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PRYNCYPIUM RUCHU WOLNYCH LUDZI 

 

PREAMBUŁA 
 

Wolność jest prawem i możliwością podejmowania świadomej decyzji i działań zgodnie z własną wolą ale 

także obowiązkiem do brania odpowiedzialności za nie. Wspólną ideą Ludzi Wolnych jest doprowadzenie          

do bezpośredniego sprawowania przez naród władzy zwierzchniej w Polsce, zagwarantowanej w art. 4 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo ma być zarządzane oddolnie, przez nas dla nas. 

 

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 na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

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

tamtejszego prawa. 

4. RWL, dla realizacji swoich celów, może również zakładać stowarzyszenia, fundacje oraz partię 

polityczną, jak również może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji                    

o podobnych celach. 

5. Decyzje o założeniu bądź przystąpieniu do organizacji wymienionych w punkcie 4., zapadają 

bezwzględną większością głosów przy frekwencji „50% + 1” uprawnionych do głosowania wszystkich 

członków RWL, poprzez głosowanie w E-Parlamencie Wolnych Ludzi.  

6. E-Parlament Wolnych Ludzi to wirtualne, nie posiadające struktury organizacyjnej, dostępne dla 

wszystkich, narzędzie do głosowań w formie elektronicznej. 

7. E-Parlament Wolnych Ludzi jest narzędziem służącym do głosowań zarówno dla RWL jako 

samodzielnego ruchu obywatelskiego, jak również może być narzędziem do wspólnych głosowań przez 

różne środowiska w Polsce o takich samych lub podobnych celach jak cele RWL. 

8. Wstępną propozycję zasad głosowań przez RWL w E-Parlamencie Wolnych Ludzi określa niniejsze 

Pryncypium, natomiast sposób i zasady wspólnych głosowań przez różne środowiska, wymaga 

uzgodnienia odrębnego porozumienia z wszystkimi biorącymi udział w głosowaniach, środowiskami. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I NORMY POSTĘPOWANIA 
 

9. Cele Ruchu Wolnych Ludzi: 

 promowanie, wspieranie i wdrażanie demokracji oddolnej i demokracji bezpośredniej, 

 wspieranie inicjatyw, których celem jest rozwój gospodarki opartej na pieniądzu realnym, 

 szerzenie idei prawa naturalnego oraz uwłaszczenia Polaków na zasobach naturalnych. 

10. Członkowie RWL, tak w życiu prywatnym jak i w każdej dziedzinie życia publicznego, kierują się 

poszanowaniem norm prawnych, moralnych, religijnych oraz obyczajowych, które panują w naszym 

społeczeństwie. 

ROZDZIAŁ III 

KSZTAŁT ORGANIZACYJNY 
 

11. RWL jest konfederacją lokalnych społeczności zorganizowanych w Sejmiki. 

12. Rolę konfederacji w RWL pełni E-Parlament Wolnych Ludzi – nazwa skrócona: E-Parlament. 

13. Sejmik jest okręgiem lokalnym RWL, okręgiem ogólnokrajowym jest E-Parlament. 



14. Obszarem działania Sejmików jest obszar powiatu, miasta na prawach powiatu lub gminy.  

15. Sejmik jest samostanowiący, samorządny i niezależny. 

16. Sejmiki mogą dobrowolnie delegować część swoich kompetencji do konfederacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

CZŁONKOSTWO W RWL 
 

17. Członkiem RWL jest każda pełnoletnia osoba narodowości polskiej, posiadająca pełną zdolność           

do czynności prawnych, która jednocześnie:  

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

przeprowadzania głosowań, 

 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 - dobrowolnego wsparcia w formie finansowej na rzecz 

Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi”. 

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

działania obejmuje miejsce zamieszkania osoby rejestrującej się.   

19. Rejestracja w aplikacji/na stronie służącej do przeprowadzania głosowań jest równoznaczna z akceptacją 

aplikacji/strony jako Systemu Głosowania Elektronicznego. 

20. Członkiem RWL uprawnionym do głosowania jest członek nie zalegający z opłatami składek lub 

wpłatami darowizn. 

21. Członkostwo w RWL wygasa zarówno na skutek:  

 wyrejestrowania się członka ze strony www.wolniludzie.net oraz z aplikacji/strony służącej do 

przeprowadzania głosowań, 

 wypowiedzenia umowy, w której członek RWL jako darczyńca zobowiązał  się do wpłaty darowizn  

na rzecz Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi”, 

 zalegania z wpłatą darowizn na rzecz Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi” przez okres 

sześciu miesięcy, pomimo dwukrotnego przypomnienia, 

 z przyczyn określonych w Regulaminie Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi”, 

 śmierci członka. 

 

ROZDZIAŁ V 

WŁADZA USTAWODAWCZA RWL 
 

22. Władzą ustawodawczą są wszyscy członkowie RWL (Naród) – w okręgu ogólnokrajowym w E-

Parlamencie, w okręgu lokalnym w Sejmiku. 

23. Zasada subsydiarności jest niezbywalna. Decyzje podejmowane są na najniższym możliwym poziomie.  

24. Członkowie RWL wyrażają swoją wolę poprzez głosowania ze szczególnym uwzględnieniem 

mechanizmu szybkiego uruchamiania głosowań referendalnych. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGAN WYKONAWCZY I POMOCNICZY 
 

25. Organem wykonawczym RWL jest Krajowa Rada Koordynacyjna, w skrócie „KRK”, składająca się        

z 12-tu członków wyłonionych w drodze głosowania ogólnokrajowego E-Parlamentu spośród 

wszystkich członków RWL. 

26. Do zadań KRK należy: 

 wykonywanie zadań nałożonych przez Sejmiki, które przedstawi Sejmik w osobie  

      Koordynatora Sejmiku, do realizacji, 

 reprezentowanie na zewnątrz RWL w tematach ustalonych w drodze głosowania 

http://www.wolniludzie.net/
http://www.wolniludzie.net/


      w Sejmikach lub w E-Parlamencie, lub w innych zbiorach zadań ustalonych w głosowaniu 

      przez Sejmiki lub E-Parlament, 

 zgłaszanie i wdrażanie do realizacji własnych projektów głosowań, obligatoryjnego wotum 

nieufności (punkt 34.) oraz wniosków głosowań zgłaszanych przez Komitety Referendalne, 

 administrowanie zgodnie z ustaleniami i w granicach wytyczonych obowiązków stroną  

       www.wolniludzie.net oraz platformami internetowymi służącymi członkom RWL do 

       wzajemnej komunikacji. 

27. Organem pomocniczym RWL jest Stowarzyszenie „E-Parlament Wolnych Ludzi”. 

28. Do zadań Stowarzyszenia należy: 

 przyjmowanie deklaracji członkowskich oraz pisemnych zobowiązań od członków RWL do wpłaty 

darowizn, przyjmowanie wpłat z tytułu składek oraz darowizn, 

 realizacji innych zadań określonych w Regulaminie Stowarzyszenia, 

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

promocyjne RWL, wynagrodzeń członków RWL za wykonywanie powierzonych zadań, 

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

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

Stowarzyszenia. 

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

o zmianie treści Regulaminu polegającej na wprowadzeniu zapisu o powołaniu Komisji Rewizyjnej lub 

podejmuje decyzję o zmianie formy Stowarzyszenia ze zwykłego na rejestrowe. 

31. Zasady podziału pomiędzy Sejmiki i poszczególne Organy RWL środków finansowych  gromadzonych 

na rachunku bankowym Stowarzyszenia „E-Parlament Wolnych Ludzi”, określa w drodze głosowania 

ogólnokrajowego E-Parlament.  
 

ROZDZIAŁ VII 

KOORDYNATORZY SEJMIKÓW I CZŁONKOWIE KRK 
 

32. Zasady wyborów Koordynatorów Sejmików oraz członków KRK:  

 kandydaci na Koordynatorów i kandydaci na członków KRK składają oświadczenie o współpracy z 

wszelkimi Służbami Ochrony Państwa, 

 Koordynatorzy Sejmików oraz członkowie KRK wybierani są na roczną kadencję, 

 Koordynatorów Sejmików wybierają w drodze głosowania członkowie RWL przypisani  

terytorialnie do danego Sejmiku,  

 członków KRK wybierają w drodze głosowania wszyscy członkowie RWL w ogólnokrajowym 

referendum E-Parlamentu, 

 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 wolniludzie.net. 

33. Regulamin wyborów do KRK oraz Regulamin określający szczegółowo pracę KRK, może zostać 

zmieniony przez członków RWL w głosowaniu ogólnokrajowym E-Parlamentu. 

34. W siódmym miesiącu kadencji, KRK poddawana jest ocenie rezultatów swojej pracy poprzez 

obligatoryjne wotum nieufności w ogólnokrajowym głosowaniu E-Parlamentu. 

35. Ogólnopolskie spotkania Koordynatorów Sejmików odbywaj się nie rzadziej niż raz w roku.  
 

ROZDZIAŁ VIII 

GŁOSOWANIA REFERENDALNE 
 

36. Mechanizm szybkiego uruchamiania głosowań referendalnych w E-Parlamencie: 

 zawiązanie się, na zasadach organizacji bez organizacji, Komitetu Referendalnego w liczbie 

członków RWL nie mniejszej niż 10 osób, 
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 wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie RWL 

wchodzący w skład Komitetu Referendalnego poprzez: podanie imienia i nazwiska, Sejmiku, do 

którego osoba jest  przypisana, adresu e-mail zarejestrowanego na stronie https://wolniludzie.net 

oraz złożenie czytelnego podpisu, 

 złożony / przesłany na adres e-mail kontakt@wolniludzie.net / wniosek jest bezzwłocznie, nie dłużej 

jednak niż w ciągu 7 dni, publikowany przez KRK w aplikacji służącej do przeprowadzania 

głosowań lub na stronie www.wolniludzie.net, 

 z chwilą publikacji wniosku, rozpoczyna się debata nad projektem 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., 

 jeżeli wniosek w ciągu 30-u dni od dnia opublikowania, zbierze podpisy/poparcie co najmniej 50 

członków RWL uprawnionych do głosowania, przechodzi w projekt referendalny i KRK 

bezzwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni, uruchamia głosowanie w aplikacji służącej          

do przeprowadzania głosowań lub na stronie www.wolniludzie.net. 

37. Wszystkie decyzje, oprócz decyzji dotyczących czynności zwykłego zarządu, zarówno w E-Parlamencie 

jak i w Sejmikach, podejmowane są w drodze głosowań. 

38. Obowiązuje zasada „jedna osoba = jeden głos”. 

39. Podstawowym narzędziem do prowadzenia głosowań jest System Głosowania Elektronicznego                       

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

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
40. RWL, w drodze głosowania ogólnokrajowego E-Parlamentu, zwykłą większością głosów                             

z zachowaniem 30% progu frekwencyjnego uprawnionych do głosowania, może: 

 poddać pod głosowanie pojedynczy projekt referendalny, 

 ustalić bezprogowe referendum dla poszczególnych kategorii projektów (1 ÷ 5) poddanych pod 

głosowanie: (1) KRK - wybór członków, wotum nieufności, (2) wprowadzenie nowych bądź zmiana 

lub odrzucenie istniejących przepisów, (3) zorganizowanie bądź dołączenie do ważnego wydarzenia, 

(4) sprawy związane z aplikacją do głosowania oraz stroną wolniludzie.net, (5) dodanie nowych lub 

zmiana istniejących kategorii projektów, 

 określić inną niż 30% minimalną wielkość progów frekwencyjnych oraz określić minimalną 

wielkość uzyskania głosów poparcia w poszczególnych kategoriach projektów (1 ÷ 5) poddanych 

pod głosowanie, 

 skrócić lub wydłużyć z 30–u dni czas zbierania głosów poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie 

referendum w mechanizmie szybkiego uruchamiania głosowań referendalnych. 

41. RWL, w drodze głosowania ogólnokrajowego, decyzją podjętą bezwzględną większością głosów z 

zachowaniem progu frekwencyjnego „50% + 1” uprawnionych do głosowania, może: 

 dokonać zmiany nazwy bądź zmiany logo RWL, 

 dokonać zmiany formy prowadzonej działalności społecznej z ruchu obywatelskiego na 

stowarzyszenie, fundację czy ugrupowanie polityczne. 

42. Możliwość podejmowania decyzji zwykłą większością głosów oraz zmiany progu frekwencyjnego,           

nie dotyczy sytuacji wymienionych w punkcie 4. rozdziału I oraz w punkcie 41. rozdziału IX,                   

w których decyzje zapadają bezwzględną większością głosów z zachowaniem progu frekwencyjnego 

„50% + 1” uprawnionych do głosowania. 
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