
                                  

 

 

 

  

Głosowanie nad przyjęciem Regulaminów Sejmików 
 

Cel głosowania: umożliwienie Sejmikom RWL przyjęcia tymczasowego Regulaminu Sejmiku, w ramach 

którego: 

1. uzyskają federacyjność i subsydiarność,  

2. uzyskają status niezależności,  

3. uzyskają samorządność,  

4. uzyskają bezwzględne samostanowienie,  

5. wprowadzą normy etyki dotyczącej funkcjonowania Sejmiku i relacji międzyludzkich,  

6. zostaną prawnie umocowanie,  

7. uzyskają uregulowaną i przejrzystą strukturę, 

8. uzyskają wstępnie wytyczony kierunek rozwoju,  

9. uzyskają możliwość uruchomienia głosowań w swoich ramach,  

10. aktywizują tworzącą je społeczność, 

11. uzyskają możliwość powiększania stanu ilościowego tworzącej je społeczności, 

12. zwiększą potencjał finansowy – samorządność finansowa na poziomie Sejmiku. 

 

ZASADY GŁOSOWANIA 

1. Do całej społeczności RWL muszą zostać rozesłane informacje o: 
1.a. miejscach prowadzenia debat, 
1.b. terminach rozpoczęcia debat na min. 14 dni przed rozpoczęciem głosowań, 
1.c. formach prowadzenia debat oraz sposobach ich utrwalenia (koordynator Sejmiku wysyła informację 

do organizatora, który przekazuje ją administratorowi RWL w celu rozesłania). 
2. Do całej społeczności RWL muszą zostać rozesłane informacje o: 

2.a. głosowaniu ankietowym, 
2.b. głosowaniu nad przyjęciem tymczasowego Regulaminu Sejmiku, 
2.c. głosowaniu nad przyjęciem Regulaminu Sejmiku.  

3. Określenie miejsca ogłoszenia informacji: strona wolniludzie.net, Discord wolniludzie.net, współpracujące 
kanały TV - m.in. NTV, NISS, inne dostępne media, komunikatory, portale społecznościowe, w ramach zgro-
madzenia Koordynatorów, w ramach spotkań Sejmików, na skrzynki e-mail, itp. 
4. Tymczasowy Regulamin Sejmiku oraz Regulaminu Sejmiku przyjmuje się zwykłą większością głosów, bez 
progu frekwencji. 
5. Informacja o ogłoszeniu zasad głosowania nad przyjęciem Regulaminu Sejmiku.  
 
głosowanie ankieta nr. 01/2022  dla wszystkich członków RWL - pytania: 
5.a. Czy Twoim zdaniem Sejmik do którego przynależność zadeklarowałaś/łeś ma być: samostanowiący, sa-
morządny i niezależny?  
Dostępne odpowiedzi: 
-Tak. 
-Nie. 



 
6. Informacja o tym, że: Propozycja "Regulaminu Sejmiku" umieszczona na portalu wolniludzie.net jest w 
wersji tymczasowej i wymaga uzupełnienia lub modyfikacji zgodnie z potrzebami Sejmiku. 
 
7. Informacja o tym, że: Głosujemy tylko w dwóch formach:  
Jestem za przyjęciem propozycji nr. 01/2022 tymczasowego Regulaminu Sejmiku. 
Jestem za odrzuceniem propozycji nr. 01/2022 tymczasowego Regulaminu Sejmiku.  
 
8. Informacja o tym, że: W sytuacji przyjęcia tymczasowego Regulaminu Sejmiku rozpoczynamy debatę i do-
stosowujemy propozycję do potrzeb Sejmiku, kończąc debatę ostateczną wersją regulaminu, którą ponow-
nie poddaje się pod głosowanie w Sejmiku jako wersję obowiązującą, zgodnie z przyjętym kalendarzem w 
pkt. 10. 
 
9. Informacja o tym, że: W sytuacji odrzucenia propozycji wykorzystania tymczasowego Regulaminu Sej-
miku, Sejmik zobowiązany jest do utworzenia własnego projektu Regulaminu i głosowanie nad jego przyję-
ciem, zgodnie z przyjętym kalendarzem w pkt. 10. 
 
10. Informacja o określeniu terminów rozpoczęcia i zakończenia głosowania nad wyborem Regulaminu Sej-
miku: 
10.a. Głosowanie nad przyjęciem tymczasowego Regulaminu Sejmiku (głosowanie tworzy i uruchamia admi-
nistrator RWL). 
25.10.2022 r. zostaje rozesłana informacja do wszystkich członków RWL o planowanym rozpoczęciu i zakoń-
czeniu głosowań: 
- rozpoczęcie głosowań: 08 listopada 2022 r. 
- zakończenie głosowań: 15 listopada 2022 r. 
 
Po zakończeniu głosowań nad przyjęciem "tymczasowego Regulaminu Sejmiku" rozpoczyna się debata 
i dostosowanie go do potrzeb Sejmiku. 
 
10.b. W przypadku odrzucenia zaproponowanego "tymczasowego Regulaminu Sejmiku", Sejmik zobowią-
zany jest do utworzenia własnego tymczasowego systemu regulacji oraz przesłania go do organizatora w 
celu poddania pod głosowanie (głosowanie tworzy i uruchamia administrator RWL). 
W dniu 29 listopada 2022 r. zostaje rozesłana informacja o ponownym głosowaniu nad przyjęciem własnego 
tymczasowego systemu regulacji: 
- rozpoczęcie głosowań: 30 listopada 2022 r. 
- zakończenie głosowań: 07 grudnia 2022 r. 
 
10.c. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Sejmiku jako obowiązującego (głosowanie tworzy i uruchamia 
koordynator Sejmiku): 
- rozpoczęcie głosowań: 14 grudnia 2022 r. 
- zakończenie głosowań: 28 grudnia 2022 r. 
 
11. Jeżeli w wyniku ankiety Regulamin Sejmiku jest uważany za niezbędny do prawidłowego działania Sej-
miku, a w głosowaniu nad przyjęciem jako obowiązujący, propozycja zostaje odrzucona, to: 
 
11.a. Sejmik podejmuje ponowną debatę w celu ustalenia poprawionej lub zmienionej wersji jako propozycji 
obowiązującego Regulaminu Sejmiku. 
11.b. Ponowne poddanie go pod głosowanie.  
11.c. Procedurę w pkt 10., 10.a. i 10.b. powtarza się do skutku - 10 dni dla debaty i 4 dni dla głosowania.  
12. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszych zasad głosowania w sytuacjach szczególnych. 
 
 



Kolejność czynności: 
1. przesłanie kompletu dokumentów do organizatora na adres e-mail: kontakt@wolniludzie.net, 
2. publikacja dokumentów na stronie wolniludzie.net (administrator RWL), 
3. rozesłanie dokumentów do wszystkich członków RWL (administrator RWL), 
4. głosowanie ankietowe we wszystkich Sejmikach (administrator RWL), 
5. określenie miejsca debat oraz termin ich rozpoczęcia w poszczególnych Sejmikach (organizuje koordy-

nator Sejmiku; dotyczy wszystkich mediów dostępnych w Sejmiku), 
6. głosowanie nad przyjęciem „tymczasowego Regulaminu Sejmiku” (administrator RWL), 

6.a. w przypadku odrzucenia „tymczasowego Regulaminu Sejmiku” – Sejmik opracowuje i dokonuje 
prezentacji własnego tymczasowego systemu regulacji, 
6.b. Sejmik przekazuje propozycję własnego tymczasowego systemu regulacji na adres e-mail: kontakt 
@wolniludzie.net, 
6.c. organizator przekazuje dokumenty do administratora RWL, który publikuje je na stronie oraz wy-
syła do wszystkich członków Sejmiku, 

7. administrator RWL uruchamia w danym Sejmiku głosowanie nad przyjęciem własnego tymczasowego 
systemu regulacji,   

8. po przyjęciu w Sejmiku własnego tymczasowego systemu regulacji rozpoczynają się debaty, które Sej-

mik organizuje we własnym zakresie, 

9. uruchomienie głosowania nad przyjęciem wersji obowiązującej (koordynator Sejmiku).  

10. do wiadomości e-mail z informacjami o zasadach głosowania i regulaminem należy dołączyć informa-

cje kontaktowe do koordynatora danego Sejmiku. 

 

 

Niniejsze Zasady zostały sporządzone wg dokumentu przygotowanego przez grupę „Aktywni RWL”, rok 

2022. 


