
STATUT  E-Parlamentu  Wolnych Ludzi

Preambuła

Siłami Matki Ziemi (Natury), czerpiąc  z Ducha  dziejów Polski, od króla Lecha Wielkiego,
panującego w XVIII wiek p.n.e. (1729-1679 p.n.e), później Imperium Lechitów z ich demo-
kracją wiecową, przez demokrację sejmikową z potęgą  praw, wolności  osobistej i religijnej,
spisanej przez Braci Polskich w Katechizmie Rakowskim, zasad  I Rzeczypospolitej zawar-
tych  w Przywilejach Koszyckich, Konstytucji Nihil Novi,  w Artykułach Henrykowskich, w
służbie Ojczyźnie nie władzy, w poszanowaniu wolności waszej i naszej,  z szacunkiem do
dobra wspólnego i własności osobistej, gwarantowanej prawem naturalnym, odwołując się do
Konstytucji 3 maja, Konstytucji marcowej i kwietniowej II Rzeczpospolitej, by zachować cią-
głość państwowości polskiej,  mocą suwerenności finansowej w ścisłej koegzystencji z demo-
kracją bezpośrednią,  z uwzględnieniem  praw  wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej,  zapisanych w art.  4. pkt 1, że jako Naród czyli  władza zwierzchnia korzystamy,
zgodnie z pkt. 2. tego artykułu,  z prawa sprawowania władzy bezpośrednio, aby w ten sposób
zgodnie z art. 12 zapewniającym wolność tworzenia ruchów społecznych - realizować posta-
nowienia Art. 30, czyli korzystać z prawa do przyrodzonej i niezbywalnej godności człowie-
ka, stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela, uznając, że  największym bo-
gactwem każdego państwa jest człowiek, który jest zdrowy, dobrze wykształcony i zamożny
oraz uznając, że  tych pryncypiów państwo ma obowiązek strzec, dla dobra całej odradzającej
się ludzkości, w duchu  polskiej tradycji i tych kardynalnych reguł, określamy poniższe zasa-
dy funkcjonowania E – Parlamentu Wolnych Ludzi.

Powody

Zważywszy, że w Polsce i na świecie, trójpodział władzy przestał istnieć, władza ustawodaw-
cza służy obcym interesom, władza wykonawcza (rząd) działa na szkodę Polski i Polaków,
władza sądownicza jest w konflikcie ze sprawiedliwością, rządzą Polską ponadnarodowe nie
pochodzące z wyboru korporacje finansowe, medialne, prawnicze oraz służby specjalne, 

Misja Ruchu

Cel główny. 
✔ Niezależne, suwerenne państwo narodowe wolnych ludzi, odbudowane na funda-

mentach prawa naturalnego, dziedzictwa kulturowego, materialnego, duchowe-
go, słowiańskiego, rdzennego państwa Polaków.

✔ Budowanie Wolnej Polski – suwerennej wspólnoty Polaków, w drodze demokracji
bezpośredniej i demokracji finansowej opartej na suwerennym, narodowym pieniądzu,
dobrotyce,  etykonomii,  eticoinsach -  przy  użyciu  powszechnych  E  –  referendów
uwzględniających minimalny próg 50% udziału głosujących, przeprowadzanych w lo-
kalnych sejmikach i krajowym E – Parlamencie.

Oczekiwane rezultaty (efekty)

 WOLNOŚĆ słowa, wyznania, wyboru (celów, sposobu, miejsca),
 BEZPIECZEŃSTWO osobiste, socjalne, finansowe (suwerenny pieniądz), narodowe,

środowiskowe, zdrowotne, energetyczne,
 TOŻSAMOŚĆ genetyczna, etniczna, kulturowa, cywilizacyjna,



 DOSTĘP DO ZASOBÓW woda, żywność środowisko, zasoby geologiczne, wiedza
(informacja, nauka, rozwój osobisty, medycyna),

 KREATYWNOŚĆ samorealizacja  (zdolności),  społeczna  (NGO,  moda),  narodowa
(ruchy narodowe, społeczne, partie), innowacyjna (wynalazcza, technologiczna, pro-
duktowa, systemowa) 

 Oddolna inicjatywa ustawodawcza i rozwojowa.

Dział I
Organizacja Wolnych Ludzi

1. Wolni  Ludzie  są  dobrowolnym  oddolnym  ruchem  Polaków  zainicjowanym  dla
poszanowania dobra wspólnego 

2. Wolni Ludzie działają na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej w celu zapewnienia
dobrostanu obywateli, bezpieczeństwa i rozwoju państwa polskiego, jako wspólnoty
narodowej.

3. Wolni  Ludzie w ślad za inicjatywą powołania,  organizuje  lokalne  E – Parlamenty
organizujące się w regionalnych Sejmikach.

4. Wszystkie  Sejmiki  tworzą E – Parlament  Wolnych Ludzi,  co dalej  stanowi nazwę
całego Ruch w skrócie E-P  WL.

5. Osoba, która zarejestruje się na stronie www.wolniludzie.net ze wskazaniem Sejmiku
właściwego dla adresu zamieszkania, staje się członkiem  E-P WL.

6. Sejmiki w drodze bezpośrednich głosowań wyłaniają swoich Koordynatorów, którzy
są upoważnieni do reprezentacji Sejmiku na zewnątrz oraz wyrażania woli członków
E-P WL, należących do Sejmiku, uzgodnionej w oddolnym głosowaniu bezpośrednim
przez Sejmik, przy frekwencji min. 50%.

7. Sejmiki organizują w swej lokalizacji debaty, ustalają wnioski i decyzje, podejmują
działania kierując się zasadami samorządności, demokracji i dobra wspólnego.

8. E- Parlament Wolnych Ludzi - wszystkie Sejmiki, raz w roku wybierają w głosowaniu
bezpośrednim drogą elektroniczną i/lub łączoną z korespondencyjną,  przedstawicieli
do Krajowej Rady Koordynacyjnej [KRK], której zadaniem jest koordynacja działań
między Sejmikami w skali kraju.

9. E-P  WL  może  przystępować  do  ogólnokrajowych  porozumień  z  organizacjami
posiadającymi wspólne cele z E-P WL.

10. E-P WL realizuje założone cele poprzez:
a) Tworzenie  warunków  dla  funkcjonowania  państwa  narodowego  o  ustroju

demokracji bezpośredniej jako wspólnoty wszystkich Polaków;
b) Oddolne tworzenie prawa i regulacji funkcjonowania państwa;
c) Edukację  i  aktywizację  społeczeństwa  za  pomocą  dostępnych  środków

przekazu oraz spotkań bezpośrednich;
d) Promocję E-P WL za pomocą środków uzgodnionych w głosowaniu E-P WL i

ujętych w regulaminie;
e) Utrzymywanie więzi z innymi organizacjami świadomych i wolnych Polaków

stosujących prawa naturalne człowieka;

Dział II
Sposób wyłaniania kandydatów do KRK

1. Każdy członek E-P WL może zgłosić swoją kandydaturę do KRK.
2. Zgłaszająca swoją kandydaturę do KRK osoba, składa oświadczenie lustracyjne, które

kolejno zawiera następujące informacje:

http://www.wolniludzie.net/


 krótki życiorys wraz z wykształceniem i przynależnością do Sejmiku E – P  WL;
 przynależność lub nie,  do partii  w czasach PRL i obecnie oraz organizacji,  w tym

tajnych i masońskich, zarówno w Polsce jak i zagranicą;
 współpracę lub nie, ze służbami PRL w przeszłości;
 współpracę lub nie, uzależnienie lub nie w przeszłości i obecnie od służb specjalnych

polskich lub innych krajów;
 kandydowanie lub nie do władz samorządowych oraz krajowych, z jakich list;
 opis działalności na rzecz ogółu społeczeństwa lub społeczności lokalnych dla dobra

wspólnego;
 pochodzenie  do  3  pokolenia  po  rodzicach,  dla  udokumentowania  słowiańskich

korzeni. 
3. Oświadczenie  kandydata  umieszczane  jest  wraz  ze  zdjęciem  na  stronie

www.wolniludzie.net na 30 dni przed przeprowadzeniem wyborów.
4. Po  publikacji  oświadczeń  wszystkich  kandydatów  obywają  się  debaty  między

kandydatami.  Debaty  mają  charakter  publiczny,  są  filmowane  i umieszczane  na
stronie www.wolniludzie.net  .  

Dział III
Ukonstytuowanie się i zasady funkcjonowania KRK

1. KRK  jest  kolegialnym  organem  wykonawczym  E–P  WL,  dla  potrzeb  stałej
współpracy pomiędzy wszystkimi Sejmikami E-Parlamentu. 

2. W skład KRK wchodzi 12 osób, które w bezpośrednim głosowaniu E–P WL, uzyskają
największą ilość głosów. 

3. Kadencja członków KRK trwa rok kalendarzowy od dnia jej ukonstytuowania się.
4. W  przypadku  wejścia  w  skład  KRK  osoby,  której  weryfikacja  nie  może  być

przeprowadzona,  lub  ustąpienia  członka  KRK z  jej  składu  z  innych  przyczyn,  do
składu KRK wchodzi osoba  z listy kandydatów do KRK z kolejną największą ilością
uzyskanych głosów, która złożyła oświadczenie.

5. W  przypadku  wybranej  KRK  pierwszej  kadencji,  jej  członkowie  składają
oświadczenie lustracyjne niezwłocznie po objęciu funkcji członka KRK.

6. Ogłoszenie  składu  KRK odbywa się  niezwłocznie  po  podliczeniu  ilości  oddanych
głosów  na  poszczególnych  kandydatów  przez  administratora  przeprowadzającego
głosowanie.

7. Na inauguracyjnym spotkaniu KRK członkowie składają ślubowanie o następującej
treści:
„Ślubuję uroczyście służyć Polsce i Polakom, stale działać na rzecz niepodległości,
suwerenności  i  wolności  Polski  i  Polaków  oraz  rzetelnie  pracować  na  rzecz  E  -
Parlamentu Ruchu Wolnych Ludzi”, opcjonalnie :„Tak mi dopomóż Bóg”.

8. Głosowania  w  KRK odbywają  się  ilością  głosów (mandatów)  nadanych  każdemu
członkowi KRK przez jego wyborców z E – P WL.

9. KRK  może  zgłaszać  inicjatywę  ogłaszania  ogólnopolskich  referendów,  które  są
obowiązujące przy progu min. 50% członków E-P WL.

10. KRK przewodniczy osoba,  która otrzymała  największą  liczbę  głosów (mandatów).
Może ona wyznaczać do prowadzenia kolejnych obrad innych członków KRK.

11. Utrata członkostwa w KRK może nastąpić w przypadkach:
 odwołania go większością  głosów członków E-P WL przy frekwencji min. 50%
 Rażącego naruszenia Statutu E-P WL lub Regulaminu KRK 
 Dobrowolnej rezygnacji z udziału w KRK 
 Nie przewidzianych zdarzeń losowych

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


Dział IV
Koordynatorzy Sejmików

1. Koordynatorem  Sejmiku  zostaje  osoba  wyłoniona  w  głosowaniu  oddolnym
bezpośrednim przez Sejmik E-P  WL, z grona osób do niego należących.

2. W przypadku rezygnacji z funkcji Koordynatora, odwołania go większością min. 51%
głosów  członków  Sejmiku  lub  odejścia  z  przyczyn  od  niego  niezależnych,  KRK
ogłasza ponowne głosowanie wyboru Koordynatora danego Sejmiku.

3. Zadaniem  Koordynatora  jest  reprezentacja  Sejmiku  na  zewnątrz  oraz  organizacja
wewnętrzna działania Sejmiku, w tym:

a. przedstawianie stanowisk i inicjatyw oddolnych członków Sejmiku;
b. przeprowadzanie  głosowań  nad  inicjatywami  oddolnymi  ustawodawczymi,

organizacyjnymi i innymi w miarę zgłaszanych potrzeb;
c. organizacja  cyklicznych spotkań Sejmiku mających na celu ustalanie  spraw

bieżących, finansowania działań, innych w miarę potrzeb;
d. organizacja  spotkań z  ekspertami  wewnętrznymi  i/lub  zewnętrznymi  E – P

WL;
e. stała współpraca z pozostałymi Koordynatorami Sejmików;
f. stała współpraca z KRK w zakresie budowania strategii dla Wolnej Polski w

zakresie postulatów zgłaszanych i przegłosowywanych w Sejmikach;
g. stała  edukacja  członków  Sejmików  w  zakresie  podstawowych  naturalnych

praw  WL,  bezpieczeństwa  (zdrowotnego,  ekonomicznego,  żywnościowego,
energetycznego, edukacyjnego, itp.);

h. wypracowywanie rozwiązań systemowych dla prawidłowego funkcjonowania
E-P  WL,  rozwiązywanie  konfliktów  oddolnych,  ustalania  konsensusów
społecznych dla rozwoju i dobrobytu Polaków;

i. działanie na rzecz dobra wspólnego.
4. Koordynatorzy kierują się zasadami etyki, składają oświadczenie i ślubowanie takie

jak członkowie KRK – patrz Dział II pkt 2, Dział III pkt 7
5. Kadencja Koordynatora Sejmiku trwa rok kalendarzowy od dnia jego wyboru głosami

członków Sejmiku.

Dział V
Finansowanie działań E-P Wolnych Ludzi

1. Sposób finansowania funkcjonowania KRK, może odbywać się przez:
 dobrowolne darowizny członków E-P WL;
 zbiórki publiczne;
 fundusze możliwe do pozyskania od podmiotów zewnętrznych (sponsoring lub

darowizna) współpracujących z KRK w ramach statutu E-P WL oraz regulaminu
KRK;

 finansowanie może odbywać się również walutami społecznościowymi, pracą
wolontariacką, darowiznami rzeczowymi.

2. Dla uzyskania finansowania działań zarówno Sejmików, jak i KRK, odpowiedni człon
E-Parlamentu (Sejmik,  Rada Koordynatorów, KRK) opracowuje i przygotowuje do
akceptacji  E  -  Parlamentu  plan  wydatków  finansowych  na  okres  objęty
finansowaniem. 

3. Rozliczenie  otrzymanego  finansowania  będzie  publikowane  na  stronie
www.wolniludzie.net. 

http://www.wolniludzie.net/


Słownik pojęciowy

Demokracja  Finansowa  –  Koncepcja  uzdrawianie  finansów  i  stosunków  społeczno-
ekonomicznych przez suwerenny, pozytywny pieniądz, dywidendę narodową i powszechne
oddłużenie Polski i Polaków.  
Wolność  -  to  obszar  swobodnych działań  jednostki  ograniczony  zakresem wolność  innej
jednostki oraz obszarem Dobra Wspólnego.
Dobrotyka - wiedza o ekonomii i polityce opartej na harmonizowaniu dobra wspólnego z
dobrem i wolnością jednostki, gdzie beneficjentami są obywatele i współtworzone przez nich
społeczności, a nie korporacje i instytucje finansowe. 
Etykonomia  -  ład  gospodarczo-finansowy,  którego  filarem  jest  uniwersalna  moralność  i
bezpieczeństwo indywidualne oraz systemowe gwarantowane przez uczciwy pieniądz. 
Eticoins  -  waluty  równoległe,  lokalne  i  społecznościowe,  które  nie  są  oprocentowanym
długiem i służą społecznościom i  narodom. Będziemy promować wyemitowane przez nas
waluty  NaviCoin  i  husar,  które  ma  charakter  społecznościowy  i  są  prototypami  walut
zewnętrznych i wewnętrznych.


