
ODDOLNA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – AKTYWNI RWL

Preambuła

Wolni Ludzie to ludzie dla których Wolność jest wartością nadrzędną i fundamentalną.

Ideą powstania e-Parlamentu z możliwością głosowań (WIR) w formie elektronicznej jest stworzenie 
narzędzia do jednoczenia wszystkich środowisk niezależnych i pro wolnościowych.

E-Parlament Wolnych Ludzi to wirtualne miejsce debat i głosowań. Nie posiada on struktury 
organizacyjnej i działa na platformie cyfrowej.

Kierunek działań E-Parlamentu wyznacza Oddolna Demokracja Bezpośrednia, dzięki której każdy 
ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Celem Statutu E-Parlamentu Wolnych Ludzi jest umożliwienie głosowania w zgodzie z zasadami 

Oddolnej Demokracji Bezpośredniej1.

Statut E-Parlamentu Wolnych Ludzi

1. Informacja o każdym głosowaniu musi być rozesłana do wszystkich zarejestrowanych e-
parlamentarzystów.

2. Celem głosowania jest określenie zdania większości przy pomocy dostępnych środków technicznych.

3. Przedmiotem głosowania jest przepis w jego ostatecznym brzmieniu. Możliwe są tylko dwie odpowiedzi: 
Za i Przeciw.

4. W uzasadnionych przypadkach przepis powinien zawierać opis konsekwencji za nieprzestrzeganie 
przepisu.

5. Przepis jest wprowadzany w życie zwykłą większością głosów, bez progu frekwencji.

6. Propozycja przepisu musi zostać poddana pod głosowanie po zebraniu 50 podpisów poparcia w dowolnej 
trwałej postaci (e-mail, formularz internetowy lub papierowy, nagranie, itp.).

7. Maksymalny czas na zebranie podpisów poparcia projektu wynosi 1 rok. Po zebraniu wymaganej 
liczby podpisów poparcia, głosowanie musi być zorganizowane nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później 
niż po 14 dniach. Głosowanie trwa 7 dni. Po zakończonym głosowaniu publikowany jest protokół. Przepis 
zaczyna obowiązywać 3 dni po zakończeniu głosowania.

8. Zgodnie z zasadą subsydiarności Statut E-Parlamentu nie ma żadnego wpływu decyzyjnego, 
wykonawczego i innego na Regulaminy przyjęte w Sejmikach Ruchu Wolnych Ludzi i przeprowadzanych 
na ich podstawie głosowań wewnątrz sejmików, z wyjątkiem tych na które sejmik wyraził zgodę.

9. Jeżeli osoby techniczne obsługujące platformę E-Parlamentu nie wywiążą się z obowiązków 
wymienionych w punktach od 1 do 7 to członkowie E-Parlamentu mogą wyznaczyć nowe osoby 
techniczne. Jeżeli zawiedzie platforma głosowań, E-Parlament może wybrać nowy system 
przeprowadzania głosowań.



Przypisy

1. Oddolna Demokracja Bezpośrednia - nowy przepis jest proponowany przez społeczność i przez nią zatwierdzany
w głosowaniu. Jeśli większość jest "Za" to przepis wchodzi w życie bez spełniania innych warunków.

2.Przepis  -Przepis to jest skutecznie przegłosowana inicjatywa.

P.S.

Autorzy projektu nie wyrażają zgody na modyfikacje projektu bez zgody autorów ponieważ stanowi on zamkniętą 
całość i powinien być głosowany w takiej postaci w jakiej został zgłoszony. Autorzy wezmą pod uwagę wszystkie 
argumenty, które pojawią się w dyskusji i ew. zmodyfikują projekt.

Podpisano

Danel Robert                     -z Sejmiku Bielsko-Biała
Fiałek Robert                     -z Sejmiku Warszawa
Klimkiewicz Bogusław       -z Sejmiku Elbląg
Małecki Rafał                     -z Sejmiku Kalisz
Pawelski Dariusz               -z Sejmiku Toruń

Zapraszamy do dyskusji

Dyskusje odbywają się w każdą niedzielę od 20:00 do 21:00
Spotkanie:  https://rozmowy.demokracja.net/otwarte
Kontakt:     aktywni-rwl@googlegroups.com
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