Mała Konstytucja Ruchu Wolnych Ludzi
Preambuła
Zważywszy, że w Polsce i na świecie, trójpodział władzy przestał istnieć, władza ustawodawcza
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, postanawiamy:
Siłami Natury, czerpiąc z Ducha dziejów Polski, od króla Lecha Wielkiego, panującego w XVIII
wieku p.n.e. (1729-1679 p.n.e), później Imperium Lechitów z ich demokracją wiecową, przez
demokrację sejmikową z potęgą praw, wolności osobistej i religijnej, spisanej przez Braci Polskich
w Katechizmie Rakowskim, zasad I Rzeczypospolitej zawartych 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 ciągłość państwowości polskiej, mocą suwerenności
finansowej w ścisłej koegzystencji z demokracją 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 postanowienia art. 30, czyli korzystać z prawa do przyrodzonej
i niezbywalnej godności człowieka, stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela,
uznając, że największym bogactwem 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 poniżej misję, wizję, cele Ruchu Wolnych Ludzi.

1. Misja Ruchu
Utworzenie Polskiego Państwa Narodowego o ustroju sejmikowej demokracji bezpośredniej
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wolnością finansową opartą na suwerennym
narodowym pieniądzu, w poszanowaniu dobra wspólnego i własności prywatnej.

2. Wizja Ruchu
Niezależne, suwerenne finansowo i gospodarczo państwo narodowe Wolnych Ludzi, którego
fundamenty stanowią: prawo naturalne, dziedzictwo kulturowe, materialne i duchowe oraz
dobrotyka, etykonomia, eticoins’y - słowiańskie państwo wspólnoty Polaków.
Wszyscy rodzimy się wolni i równi wobec siebie. Wolność wiąże się z odpowiedzialnością za
decyzje przez nas podejmowane. Świadome podejmowanie decyzji o naszym losie i losie innych
jest przywilejem Wolnego Człowieka. Ten przywilej, w obecnym czasie nowoczesnych technologi
ęki tej technologii zrealizujemy wizję współczesnego społeczeństwa, zapewniając powszechną
dostępność do nieprzetworzonej informacji. Działania Ruchu doprowadzą do zmiany ustroju
w Polsce na Demokrację Bezpośrednią i Suwerenność Finansową.
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3. Cele Ruchu
3.1. Edukacja społeczeństwa polskiego w zakresie wiedzy o świecie i człowieku (jego pochodzeniu,
funkcjonowaniu, również w zakresie współistnienia społecznego i zasad demokracji, egłosowań, czy wagi suwerenności finansowej).
3.2. Aktywizacja, wsparcie i promocja członków Ruchu przy podejmowaniu własnych aktywności
i działań w tym m.in. inicjatyw ustawodawczych.
3.3. Wdrożenie idei ustrojowych wywodzących się z I Rzeczpospolitej, Demokracji Bezpośredniej
i Suwerenności Finansowej.
3.4. Aktywne działania zapewniające przestrzeganie praw człowieka – zgodnie z Powszechną
Deklaracją Praw Człowieka ONZ.
3.5. Wdrożenie idei Prawa Naturalnego.
3.6. Usunięcie narzuconych ograniczeń oraz przywrócenie wolności człowieka i przedsiębiorcy.
3.7. Budowa struktur nowego Polskiego Państwa Narodowego.
3.8. Budowa własnych mediów narodowych.
Cele Ruchu będą realizowane przez:
3.9. Wdrożenie narzędzia do głosowania elektronicznego, co pozwoli na realizację zasad
Demokracji Bezpośredniej w praktyce, dla każdego człowieka.
3.10. Zapewnienie komunikacji (dostępu do Internetu) i bezpieczeństwa platformy RWL (składa się
ona z systemu do głosowania, wspólnej pracy, edukacji i komunikacji), która stanie się
podwaliną mediów narodowych.
3.11. Organizowanie powszechnych e – referendów przeprowadzanych w lokalnych sejmikach
i krajowym E – Parlamencie.
3.12. Współpracę z innymi ruchami wolnościowymi w zakresie edukacji i organizacji państwa.
3.13. Dążenie do budowy własnych narodowych mediów.
3.14. Organizowanie debat publicznych i konferencji edukacyjnych i informacyjnych.
3.15. Powołanie zespołów ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą wykonywać analizy
proponowanych przez władze (krajowe, europejskie, inne) rozwiązań i przedstawią skutki ich
przyjęcia lub zaniechania, co pozwoli członkom Ruchu na zrozumienie konsekwencji
przedstawionych propozycji.
3.16. Pracę merytoryczną w czterech obszarach, które staną się fundamentami Polskiego Państwa
Narodowego:
a) tożsamość – dziedzictwo narodowe,
b) zarządzanie – struktura państwa,
c) bezpieczeństwo państwa i obywateli,
d) rozwój społeczno-gospodarczy – wszechstronny i harmonijny.

4. Oczekiwane rezultaty (efekty)
Dzięki edukacji zyskamy i/lub rozwiniemy samoświadomość naszej TOŻSAMOŚCI (genetycznej,
etnicznej, kulturowej i cywilizacyjnej), która pozwoli nam na stanie się WOLNYMI LUDŹMI
(w zakresie wolności słowa, wyznania, wyboru – celów, sposobów i miejsca).
Dzięki DOSTĘPOWI DO ZASOBÓW ŚRODOWISKOWYCH (takich jak woda, powietrze,
żywność, zasoby naturalne oraz wiedza – rozumiana jako informacja, nauka, możliwość rozwoju
osobistego oraz dostęp do metod leczenia) oraz ODDOLNYM INICJATYWOM
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USTAWODAWCZYM osiągniemy BEZPIECZEŃSTWO (osobiste, socjalne, finansowe – poprzez
suwerenny pieniądz, narodowe, środowiskowe, zdrowotne i energetyczne).
Wyzwoli to w nas KREATYWNOŚĆ w zakresie samorealizacji, jak również aktywność społeczną
(NGO), narodową (ruchy narodowe, społeczne, partie), innowacyjną (w obszarze wynalazczości,
technologii, i innych).

5. Władze Ruchu
5.1. Władzą Ruchu są Wolni Ludzie zgromadzeni w regionalnych sejmikach. Sejmiki są
samorządne (samostanowiące o sobie) i samofinansujące.
Sejmiki działają lokalnie, reprezentując potrzeby i interesy społeczności zamieszałej w danym
regionie.
5.2. Zważywszy, że Polonia i Polacy mieszkający zagranicą, mogą w krajach swojego
zamieszkania odegrać niesłychanie ważną role ambasadorów polskiej sprawy, walczyć
z antypolonizmem, chronić i promować polskie interesy narodowe i polską rację stanu, tworzy
się Sejmik Polonijny – Polaków mieszkających za granicą. Sejmik Polonijny (jako regionalny)
może tworzyć podsejmiki kontynentalne, krajowe (kraju przebywania Polonii).
5.3. Można należeć jednocześnie do jednego sejmiku - właściwego dla miejsca faktycznego
zamieszkania.
6. Organizacja Ruchu
Ruch Wolnych Ludzi dokonuje oddolnych, bezpośrednich i obowiązkowych wyborów swoich
przedstawicieli – koordynatorów sejmików oraz reprezentantów do Krajowej Rady Koordynacyjnej
(5 osobowej).
6.1. Koordynatorzy sejmików wybierani są w sejmikach. Zasady wyborów określą sejmiki.
6.2. Zgłaszająca swoją kandydaturę do KRK osoba musi uzyskać poparcie co najmniej 100
członków Ruchu oraz złożyć oświadczenie, które kolejno będzie zawierać następujące
informacje:
 krótki życiorys wraz z wykształceniem i przynależnością do sejmiku E –
Parlamentu Wolnych Ludzi;
 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.
6.3. Oświadczenie kandydata umieszczane jest wraz ze zdjęciem na stronie www.wolniludzie.net na
30 dni przed przeprowadzeniem wyborów.
6.4. Po publikacji oświadczeń wszystkich kandydatów obywają się debaty między kandydatami.
Debaty mają charakter publiczny, są filmowane i umieszczane na stronie www.wolniludzie.net.
6.5. 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 Ruchu Wolnych
Ludzi”, opcjonalnie :„Tak mi dopomóż Bóg”.
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7. Zadania Przedstawicieli RWL
7.1. Zadania dla koordynatorów wyznaczają sejmiki.
7.2. Do zadań KRK należy zarządzanie narzędziem do e–głosowań, wyłanianie i koordynacja prac
zespołów doradców i ekspertów oraz nadzór nad administracją Ruchu.
7.3. Do celów obsługi i finansowania powyższych działań, KRK powołuje podmiot prawny mogący
zbierać darowizny i dotacje. KRK wchodzi w skład jego władz. Prezesem zarządu zostaje
osoba, która uzyskała najwięcej głosów w wyborach do KRK.

8. Finansowanie
8.1. Sejmiki w swoich regulaminach ustalą sposoby swojego finansowania.
8.2. Sejmiki mogą - a nawet powinny - używać waluty społęcznościowej niezależnej od systemu,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych środków Sejmiku.
8.3. KRK przedstawia roczny preliminarz wydatków zawierający przede wszystkim koszty
związane z obsługą e-głosowań, portali internetowych, kosztów administracyjnych
i promocyjnych. Do 31 grudnia każdego roku KRK składa sprawozdanie z przychodów
i kosztów.
8.4. Preliminarz zatwierdzany jest w e-głosowaniu przez wszystkich Wolnych Ludzi
zgromadzonych w sejmikach. Sprawozdanie do 5 stycznia roku następnego publikowane jest
na stronie wolniludzie.net.
8.5. KRK w ciągu roku może przedstawiać różne projekty do sfinansowania, wymagają one
akceptacji przez e-głosowanie.
8.6. Koszty wynikające z preliminarza wydatków oraz innych projektów, zatwierdzone w egłosowaniu, są proporcjonalnie rozkładane na poszczególne sejmiki – w zależności od ich
liczebności. Wpłaty sejmików na wskazane przez KRK konto mogę być dokonywane
jednorazowo lub w miesięcznych ratach.
8.7. Ruch Wolnych Ludzi będzie dążył do powołania własnej suwernnej waluty społecznościowej.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Szczegółowe regulaminy głosowań, regulaminy zespołów zadaniowych, statuty staną się
załącznikami do Małej Konstytucji – po ich przegłosowaniu.
9.2. Mała Konstytucja wchodzi w życie z dniem jej przegłosowania, co powoduje, że w ciągu 60
dni od jej uchwalenia wygasają wszystkie dotychczasowe mandaty. W tym czasie muszą zostać
przeprowadzone wybory zarówno na koordynatorów, jak i do KRK.
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Autorzy:
1. Dorota Bujnowska – Cechniak – członek Sejmiku Warszawskiego
2. Michał Czarnocki – koordynator Sejmiku Warszawskiego
3. Wojciech Dobrzyński – KRK i członek Sejmiku Warszawskiego
4. Teresa Adamska – KRK i członek Sejmiku Łódzkiego
5. Zbigniew Tynenski – członek Sejmiku Łódzkiego
Lista osób popierających:
6. Marta Wilczyńska – KRK i koordynator Sejmiku Radomskiego
7. Andrzej Ciećko – KRK i koordynator Sejmiku Rzeszowskiego
8. Janusz Haładziński – koordynator Sejmiku Łódzkiego
9. Mariusz Pawlik – koordynator Sejmiku Nowo Sądeckiego
10. Grzegorz Sołtysik – NGO – specjalista ds. Stowarzyszeń
11. Mateusz Boniecki – KRK i koordynator Sejmiku Elbląskiego
12. Ela Żołnowska – koordynator Sejmiku Sosnowieckiego
13. Tomasz Dorniak – KRK i koordynator Sejmiku Gdyńskiego
14. Jolanta Wójcik – koordynator Sejmiku Krośnieńskiego
15. Barbara Wasilewska – członek Sejmiku Warszawskiego
16. Wojciech Szczerba – członek Sejmiku Warszawskiego
17. Krzysztof Biś – Koordynator Sejmiku Opolskiego
Poparcie dla projektu sumarycznie wyraziło 16 osób w tym 6 z 12 członków KRK oraz 10 z 30
koordynatorów (z czego czterech jest jednocześnie w KRK).
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Załącznik 1.

Zbiór użytych pojęć
Prawo naturalne (ius naturale) to uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające z natury
ludzkiej, z samego faktu istnienia człowieka, nie jest ustanowione przez władców, sędziów czy
instytucje i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe,
ponadto jest niezbywalne, wiec nikt nie może go człowieka pozbawić. Prawo naturalne stanowi
podstawę etyki, jest kodeksem moralnym dla wszystkich ludzi, bez względu na poglądy,
wyznawaną wiarę. wiek, pochodzenie. Podstawowymi właściwościami prawa naturalnego są:
nieskończoność, niezbywalność, powszechność, poznawalność, kierowanie się rozumem oraz
zasadami moralnymi.
Tożsamość genetyczna - rozumiana jako samoświadomość tożsamości, bez ingerencji zewnętrznej
w genom człowieka.
Demokracja Bezpośrednia - oznacza system polityczny, w którym ważne decyzje podejmowane
są przez głosowanie w ramach referendum, bez reprezentantów, a w głosowaniu tym mogą wziąć
udział wszyscy uprawnieni do tego członkowie Ruchu Wolnych Ludzi.
Suwerenność Finansowa – koncepcja uzdrowienia finansów i stosunków społecznoekonomicznych przez wprowadzenie suwerennego, pozytywnego pieniądza, dywidendy narodowej
oraz powszechnego oddłużenia 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.

Wersja 1.31 z dnia 22.07.2022
Zagdnienia w trakcie dyskusji:
- definicja niezależności sejmików – skoro sejmik jest samorządny (w tym samoorganizujący się)
i samofinansujący, to od czego jeszcze miałby być niezależny?
- zakres wolności/niezależności członka sejmiku w sejmiku,
- zakres wolności/niezależności sejmiku w Ruchu Wolnych Ludzi,
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