowości polskiej, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która jednocześnie:    

 dokonała rejestracji na stronie www.wolniludzie.net oraz w aplikacji służącej do przeprowadzania 

            głosowań4) pozwalającej dokonać weryfikacji głosującego oraz sprawdzenia oddanego głosu, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_(Polska)
http://www.wolniludzie.net/


 wypełniła deklarację przystąpienia w charakterze członka do Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych 

Ludzi” lub, w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, zobowiązała się pisemnie jako darczyńca 

do wpłaty systematycznych darowizn na rzecz Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi”. 

15. Rejestrując się na stronie www.wolniludzie.net, osoba rejestrująca się wybiera Sejmik, którego obszar 

działania obejmuje miejsce zamieszkania osoby rejestrującej się, z zastrzeżeniem punkt 16. 

16. Polacy mieszkający poza granicami kraju, rejestrując się na stronie www.wolniludzie.net, deklarują 

przynależność do wybranego przez siebie Sejmiku, w tym do Sejmiku polonijnego. 

17. Rejestracja w aplikacji służącej do przeprowadzania głosowań jest równoznaczna z akceptacją aplikacji 

jako Systemu Głosowania Elektronicznego. 

18. Jeżeli Regulamin Sejmiku nie stanowi inaczej, uczestnikiem RWL uprawnionym do głosowania jest 

osoba nie zalegająca z opłatami składek lub z deklarowanymi wpłatami darowizn.  

19. Uczestnictwo w RWL wygasa z chwilą wyrejestrowania uczestnika ze strony www.wolniludzie.net. 
 

ROZDZIAŁ VI 

WŁADZA USTAWODAWCZA RWL 
 

20. Władzą ustawodawczą są wszyscy uczestnicy RWL mający prawo do udziału w głosowaniach.  

21. Uczestnicy RWL wyrażają swoją wolę poprzez głosowania w E-Parlamencie Wolnych Ludzi. 

22. Zasada subsydiarności5) jest niezbywalna. Decyzje podejmowane są na najniższym możliwym poziomie. 

23. W okresie od 15.09. do 15.10. co pięć lat, uczestnicy RWL zgłaszają do KRK na adres e-mail  

kontakt@wolniludzie.net, propozycje celów do zrealizowania przez RWL na kolejnych 5 lat. 

24. W okresie od 01.11. do 30.11. każdego roku, uczestnicy RWL zgłaszają na kontakt@wolniludzie.net, 

propozycje rocznych celów do zrealizowania przez RWL na następny rok, wg schematu: (1) co chcemy 

zrobić, (2) jakie będą koszty, (3) jak zamierzamy sfinansować nasze działania. Pierwszeństwo w 

zgłaszaniu i realizacji mają te roczne cele, które wynikają z celów pięcioletnich. 

25. Propozycje celów, o których mowa w punktach 23. i 24., dotyczą tylko celów do zrealizowania na 

poziomie krajowym, które nie mogą być realizowane w Sejmikach. 

26. Cele pięcioletnie co pięć lat do dnia 31.10. a cele roczne co roku do dnia 15.12., wraz z planem  

finansowym przedstawionym przez Stowarzyszenie „E-Parlament Wolnych Ludzi”, KRK publikuje             

na stronie www.wolniludzie.net.  

27. W sytuacji, gdy koszty realizacji celów przewyższają możliwości budżetu, uczestnicy RWL wybierają 

cele do realizacji w głosowaniu ogólnokrajowym w E-Parlamencie uruchamianym przez KRK w 

terminie 14-tu dni od dnia publikacji celów. 
 

ROZDZIAŁ VII 

ORGAN WYKONAWCZY RWL 
 

28. Organem wykonawczym RWL na poziomie krajowym, jest Krajowa Rada Koordynacyjna, w skrócie 

„KRK”, składająca się z 12-tu osób wyłonionych w drodze głosowania w E-Parlamencie spośród 

wszystkich uczestników RWL. 

29. KRK może wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być wykonane w Sejmikach i które zostały 

zatwierdzone w głosowaniu ogólnokrajowym w E-Parlamencie przez uczestników RWL. 

30. Do zadań KRK należy: 

 publikowanie na stronie www.wolniludzie.net celów pięcioletnich i celów rocznych RWL, 

 ustalanie w okresie pierwszych 30-tu dni kadencji, planu swojego działania i zadań do zrealizowania 

na czas kadencji, wynikających z rocznych celów do zrealizowania przez RWL, 

 publikowanie na stronie www.wolniludzie.net planu swojego działania i zadań do zrealizowania,  

 wykonywanie bieżących zadań nałożonych przez Sejmiki, które przedstawi Sejmik w osobie  

      Koordynatora Sejmiku, do realizacji, 

 reprezentowanie na zewnątrz RWL w tematach lub zbiorach zadań ustalonych w drodze głosowania 

http://www.wolniludzie.net/
http://www.wolniludzie.net/
mailto:kontakt@wolniludzie.net
mailto:kontakt@wolniludzie.net
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w Sejmikach lub w głosowaniu ogólnokrajowym w E-Parlamencie, 

 zgłaszanie i wdrażanie do realizacji własnych projektów głosowań, 

 organizowanie, do czasu powołania przez KRK technicznego Zespołu ds. Głosowań6), wyborów do 

nowej KRK, obligatoryjnego wotum zaufania (punkt 31.), obligatoryjnego publikowania wniosków                    

i uruchamiania głosowań projektów zgłaszanych przez Zespoły Wnioskujące7), 

 administrowanie zgodnie z ustaleniami i w granicach wytyczonych obowiązków stroną  

       www.wolniludzie.net oraz platformami internetowymi służącymi do wzajemnej komunikacji  

      uczestników RWL. 

31. W siódmym miesiącu kadencji, KRK poddawana jest ocenie rezultatów swojej pracy za pierwszych 

sześć miesięcy poprzez obligatoryjne wotum zaufania w ogólnokrajowym głosowaniu w E-Parlamencie. 

32. Ocena rezultatów, o których mowa w punkcie 31., dotyczy tylko: 

 ustalenia, czy KRK w okresie pierwszych 30-tu dni kadencji opracowała plan swojego działania, 

 ustalenia, czy KRK w okresie pierwszych sześciu miesięcy swojej kadencji zrealizowała bądź 

realizuje zadania do wykonania określone w swoim planie działania, 

33. Nie udzielenie wotum zaufania przez RWL, zobowiązuje KRK do ogłoszenia wyborów do nowej KRK 

w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania na stronie www.wolniludzie.net wyników głosowania. 
 

ROZDZIAŁ VIII 

ORGAN POMOCNICZY KRK 
 

34. Organem pomocniczym KRK jest Stowarzyszenie „E-Parlament Wolnych Ludzi”. 

35. Do zadań Stowarzyszenia należy: 

 przyjmowanie deklaracji członkowskich oraz pisemnych zobowiązań od uczestników RWL do 

wpłaty darowizn, przyjmowanie wpłat z tytułu składek oraz darowizn, 

 opracowywanie planów finansowych (planów przychodów i wydatków), 

 finansowanie działań RWL, w tym opłat za domenę wolniludzie.net, serwer, głosowania, materiały 

promocyjne RWL, wynagrodzeń uczestników RWL za wykonywanie powierzonych zadań, 

wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie „E-Parlament Wolnych Ludzi” itp., 

 realizacji innych zadań określonych w Regulaminie / Statucie Stowarzyszenia. 

36. Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi” określa szczegółowo Regulamin 

/ Statut Stowarzyszenia. 

37. Zebranie Członków Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi” obligatoryjnie podejmuje decyzję           

o zmianie formy Stowarzyszenia ze zwykłego na rejestrowe. 

38. Zasady podziału pomiędzy Sejmiki, KRK i Stowarzyszenie „E-Parlament Wolnych Ludzi”, środków  

finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi”, 

określają w drodze głosowania ogólnokrajowego w E-Parlamencie uczestnicy RWL. 
 

ROZDZIAŁ IX 

KOORDYNATORZY SEJMIKÓW I CZŁONKOWIE KRK 
 

39. Zasady wyborów Koordynatorów Sejmików oraz członków KRK:  

 kandydaci na Koordynatorów Sejmików, jeżeli Regulamin danego Sejmiku nie stanowi inaczej, oraz 

kandydaci na członków KRK, składają obowiązkowe oświadczenie o współpracy z wszelkimi 

Służbami Ochrony Państwa oraz dobrowolną informację dokumentującą pochodzenie do 3-go 

pokolenia po rodzicach, 

 Koordynatorzy Sejmików oraz członkowie KRK wybierani są na roczną kadencję, 

 Koordynatorów Sejmików wybierają w drodze głosowania uczestnicy RWL przypisani do danego 

Sejmiku,  

 członków KRK wybierają uczestnicy RWL w ogólnokrajowym głosowaniu w E-Parlamencie, 

http://www.wolniludzie.net/
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 zasady wyboru, rezygnacji i odwołań Koordynatorów określa Regulamin danego Sejmiku,   

 zasady wyboru, rezygnacji i odwołań członków KRK określa Regulamin wyborów do KRK 

zamieszczony na stronie www.wolniludzie.net. 

40. Wybrani członkowie KRK obligatoryjnie składają deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia            

„E-Parlament Wolnych Ludzi” lub rezygnują z bycia członkiem KRK w nieprzekraczalnym terminie  

30-tu dni od dnia wyboru.  

41. Regulamin wyborów członków KRK może zostać zmieniony przez uczestników RWL w głosowaniu 

ogólnokrajowym w E-Parlamencie. 

42. Ogólnopolskie spotkania Koordynatorów Sejmików odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.  
 

ROZDZIAŁ X 

GŁOSOWANIA W E-PARLAMENCIE 
 

43. Prosty mechanizm uruchamiania głosowań w E-Parlamencie na poziomie krajowym: 

 zawiązanie się, na zasadach organizacji bez organizacji, Zespołu Wnioskującego w liczbie osób       

nie mniejszej niż 10-ciu uczestników RWL uprawnionych do głosowania, 

 wniosek o przeprowadzenie głosowania podpisują wszyscy uczestnicy RWL wchodzący w skład 

Zespołu Wnioskującego poprzez: podanie imienia i nazwiska, Sejmiku, do którego osoba jest  

przypisana, adresu e-mail zarejestrowanego na stronie www.wolniludzie.net oraz złożenie 

czytelnego podpisu, 

 wniosek powinien zawierać informację, czy dotyczy: W8) - odrzucenia istniejących przepisów,      

czy I8) - wprowadzenia nowych bądź zmiany przepisów, czy R8) - referendum co do sposobu 

rozstrzygnięcia konkretnej sprawy, wraz z proponowaną treścią oraz uzasadnieniem głosowania, 

 przesłany na adres e-mail kontakt@wolniludzie.net/dedykowany adres e-mail9) wniosek jest 

bezzwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni, publikowany przez KRK/Zespół ds. Głosowań          

w aplikacji służącej do przeprowadzania głosowań lub na stronie www.wolniludzie.net, 

 z chwilą publikacji wniosku, rozpoczyna się debata nad propozycją Zespołu Wnioskującego              

i zbieranie głosów poparcia,  

 jeżeli aplikacja służąca do przeprowadzania głosowań lub strona www.wolniludzie.net nie umożliwia 

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

np. formularz papierowy, e-mail itp., 

 minimalna ilość głosów poparcia – 2%, jednak nie mniej niż 50-ciu uczestników RWL, 

uprawnionych do głosowania, 

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

 jeżeli wniosek zbierze podpisy/poparcie co najmniej 2%, jednak nie mniej niż 50-ciu uczestników 

RWL, uprawnionych do głosowania przed upływem wyznaczonego czasu, przechodzi automatycznie 

w projekt10) podlegający głosowaniu w E-Parlamencie i KRK/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 

uczestników RWL, 

44. KRK/Zespół ds. Głosowań zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku w przypadku stwierdzenia braku 

wymaganych podpisów/poparcia uczestników RWL uprawnionych do głosowania. 

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

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

47. Protokół z zakończonego głosowania publikowany jest przez KRK/ Zespół ds. Głosowań na stronie 

www.wolniludzie.net w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu głosowania. 

48. Vacatio legis11) dla wszystkich zatwierdzonych projektów wynosi 30 dni. 

49. Regulamin głosowań w Sejmikach, określają i ustanawiają Ludzie danego Sejmiku.  

http://www.wolniludzie.net/
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50. Wszystkie decyzje, oprócz decyzji dotyczących czynności zwykłego zarządu, podejmowane są              

w drodze głosowań.  

51. Podstawowym narzędziem do prowadzenia głosowań jest System Głosowania Elektronicznego                       

w aplikacji pozwalającej dokonać weryfikacji głosującego oraz sprawdzenia oddanego głosu. 
 

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

52. Uczestnicy RWL, w drodze głosowania ogólnokrajowego w E-Parlamencie, decyzją podjętą 

bezwzględną większością głosów z zachowaniem minimalnego progu frekwencyjnego „50% + 1” 

uprawnionych do głosowania, mogą: 

 dokonać zmiany nazwy bądź zmiany logo RWL, 

 dokonać zmiany formy prowadzonej działalności społecznej z ruchu obywatelskiego na 

stowarzyszenie, fundację czy ugrupowanie polityczne. 

53. W drodze głosowania ogólnokrajowego w E-Parlamencie, w ramach Inicjatywy, uczestnicy RWL mogą 

zmienić istniejące (z wyjątkiem punktu 52.) bądź dodać nowe zapisy do niniejszych postanowień. 

 

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

obywatelskich/grup E-Parlamentu np. RWL, uprawniona do głosowania w E-Parlamencie. 
4) Aplikacja służąca do przeprowadzania głosowań – aplikacja służąca do głosowań przez Internet 

lub/i oprogramowanie na komputer, tablet, telefon służące do głosowań w formie elektronicznej, 

pozwalające dokonać weryfikacji głosującego i sprawdzenia oddanego głosu (np. iVoting). 
5) 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 RWL). Decyzje co do realizacji zadań podejmowane są na najniższym możliwym 

poziomie Państwa/organizacji/ruchu obywatelskiego/grupy. 
6) Zespół ds. Głosowań - techniczny organ, mający za zadanie przyjmowanie i publikowanie 

wniosków Zespołów Wnioskujących, uruchamianie głosowań, w tym wyborów do KRK i wotum 

zaufania do KRK, oraz publikowanie protokołów z zakończonych głosowań. Do czasu powołania, 

zadania Zespołu ds. Głosowań wykonuje KRK.  
7) Zespół Wnioskujący - zespół co najmniej 10 uczestników RWL, korzystających z e-głosowań           

w E-Parlamencie Wolnych Ludzi, składających wspólnie wniosek o przeprowadzenie głosowania. 
8) W, I, R (Weto, Inicjatywa, Referendum) – narzędzia współdecydowania w E-Parlamencie Wolnych 

Ludzi, nie są tożsame z ustrojowym Wetem – Inicjatywą Ustawodawczą – Referendum. 
9) Dedykowany adres e-mail – adres e-mail Zespołu ds. Głosowań, służący do przesyłania wniosków 

Zespołów Wnioskujących. 
10) 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. 
11) Vacatio legis - okres pomiędzy zatwierdzeniem projektu a wejściem w życie treści w nim zawartych. 
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