
 

 

Statut E-Parlamentu Wolnych Ludzi 
 

1. Preambuła 

Wszyscy rodzimy się wolni i równi wobec siebie. Wolność jednak wiąże się z odpowiedzialnością za 

decyzje przez nas podejmowane, gdyż mają one wpływ na życie naszych bliskich i nasze.  

Dlatego tak ważne jest wspólne podejmowanie decyzji poprzez oddanie świadomego głosu, gdy głos 

każdego człowieka uznajemy za równy. 

Świadomi odpowiedzialności z tym związanej tworzymy społeczeństwo, którego fundamentem jest 

Demokracja Bezpośrednia.      

Dzięki nowoczesnym technologiom realizujemy naszą wizję współczesnego społeczeństwa poprzez 

zapewnienie powszechnej dostępności do nieprzetworzonej informacji i możliwości oddania głosu 

każdemu Polakowi. 

My Ludzie Wolni, dążąc do dobra i piękna w najczystszej postaci, zobowiązujemy się działać 

na rzecz utrzymania wolności własnej i drugiego człowieka. 

W poszanowaniu do tradycji przodków, inspirując się tym co najchwalebniejsze i najodważniejsze 

w dziejach Polski, tworzymy Świat wolny od uprzedzeń i dyskryminacji, pełen harmonii, szacunku 

i godności do drugiego człowieka. W imię prawa do samostanowienia o sobie i współdecydowania 

o swoim kraju, zgodnie z zasadą „Nic o nas bez naszej wspólnej zgody.” 

Mamy świadomość, że żyjąc w harmonii z otaczającą naturą i korzystając w sposób rozważny z jej 

dobrodziejstw, jesteśmy zdolni zmieniać otaczający Świat, zachowując w nim równowagę i piękno. 

 

2. Wyjaśnienie kluczowych pojęć. 

Wszystkie zapisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do Statutu E-Parlamentu Wolnych Ludzi, 

chyba, że sam zapis stanowi inaczej. 

2.1. Zawsze, gdy w Statucie jest mowa o Demokracji Bezpośredniej oznacza to system polityczny, 

w którym ważne decyzje podejmowane są przez głosowanie w ramach e-referendum, bez 

reprezentantów, a w głosowaniu tym mogą wziąć udział wszyscy uprawnieni do tego 

członkowie E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

2.2. Zawsze, gdy w Statucie jest mowa o E-Parlamencie Wolnych Ludzi (E-PWL) oznacza to zbiór 

narzędzi zapewniających jego członkom możliwość oddania ważnego głosu wyborczego na 

zasadach Demokracji Bezpośredniej, za pośrednictwem internetu, w sprawach istotnych dla 

Polski lub grup społecznych. 

2.3. Zawsze, gdy w Statucie jest mowa o grupie społecznej oznacza to zbiorowość ludzi 

zespolonych więzią społeczną, która przejawia się w poczuciu łączności, przynależności 

grupowej i działaniach na rzecz realizacji wspólnych celów i idei.  

2.4. Zawsze, gdy w Statucie jest mowa o Koordynatorze Sejmiku oznacza to wybranego na zasadach 

określonych w Regulaminie Sejmiku człowieka odpowiedzialnego przed swoimi wyborcami za 

prawidłowe i zgodne z przyjętym Regulaminem Sejmików działanie tego Sejmiku. 

2.5. Zawsze, gdy w Statucie jest mowa o aktywnym członku E-PWL oznacza to zarejestrowanego 

członka E-Parlamentu, który oddaje ważny głos.  



 

 

3. Wprowadzenie. 

Statut definiuje funkcjonowanie społeczności tworzącej E-Parlament Wolnych Ludzi (dalej: E-PWL), 

poprzez określenie zasad prowadzenia głosowań referendalnych, wprowadzania ustaw, 

podejmowania decyzji, prowadzenia debat, a także trybów powoływania i odwoływania członków 

Krajowej Rady Koordynacyjnej, Koordynatorów Sejmików oraz członków Rady Doradczej E-PWL 

zgodnie z zasadami Demokracji Bezpośredniej. 

 

4. Misja i Cele E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

Misją E-PWL jest budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o Demokrację 

Bezpośrednią, czyli konstytucyjne prawo wszystkich Polaków do weta, inicjatywy ustawodawczej i 

bezprogowego, wiążącego głosowania e-referendalnego przy użyciu nowoczesnych, bezpiecznych 

technologii służących przeprowadzaniu głosowań.  

Celami E-PARLAMENTU są: 

4.1. Edukowanie społeczeństwa polskiego w zakresie Demokracji Bezpośredniej opartej o 

nowoczesne technologie. 

4.2. Aktywizowanie, wspieranie i promowanie członków E-Parlamentu w podejmowaniu własnych 

inicjatyw ustawodawczych. 

4.3. Promowanie idei ustrojowych wywodzących się z Demokracji Bezpośredniej. 

4.4. Inspirowanie prac merytorycznych nad Czterema Filarami Nowej Polski, tj.: 

a. formalno-prawnym, 

b. społecznym, 

c. gospodarczo-ekonomicznym, 

d. politycznym. 

4.5. Aktywne przeciwstawianie się łamaniu praw człowieka. 

4.6. Szerzenie idei Prawa Naturalnego. 

 

5. Struktura organizacyjna E-Parlamentu Wolnych Ludzi 

 

 
Rysunek poglądowy struktury E-Parlamentu Wolnych Ludzi 



 

 

5.1. E-PWL tworzą ludzie zarejestrowani na platformie wolniludzie.net uzyskując w ten sposób 

uprawnienia do udziału w głosowaniach. 

5.2. W procesie rejestracji na stronie wolniludzie.net deklaruje się wstąpienie do E-PWL z 

określeniem przynależności do wybranego Sejmiku. Przynależność do wybranego Sejmiku 

może być zmieniona w każdym momencie z zastrzeżeniem usunięcia oddanego głosu w 

wypadku aktywnego głosowania w Sejmiku. 

5.3. Narzędziami E-PWL są: 

a. Statut E-PWL,  

b. System Głosowań Elektronicznych z uwierzytelnianiem, 

c. Platforma wolniludzie.net, 

d. Poczta elektroniczna szyfrowana, 

e. Komunikator Discord, 

f. Portal społecznościowy. 

5.4. Krajowa Rada Koordynacyjna (dalej: KRK), której członkowie wybierani są w wyborach 

bezpośrednich przez wszystkich zarejestrowanych członków E-PWL, jest organem 

wykonawczym E-PWL i składa się z 12 członków. 

5.5. Wszystkie decyzje będące w zakresie kompetencji wykonawczych KRK, a dotyczące E-PWL, KRK 

podejmuje podczas oficjalnego zebrania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

7/12 składu KRK. 

5.6. KRK organizuje oficjalne jawne bądź utajnione zebrania on-line bądź na żywo, po uprzedniej 

wyboru ich formuły zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 9/12 składu KRK. 

5.7. Zasady działania KRK określa Regulamin pracy wewnętrznej przyjęty przez członków KRK w 

drodze głosowania większością co najmniej 9/12 składu, który zawiera w szczególności: 

a. czas i sposób organizacji oficjalnych zebrań, w tym upublicznianie nagrań video tych zebrań, 

zasady obecności gości i obserwatorów zebrań,  

b. sytuacje, w  których obrady KRK mogą zostać utajnione, 

c. sposób archiwizacji dokumentacji działalności KRK. 

5.8. KRK prowadzi obsługę E-PWL w zakresie organizacji głosowań.  

5.9. KRK wspiera Sejmiki w ich działalności, a w szczególności w zakresie organizacji głosowań. 

5.10. Sejmiki tworzące E-PWL, działają na zasadach Demokracji Bezpośredniej i są niezależne, 

samorządne i samostanowiące w swych nieformalnych strukturach. 

5.11. Wsparcie merytoryczne E-PWL zapewnia Rada Doradcza, której przewodniczącego powołuje i 

odwołuje KRK zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 9/12 jej składu. Określenie 

zakresu działania i składu Rady Doradczej pozostaje w kompetencjach jej Przewodniczącego. 

 

6. Postanowienia ogólne 

6.1. Wszelkie zmiany zapisów niniejszego Statutu w całości bądź w części zatwierdza się w drodze 

e-referendum w E-PWL zwykłą większością głosów. 



 

 

6.2. Kadencje wszystkich wybranych w pierwszych wyborach członków KRK oraz Koordynatorów 

Sejmików nie zmieniają się do ich zakończenia zgodnie z Regulaminem wyborów, 

obowiązującym w trakcie ich przeprowadzenia. 

6.3. Koordynatorzy Sejmików organizują zebrania Koordynatorów wg ustalonych przez siebie 

zasad. 

6.4. Wszystkie głosowania odbywają się poprzez system głosowań elektronicznych, który realizuje 

firma zewnętrzna wybrana w głosowaniu referendalnym przez E-PWL zwykłą większością 

głosów. System głosowań elektronicznych jest integralną częścią strony wolniludzie.net, a 

nadzór nad nią sprawuje KRK za pośrednictwem powołanego do tego odpowiedniego 

wydziału. 

6.5. Wszystkie głosowania w E-PWL organizuje KRK. 

6.6. Każde głosowanie w E-PWL poprzedzone jest debatą. 

6.7. Każdy nowo wybrany członek KRK staje się automatycznie członkiem Stowarzyszenia E-

Parlamentu Wolnych Ludzi pod rygorem unieważnienia mandatu w KRK. 

6.8. Vacatio legis dla wszystkich przepisów wynosi 3 dni. 

6.9. Sprzeciw do wyniku głosowania wnosi się za pośrednictwem adresu e-mail 

weto@wolniludzie.net. 

6.10. Uwagi do działania E-PWL wnosi się za pośrednictwem adresu e-mail uwagi@wolniludzie.net 

6.11. Wszelkie zmiany dotyczące niezależności, samorządności i samostanowienia Sejmików Ruchu 

Wolnych Ludzi (dalej: RWL) określa się w drodze referendum wśród członków RWL zwykłą 

większością głosów. 

 

7. Wybór do struktur E-Parlamentu. 

7.1. KRK ogłasza nabór kandydatów do Krajowej Rady Koordynacyjnej od 16 grudnia danego roku 

za pośrednictwem strony wolniludzie.net oraz poprzez rozesłanie e-maili do wszystkich 

członków E-PWL.  

7.2. Kandydatem do KRK może być pełnoletni członek E – Parlamentu, który posiada obywatelstwo 

polskie i zarejestrował się jako kandydat do 30 grudnia danego roku do godz. 24.00 na portalu 

wolniludzie.net.  

7.3. Składanie podpisów poparcia pod kandydaturą kończy się 31 grudnia danego roku o godz. 

24:00.  

7.4. Do zatwierdzenia zgłoszenia na kandydata niezbędne jest:  

a. zarejestrowanie swojej kandydatury na portalu wolniludzie.net poprzez wypełnienie 

zamieszczonej tam Ankiety i pozyskanie na niej rekomendacji przynajmniej 10 członków E-

PWL,  

b. potwierdzenie przestrzegania treści niniejszego Statutu E-PWL. 

7.5. Ostateczną, zweryfikowaną, oficjalną Listę kandydatów do KRK ogłasza się na stronie 

wolniludzie.net do dnia 3 stycznia następującego roku. 
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7.6. Bezpośrednie wybory spośród zatwierdzonej listy kandydatów na członków KRK rozpoczynają 

się 10 stycznia następującego roku i kończą się w dniu 27 stycznia następującego roku o 

godzinie 20:00. 

7.7. 12 kandydatów z największą ilością zdobytych głosów tworzy nowy skład Krajowej Rady 

Koordynacyjnej na kolejną kadencję. 

7.8. W KRK zasiadać może maksymalnie dwóch kandydatów z tego samego Sejmiku. 

7.9. Po zakończeniu wyborów, 27 stycznia następującego roku niezwłocznie ogłaszany jest Protokół 

z wynikami głosowania. Do 30 stycznia następującego roku można zgłaszać uwagi i protesty 

wyborcze do KRK na adres e-mail weto@wolniludzie.net. 

7.10. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów wyborczych następuje oficjalne ogłoszenie wyników 

wyborów do KRK, nie później jednak niż do 7 lutego następującego roku. 

7.11. Członek KRK może złożyć rezygnację z zasiadania w tym gremium:  

a. słownie – oświadczenie to musi zostać zarejestrowane podczas oficjalnego spotkania KRK, 

b. poprzez wysłanie rezygnacji z zarejestrowanego w bazie wolniludzie.net własnego adresu e-mail,  

c. poprzez przesłane na adres kontakt@wolniludzie.net nagrania video z zarejestrowanym 

oświadczeniem bądź linku do takiego nagrania. 

7.13. Rezygnacja o której mowa w pkt. 7.11. nabiera mocy prawnej w 8 dniu od jej przekazania do 

KRK. 

7.14. W przypadku zwolnienia miejsca w KRK przed upłynięciem kadencji, na to miejsce wchodzi 

kolejna osoba z najlepszym wynikiem w ostatnim głosowaniu.  

7.15. W przypadku zwolnienia miejsca w KRK i braku kandydata na to miejsce z listy wyborczej z 

ostatniego głosowania, należy przeprowadzić wybory uzupełniające zgodnie z procedurą 

wyborów do KRK. 

7.16. Członek KRK może być odwołany: 

a. na wniosek członka E-Parlamentu przy poparciu wniosku min. 5% składu E-Parlamentu. Jeśli w 

głosowaniu, o którym mowa w tym punkcie nie dojdzie do odwołania członka KRK, kolejny 

wniosek o odwołanie tego samego członka może zostać złożony po uzyskaniu w E-Parlamencie 

poparcia dla tego wniosku zwiększonego dwukrotnie wobec wymaganego poparcia dla 

poprzedniego wniosku, 

b. na wniosek KRK o przeprowadzenie głosowania referendalnego odwoławczego przy poparciu 

tego wniosku min. 9/12 składu KRK. 

7.17. Każdy wniosek o odwołanie członka KRK, który otrzymał wymagane poparcie musi być poddany 

pod głosowanie w E-Parlamencie. 

 

8. Zasady głosowania podczas wyboru do struktur KRK. 

8.13. Członków KRK wybierają wyłącznie zarejestrowani na portalu wolniludzie.net członkowie E-

Parlamentu.  

8.14. Przed rozpoczęciem głosowania na wolniludzie.net publikowana jest instrukcja do głosowania. 

8.15. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub niejawny w zależności o decyzji głosującego. 



 

 

8.16. Oficjalna lista uprawnionych do głosowania przechowywana jest na portalu wolniludzie.net i 

udostępniana jest autoryzowanemu przez E-PWL systemowi głosowań elektronicznych. 

8.17. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa KRK. 

8.18. Głos uznaje się za ważny, gdy dane podane przez głosującego podczas rejestracji na 

wolniludzie.net są zgodne z prawdą. 

8.19. Oddanie głosu przez członka E-PWL odbywa się poprzez otwarcie linku kierującego do 

głosowania w wysłanym e-mailu, lub poprzez zalogowanie się na swój profil na stronie 

wolniludzie.net oraz na stronie systemu głosowań elektronicznych. 

8.20. Głosujący podczas oddawania głosu może wybrać jedną z dwóch opcji: 

a) głosuje JAWNIE podając imię i nazwisko,  

b) głosuje ANONIMOWO zaznaczając pole: Zagłosuj anonimowo za pośrednictwem Nicku 

(pseudonimu). 

8.21. KRK niezwłocznie po zakończeniu głosowania i otrzymaniu protokołu od firmy zewnętrznej 

publikuje go na stronie internetowej wolniludzie.net po uprzednim sprawdzeniu jego 

poprawności technicznej. 

8.22. Protesty dotyczące głosowania należy wnosić na adres e-mail: kontakt@wolniludzie.net. Do 

każdego wniosku należy dołączyć dane identyfikujące głosującego oraz indywidualny protokół 

potwierdzający oddanie głosu. 

 

9. Sposób zaznaczania kandydatów do KRK na liście wyborczej. 

9.13. Głos uznaje się za ważny, gdy na elektronicznym formularzu wyborczym zaznaczono minimum 

jednego, a maksymalnie dwunastu kandydatów. 

9.14. System głosowań elektronicznych nie pozwoli oddać głosu gdy nie zaznaczymy ani jednego 

kandydata oraz nie pozwoli zaznaczyć więcej niż dwunastu kandydatów. 

9.15. W elektronicznym formularzu wyborczym nie mogą być zawarte inne, niż przedmiotowe 

pytania. 

 

10. Postanowienie dodatkowe dotyczące wyboru do struktur KRK. 

10.1. W przypadku wykrycia istotnych wad w procesie głosowania, KRK może je zawiesić, zmienić 

jego termin, zasady i przebieg. 

10.2. Po opublikowaniu Protokołu z głosowania, jeżeli jego uczestnik wykryje różnicę pomiędzy jego 

odpowiedziami, a tym informacją zawartą w Protokole głosowania powinien natychmiast 

skorzystać z procedury protestu i powiadomić KRK. 

10.3. W przypadku potwierdzenia istotnych nieprawidłowości w przebiegu głosowania organizator 

zawiesza wynik głosowania, do czasu wyjaśnienia. 

10.4. Obowiązuje zakaz wielokrotnego głosowania używając do tego nie swoich nazwisk czy 

pseudonimów lub więcej niż jednego numeru telefonu i adresu e-mail pod rygorem 

nieważności oddanego głosu. 
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11. Prawo do weta, inicjatywy ustawodawczej i referendum. 

11.1 Weto. 

Każdy członek E-Parlamentu ma prawo zgłosić weto do Ustawy jako całości, bądź do konkretnego 

punktu (punktów) po uprzednim zebraniu wymaganego poparcia. 

a. Aby złożyć weto do ustawy bądź projektu ustawy bądź konkretnego punktu (punktów) ustawy 

należy zdobyć min. 3% poparcia dla tego weta wśród członków E-PWL.  

b. Maksymalny czas na zebranie poparcia o którym mowa w pkt. 11.1.a wynosi 12 miesięcy od 

momentu jego rozpoczęcia. 

c. Zbieranie podpisów poparcia o którym mowa w pkt. 11.1.a, wraz z uzasadnieniem weta odbywa 

się na platformie wolniludzie.net. 

 

11.2. Inicjatywa ustawodawcza. 

a. Każdy członek E-Parlamentu ma prawo zgłosić projekt ustawy bądź projekt zmiany ustawy, po 

uprzednim zebraniu wymaganego poparcia. 

b. Inicjatywa ustawodawcza może dotyczyć projektu ustawy, projektu zmiany ustawy bądź projektu 

zmiany zapisu (zapisów) ustawy. 

c. Aby zgłosić projekt ustawy bądź projekt zmiany ustawy bądź projekt zmiany zapisu (zapisów) 

ustawy, należy zdobyć min. 5% poparcia dla tego projektu wśród członków E-Parlamentu Wolnych 

Ludzi.  

d. Maksymalny czas na zebranie poparcia o którym mowa w pkt. 11.2.c. wynosi 12 miesięcy od 

momentu jego rozpoczęcia. Po upływie tego okresu, w przypadku braku wymaganego poparcia 

projekt przepada. 

e. Zbieranie podpisów poparcia pod inicjatywą wraz z określeniem argumentów przemawiających 

za proponowanymi zapisami odbywa się na platformie wolniludzie.net. Podczas debaty 

członkowie E-PWL mogą zgłaszać argumenty ZA i argumenty PRZECIW proponowanym zapisom.  

f. Po uzbieraniu wymaganego poparcia dla inicjatywy ustawodawczej, KRK rozpisuje głosowanie.  

g. Wynik głosowania jest wiążący po upłynięciu vacatio legis.  

h. Wynik głosowania, protokół głosowania, protokół własny KRK (jeśli wystąpi) zamieszcza się na 

stronie wolniludzie.net. 

 

11.3. Referendum. 

a. Po uzbieraniu wymaganego poparcia dla weta oraz projektu inicjatywy ustawodawczej, KRK 

rozpisuje głosowanie e-referendalne zgodnie z wytycznymi projektu.  

b. Wniosek o głosowanie referendalne zawiera: 

1. Tytuł projektu inicjatywy. 

2. Treść projektu inicjatywy. 

3. Podstawę wniesienia projektu inicjatywy. 

4. Argumenty przemawiające za wnoszonym projektem inicjatywy. 

5. Określenie przewidywanych konsekwencji wnoszonego projektu inicjatywy. 

6. Dodatkową dokumentację (analizy, wykresy itp.) dotyczącą wnoszonego projektu inicjatywy. 



 

 

c. Wynik głosowania e-referendalnego jest wiążący po upłynięciu vacatio legis. 

 

12. Głosowania w trybie pilnym i w sytuacjach szczególnych. 

12.1. Prawo wniesienia projektu głosowania w trybie pilnym mają wszyscy członkowie E-PWL.  

12.2. Propozycję głosowania składa do KRK projektodawca.  

12.3. KRK zamieszcza projekt o którym mowa w pkt 12.1. na stronie wolniludzie.net, gdzie propozycja 

oczekuje na wymagane poparcie minimum 3% członków E-Parlamentu. Jednocześnie odbywa 

się debata nad wniesionym projektem. 

12.4. Uruchomienie głosowania następuje niezwłocznie po uzyskaniu poparcia dla wniesionego 

projektu. Czas głosowania nad pilną decyzją wynosi 48 godziny. 

12.5. Po zakończonym głosowaniu niezwłocznie publikowany jest protokół na stronie wolniludzie.net.  

12.6. Członkowie E-PWL mogą złożyć uwagi w sprawie niezgodności protokołu z głosowaniem do KRK 

w ciągu 24 godzin licząc od momentu ogłoszenia protokołu. 

12.7. Jeśli nie ma sprzeciwu do wyniku głosowania, głosowanie jest wiążące, a przepis zaczyna 

obowiązywać po upływie 24 godzin od jego zakończenia.  

12.8. Jeśli są sprzeciwy do wyniku głosowania, KRK zamieszcza informacje o ich ilości na platformie 

wolniludzie.net. 

12.9. Członkowie KRK rozpatrują wniesione sprzeciwy natychmiast po ich wpłynięciu.  

12.10. Jeśli zgłaszającym sprzeciw jest członek KRK – nie bierze on udziału w rozpatrywaniu 

wniesionego przez siebie sprzeciwu. 

12.11. Po rozpatrzeniu sprzeciwów, KRK publikuje protokół własny na podstawie którego określa się 

zasadność podjętej decyzji co do wyniku głosowania. 

12.12. Przy decyzji KRK wskazującej nieważność przeprowadzonego głosowania – KRK powtarza 

głosowanie.  

12.13. Przy decyzji KRK wskazującej na brak wpływu na wynik, głosowanie uważa się za wiążące, a 

przepis zaczyna obowiązywać niezwłocznie po zakończeniu rozpatrywania uwag, nie wcześniej 

jednak niż przed upływem 24 godzin od zakończenia głosowania.  

12.14. Wynik głosowania, protokół głosowania, protokół własny KRK dotyczący wniesionych 

sprzeciwów (jeśli wystąpi) KRK zamieszcza na platformie wolniludzie.net. 

 

13. Finansowanie E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

13.1. Finansowanie funkcjonowania E-PWL zależne jest od wpływów z dotacji, darowizn i zrzutek 

przekazywanych na konto Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

13.2. Minimalna kwota darowizny przekazywanej przez każdego członka E-PWL wynosi 10 zł/mc. 

13.3. Środki finansowe pochodzące z darowizn przekazanych przez członków Sejmików RWL dzielone 

są na dwie części: 

a. 50% środków przekazanych dla Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 

wykorzystywanych jest do finansowania działalności E-PWL,  

b. 50% środków przekazanych dla Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 

wykorzystywanych jest do finansowania działalności właściwego Sejmiku. 



 

 

13.4. Darowizny bez oznaczenia przynależności do Sejmiku wykorzystane zostaną na realizację celów 

zapisanych w regulaminie Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

 

14. Wizja E-Parlamentu Wolnych Ludzi. 

14.1. W przyszłości poprzez działania E-PWL dojdzie do zmiany ustroju w Polsce na Demokrację 

Bezpośrednią. Powyższa wizja zrealizowana zostanie poprzez zapisanie w Konstytucji RP 

instrumentów demokracji bezpośredniej, którymi są prawa obywateli do weta, inicjatywy 

ustawodawczej i bezprogowego, wiążącego referendum. Prawa te nadadzą moc wykonawczą Art. 4 

obowiązującej Konstytucji RP, który mówi, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy 

do Narodu”, który „sprawuje ją […] bezpośrednio”. 

14.2. Narzędziami do osiągnięcia powyższej wizji będą: 

1. platforma komunikacyjno-medialna, której zadaniem będzie zintegrowanie systemu usług 

służących realizacji wszystkich zadań prowadzących do wdrożenia ustroju Demokracji 

Bezpośredniej w Polsce. Umożliwi ona prowadzenie debat, zapewni dostępność do ustaw i 

projektów ustaw, będzie miejscem prezentacji kandydatów na członków KRK E-PWL, 

kandydatów do struktur Sejmików RWL oraz innych organizacji zrzeszonych w E-PWL, 

2. kanały przepływu informacji, zapewniające bezpieczną komunikację wewnętrzną E-PWL, 

3. wydział E-PWL odpowiedzialny za promocję idei Demokracji Bezpośredniej na świecie jako 

kierunku rozwoju ludzkości,  

4. wydział E-PWL odpowiedzialny za jego obsługę informatyczną i bezpieczeństwo. 

14.3. W przyszłości, E-PWL w drodze głosowania referendalnego lub w drodze inicjatywy 

ustawodawczej na zasadach ogólnych zapisanych w niniejszym Statucie, dokona wyboru z 

dostępnych propozycji lub utworzenia we własnym zakresie:  

a. systemu głosowań elektronicznych z uwierzytelnianiem,  

b. skrzynki poczty szyfrowanej, 

c. platformy społecznościowej. 

 

 

-KONIEC PROJEKTU- 

Małgorzata Łabędzka 

Rajmund Kowalczyk 

02.06.2022 r. 

aktualizacja: 24.06.2022 r. 


