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Ustawa 
z dnia 9 kwietnia 2005 r.,  

o szkolnictwie wyższym 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 89) 

 
ROZDZIAŁ I- 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1 

Ustawa określa tryb powoływania, działania, 
łączenia, dzielenia i znoszenia uczelni 
wyższych na terenie Mandragoratu 
Wandystanu oraz tryb nadawania i 
nostryfikowania tytułów i stopni 
zawodowych i naukowych. 

 
Art. 2 

Uczelnią wyższą jest placówka oświatowa 
powołana do celów wskazanych w ustawie 
oraz na jej podstawie. 

 
Art. 3 

Zadaniami uczelni wyższej są: 
1. kształcenie studentów w zakresie danej 
dziedziny wiedzy, 
2. prowadzenie badań naukowych, 
3. kształcenie w zakresie uzupełnienia 
wiedzy osób, które posiadają tytuły 
zawodowe, 
4. rozwijanie i upowszechnianie kultury oraz 
postępu cywilizacyjnego państw wirtualnych, 
5. wychowanie studentów w duchu 
poszanowania imienia Towarzysza Zenona 
"Wandy" Przepżechowicza. 

 
Art. 4 

Uczelnia ma osobowość prawną. 
 

Art. 5 
W sprawach nie regulowanych niniejszą 
ustawą stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, dotyczące osób prawnych. 

 
Art. 6 

Nadzór nad uczelnią sprawuje Komisarz 
Ludowy właściwy do spraw edukacji. 

 
Art. 7 

Uczelnia ma prawo nadawania tytułu 
doktora honoris causa na kierunkach, na 
których jest uprawniona do nadawania 
tytułu doktora. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Tworzenie, znoszenie, łączenie, 
dzielenie uczelni 

 
Art. 8 

1. Utworzenie, zniesienie i podzielenie 
uczelni państwowej oraz jej połączenie z inną 
uczelnią państwową następuje w drodze 
ustawy. 
2. Ustawa o utworzeniu uczelni państwowej 
określa nazwę i siedzibę uczelni oraz ogólny 
kierunek jej działalności. 
3. Statut nowo utworzonej uczelni 
państwowej nadaje w drodze edyktu 
Komisarz Ludowy właściwy do spraw 
edukacji. 

 
Art. 9 

1. Uczelnię prywatną może założyć obywatel 
Mandragoratu Wandystanu, zwany dalej 
"założycielem", na podstawie pozwolenia 
udzielonego przez Komisarza Ludowego 
właściwego do spraw edukacji, zwany dalej 
"właściwym komisarzem"  
2. W pozwoleniu określa się założyciela, 
nazwę uczelni oraz ogólny kierunek 
działalności. Pozwolenie może określać 
termin ważności pozwolenia. Gdy termin 
ważności pozwolenia dobiega końca, 
założyciel zobowiązany jest do złożenia 
wniosku o przedłużenie pozwolenia do 
właściwego komisarza. 
3. Statut nowo utworzonej uczelni 
państwowej nadaje jej założyciel. 
4. Właściwy komisarz zatwierdza statut 
uczelni prywatnej po stwierdzeniu zgodności 
z przepisami ustawowymi i udzielonym 
pozwoleniem. 
5. Udzielenie i odmowa udzielenia 
pozwolenia na utworzenie, połączenie lub 
przekształcenie uczelni prywatnej, 
zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia jej 
statutu, zawieszenie działalności oraz nakaz 
likwidacji uczelni następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 
6. Założyciel uczelni prywatnej może 
podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko 
w przypadkach przewidzianych w jej 
statucie. 
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Art. 10 
Statut uczelni określa: 
1. nazwę i siedzibę uczelni, 
2. założyciela uczelni, 
3. ogólny kierunek działalności uczelni, 
4. podział uczelni na jednostki 
administracyjne, 
5. zasady przyjmowania studentów, 
6. przepisy dotyczące odpłatności za studia i 
przyznawania stypendiów, 
7. tok studiów, 
8. zasady zmiany statutu, 
9. przepisy w sprawach nieuregulowanych 
niniejszą ustawą. 

 
Art. 11 

Zagraniczne uczelnie mogą tworzyć jednostki 
organizacyjne z siedzibą na obszarze 
Mandragoratu Wandystanu po uzyskaniu 
zgody komisarza właściwego do spraw 
edukacji oraz komisarza właściwego do 
spraw zagranicznych. Udzielenie i odmowa 
udzielenia pozwolenia na utworzenie, 
połączenie lub przekształcenie jednostki 
organizacyjnej uczelni zagranicznej,  
zawieszenie jej działalności oraz nakaz 
likwidacji jednostki organizacyjnej uczelni 
zagranicznej następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 

 

ROZDZIAŁ III 
Organizacja uczelni 

 
Art. 12 

1. Organem kolegialnym uczelni jest senat. 
2. Organami jednoosobowymi uczelni są 
rektor i dziekani. 

 
Art. 13 

1. Podstawową jednostką organizacyjną 
uczelni jest wydział, chyba że statut uczelni 
stanowi inaczej. Podstawowa jednostka 
organizacyjna prowadzi jeden lub więcej 
kierunków studiów. Kierunek studiów może 
także być prowadzony wspólnie przez kilka 
podstawowych jednostek organizacyjnych 
uczelni. 
2.  W uczelni mogą być tworzone inne 
jednostki organizacyjne. 
3. Uczelnia może tworzyć jednostki 
międzyuczelniane i jednostki wspólne z 
innymi podmiotami, w szczególności 
instytucjami naukowymi, w tym również 
zagranicznymi. 

4. Uczelnia może tworzyć poza swoją 
siedzibą zamiejscową jednostkę 
organizacyjną w formie: 

a) wydziału lub innej podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni, 
b) filii, w skład której wchodzą co najmniej 
dwie podstawowe jednostki organizacyjne 
uczelni. 

5. Utworzenie za granicą zamiejscowej 
jednostki organizacyjnej uczelni wymaga 
zgody komisarza właściwego do spraw 
edukacji oraz Ministra właściwego do spraw 
zagranicznych i Ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego państwa 
przyjmującego. 
6. W przypadku stwierdzenie, że uczelnia 
utworzyła zamiejscową jednostkę 
organizacyjną niezgodnie z przepisami 
ustawy, komisarz właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego, w drodze decyzji 
administracyjnej, nakazuje likwidację tej 
jednostki. 
 

Art. 14 
W skład senatu uczelni wchodzą: 
1. rektor, jako przewodniczący z głosem 
decydującym, 
2. dziekani, 
3. nauczyciele akademiccy, pracujący na 
danej uczelni, posiadający stopień naukowy 
co najmniej doktora habilitowanego. 

 
Art. 15 

1. Do uprawnień senatu należy: 
a) ustalanie ogólnych kierunków 
działalności uczelni, 
b) tworzenie i znoszenie jednostek 
organizacyjnych uczelni oraz kierunków 
studiów, 
c) tworzenie zamiejscowych jednostek 
organizacyjnych uczelni, 
d) nadawanie tytułu doktora honoris 
causa, 
e) powoływanie rektora uczelni, 
f) zmiana statutu uczelni, 
g) podejmowanie uchwał w innych 
sprawach określonych w ustawie lub 
statucie uczelni. 

3. Uchwały senatu podejmowane są zwykłą 
większością głosów. 
4. Tryb zwoływania posiedzeń oraz pracy 
senatu uczelni określa statut uczelni. 
5. Uchwały senatu podjęte w sprawach 
należących do jego kompetencji, są wiążące 
dla rektora i innych organów uczelni oraz 
studentów. 
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Art. 16 
1. Rektorem uczelni może zostać osoba, 
która: 

a) posiada tytuł doktora, 
b) posiada obywatelstwo Mandragoratu 
Wandystanu, 
c) nie jest osobą karaną. 

2. Do uprawnień rektora należy: 
a) podejmowanie decyzji dotyczących 
mienia i gospodarki uczelni, 
b) sprawowanie nadzoru nad administracją 
i gospodarką uczelni, 
c) powoływanie i odwoływanie dziekanów, 
d) powoływanie i odwoływanie innych 
pracowników uczelni, 
e) zawieranie umów z krajowymi i 
zagranicznymi instytucjami naukowymi 
lub badawczymi, 
f) podejmowanie decyzji w sprawach nie 
zastrzeżonych dla innych organów uczelni 
oraz zastrzeżonych niniejszą ustawą 
wyłącznie do jego kompetencji. 

3. Rektor kieruje działalnością uczelni i 
reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest 
przełożonym pracowników i studentów 
uczelni. 

 
Art. 17 

1. Dziekanem wydziału lub innej 
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 
może zostać osoba, która: 

a) posiada tytuł doktora, 
b) posiada obywatelstwo Mandragoratu 
Wandystanu, 
c) nie jest osobą karaną. 

2. Do uprawnień dziekana należy: 
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością 
jednostek organizacyjnych wydziału 
b) podejmowanie decyzji w innych sprawach 
określonych w ustawie lub statucie uczelni. 
3. Dziekan kieruje działalnością wydziału i 
reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan jest 
przełożonym pracowników i studentów 
wydziału. 

 

ROZDZIAŁ IV 
Nadzór nad uczelnią 

 
Art. 18 

1. Komisarz właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego sprawuje nad uczelnią nadzór w 
zakresie zgodności działania jej organów z 
przepisami ustawowymi i statutem uczelni. 
2. Komisarz właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego sprawuje nad uczelnią nadzór w 

zakresie kształcenia i działalności naukowej 
uczelni. 
3. Jeżeli uczelnia prywatna prowadzi 
działalność niezgodną z przepisami ustawy, 
statutem uczelni albo pozwoleniem, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 i 2, komisarz właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego wzywa do 
usunięcia tych niezgodności w określonym, 
rozsądnym terminie, a w razie ich 
nieusunięcia może zawiesić uprawnienia do 
prowadzenia studiów lub cofnąć pozwolenie, 
określając zasady kontynuowania 
kształcenia przez studentów. 
4. Komisarz Ludowy właściwy do spraw 
edukacji może z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej uchylić uchwałę senatu 
albo zarządzenie rektora uczelni niezgodne z 
przepisami ustawowymi lub statutem 
uczelni. 

 

ROZDZIAŁ V 
Tytuły zawodowe i naukowe 

 
Art. 19 

1. Uczelnia ma prawo nadawania 
absolwentom tytułów zawodowych magistra, 
inżyniera oraz magistra inżyniera. 
2. Uczelnia ma prawo nadawania 
absolwentom tytułów naukowych doktora 
oraz profesora z zastrzeżeniem punktu 3. 
3. Prawo do nadawania tytułów naukowych 
może otrzymać jednostka organizacyjna 
uczelni w drodze edyktu komisarza 
właściwego do spraw edukacji, na 
warunkach określonych niniejszą ustawą. 
Prawo do nadawania każdego tytułu 
naukowego wymaga oddzielnego edyktu. 

 
Art. 20 

1. Sposób nadawania oraz organ nadający 
tytuły zawodowe określa statut uczelni. Do 
otrzymania tytułu zawodowego wymagane 
jest: 

a) napisanie odpowiedniej pracy pisemnej 
(pracy magisterskiej), pod kierunkiem 
nauczyciela akademickiego posiadającego 
tytuł naukowy, 
b) zaliczenie egzaminu magisterskiego 
(obrona pracy magisterskiej).  

2. Inne wymagania dotyczące uzyskania 
tytułu zawodowego określa statut uczelni. 
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Art. 21 
Tytuł doktora nadaje senat uczelni. Do 
otrzymania tytułu doktora wymagane jest: 
1. odbycie dodatkowych studiów 
doktoranckich, 
2. napisanie odpowiedniej pracy pisemnej 
(rozprawy doktorskiej), 
3. zaliczenie egzaminu doktorskiego (obrona 
rozprawy doktorskiej) 
4. posiadanie tytułu zawodowego w danej 
dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej. 

 
Art. 23 

Tytuł profesora nadaje Rada Komisarzy 
Ludowych za kolektywną i jednomyślną 
zgodą Mandragorów na wniosek senatu 
uczelni. Do otrzymania tytułu profesora 
wymagane jest: 
1. posiadanie znacznego dorobku 
naukowego, 
2. posiadanie tytułu doktora habilitowanego 
w danej dziedzinie lub w dziedzinie 
pokrewnej. 

 
Art. 24 

Egzamin doktorski przeprowadza komisja 
złożona z rektora uczelni i dwóch osób 
wybranych przez senat uczelni spośród 
grona nauczycieli akademickich. Wybrane do 
komisji osoby muszą posiadać tytuł co 
najmniej doktora, w wypadku obrony 
rozprawy doktorskiej. 

 
Art. 25 

1. Za równorzędne z wandejskimi uznaje się 
tytuły zawodowe i naukowe nadane za 
granicą, wyłącznie jeśli zostały one uznane 
zgodnie z zasadami niniejszego rozdziału.  
2. Nostryfikację tytułów naukowych i 
zawodowych przeprowadza komisarz 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w 
drodze odpowiedniego zarządzenia.  
3. Realne tytuły i stopnie naukowe oraz 
stopnie zawodowe uznawane są bez 
przeprowadzenia procedury nostryfikacji. W 
przypadku tytułu doktora habilitowanego 
nadaje się tytuł profesora.  
4. 

a) Praca magisterska osoby, która ubiega 
się o nostryfikację tytułu magistra, 
powinna zawierać co najmniej trzy strony 
zestandaryzowanego maszynopisu w 
formacie A4; 

b) Rozprawa doktorska osoby, która ubiega 
się o nostryfikację tytułu doktora, powinna 
zawierać co najmniej sześć stron 
zestandaryzowanego maszynopisu w 
formacie A4; 
5. Poprzez zestandaryzowany maszynopis 
rozumie się maszynopis, zawierający około 
2000 znaków na stronę w formacie A4. 

 

ROZDZIAŁ VI  
Przepisy końcowe 

 
Art. 26 

1. 
a) Tworzy się Ludowy Uniwersytet 
Wandejski, zwany dalej "Uniwersytetem". 
b) Siedzibą Uniwersytetu jest stołeczne 
miasto Genosse Wanda Stadt. 
c) Uniwersytet jest uczelnią państwową. 
2. Podstawowym kierunkiem działalności 
jest kształcenie oraz prowadzenie badań 
naukowych w zakresie nauk 
humanistycznych, społecznych, 
artystycznych, ekonomicznych, 
technicznych, matematycznych i 
przyrodniczych, a także upowszechnianie 
nauki i kultury. 
3. Uniwersytet staje się główną placówką 
dydaktyczno - naukowo - badawczą na 
terenie Mandragoratu Wandystanu. 

 
Art. 27 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 28, 29, 30. 

 
Art. 28 

Przepisy art. 16 ust. 1 lit. a oraz art. 17 ust. 
1 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 
2005r. 
 

Art. 29 
Art. 13 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 
sierpnia 2005 r. Do tego czasu w skład 
senatu uczelni wchodzą wszyscy nauczyciele 
akademiccy. 

 
Art. 30 

Do dnia 1 sierpnia 2005 r., Komisja, o której 
mowa w art. 24 składa się z rektora oraz z 
dwóch nauczycieli akademickich 
posiadających znaczną wiedzę i umiejętności 
w danej dziedzinie, powołanych przez senat 
uczelni.  
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Edykt 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 
z dnia 9 kwietnia 2005 r. 

w sprawie nadania praw miejskich i utworzenia gminy na terenie 
miejscowości Frodowice 

(D.P.M.W. 3/2005 poz. 90) 
 

Na podstawie art. 1 ust. 3, 5 Ustawy z 
dnia 9 lutego 2005 r., o samorządzie 
terytorialnym (D.P.M.W. 1/2005 poz. 10), 
zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się miejscowości Frodowice prawa 
miejskie  
 

§2. 
Po rozpatrzeniu wniosku założyciela, nadać 
miejscowości Frodowice statut w brzmieniu 
jak w załączniku do niniejszego edyktu  

 
§3. 

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia  
 
(-) Krzysztof Szczucki  
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  
 
Z a ł ą c z n i k: 
Statut Gminy Frodowice 

 

Edykt 
Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji 

z dnia 11 kwietnia 2005 r. 

w sprawie nadania statutu Ludowemu Uniwersytetowi Wandejskiemu 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 91) 

 
Na podstawie Art. 8 ust. 3 Ustawy o 
szkolnictwie wyższym z dnia 9 kwietnia 
2005 r., (D.P.M.W. 3/2005 poz. 89) 
zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się Statut Ludowemu Uniwersytetowi 
Wandejskiemu z siedzibą w Genosse Wanda 
Stadt.  
 
 

§2. 
Statut Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego 
stanowi załącznik do Edyktu.  
 

§3. 
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 
(-) Aleksander Keller 
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji 

 
Załącznik:  

Statut 
Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego 

 
§1. 

1. Tworzy się Ludowy Uniwersytet 
Wandejski, zwany dalej "Uniwersytetem". 
2. Siedzibą Uniwersytetu jest stołeczne 
miasto Genosse Wanda Stadt. 
3. Uniwersytet jest uczelnią państwową. 
 

§2. 
Podstawowym kierunkiem działalności jest 
kształcenie oraz prowadzenie badań 
naukowych w zakresie nauk 
humanistycznych, społecznych, 
artystycznych, ekonomicznych, 
technicznych, matematycznych i 
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przyrodniczych, a także upowszechnianie 
nauki i kultury.  

 
§3. 

Uniwersytet staje się główną placówką 
dydaktyczno - naukowo - badawczą na 
terenie Mandragoratu Wandystanu.  

 
§4. 

Uniwersytet posiada w swojej strukturze 
następujące Wydziały: 
1. stosunków międzynarodowych  
2. historii  
3. geografii  
4. prawa  
5. webmasteringu  
 

§5. 
1. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie 
formularza rekrutacyjnego do dziekana 
wydziału.  
2. Zawartość i wzór formularza 
rekrutacyjnego określa Rektor Uniwersytetu.  
 

§6. 
1. Studia na Uniwersytecie są bezpłatne dla 
mieszkańców i obywateli Mandragoratu 
Wandystanu.  
2. Zasady odpłatności za studia przez 
obcokrajowców określa Senat Uniwersytetu.  
 

§7. 
Na Uniwersytecie obowiązuje następujący 
tok studiów:  
1. student zapoznaje się z wykładami 
pracownika naukowego Uniwersytetu;  
3.pracownik naukowy Uniwersytetu 
przeprowadza egzamin z treści wykładów za 
pomocą komunikatora internetowego lub 
innego oprogramowania umożliwiającego 
sprawdzenie wiedzy w czasie rzeczywistym;  
4.istnieje możliwość jednej poprawy 
niezaliczonego egzaminu;  
5.kolejna poprawa niezaliczonego egzaminu 
odbywa się wyłącznie za zgodą dziekana 
właściwego wydziału;  
6.po zaliczeniu egzaminu student 
przystępuje do pisania pracy magisterskiej 
lub rozprawy doktorskiej;  
7.po złożeniu pracy magisterskiej następuje 
egzamin magisterski (obrona pracy 
magisterskiej), którego zaliczenie warunkuje 
nadanie przez dziekana właściwego wydziału 
stopnia zawodowego;  
8.tryb postępowania po złożeniu pracy 
doktorskiej określa ustawa o szkolnictwie 
wyższym z dnia 6 kwietnia 2005 r.  
 

§8. 
Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Senat 
Uniwersytetu w drodze uchwały 
kwalifikowaną większością głosów.

 
 

Edykt 
Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji 

z dnia 11 kwietnia 2005 r. 

w sprawie zmiany edyktu w sprawie nadania statutu Ludowemu 
Uniwersytetowi Wandejskiemu 

(D.P.M.W. 3/2005 poz. 92) 

 
Na podstawie Art. 8 ust. 3 oraz Art. 10 

ust. 9 Ustawy o szkolnictwie wyższym z 
dnia 9 kwietnia 2005 r. zarządza się, co 

następuje,  
 

§1. 
Dokonuje się zmiany Statutu Ludowego 
Uniwersytetu Wandyjskiego poprzez dodanie 
przepisu przejściowego - paragrafu 9 o treści 
zawartej w załączniku do niniejszego Edyktu.  

 
§2. 

Edykt wchodzi w życie z dniem 
następującym po ogłoszeniu.  

 
 
(-) Aleksander Keller  
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji 
 

Załącznik:  
 

§9. 
Pierwszych nauczycieli akademickich, którzy 
jako członkowie senatu uniwersytetu 
dokonają wyboru rektora, mianuje Komisarz 
Ludowy właściwy do spraw edukacji. 
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Edykt 
Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji 

z dnia 11 kwietnia 2005 r. 

w sprawie zmiany edyktu w sprawie nadania statutu Ludowemu 
Uniwersytetowi Wandejskiemu 

Tekst jednolity opracowany na podstawie D.P.M.W. 3/2005 poz. 91 i 92) 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 93) 

 
Na podstawie Art. 8 ust. 3 Ustawy o 
szkolnictwie wyższym z dnia 9 kwietnia 
2005 r., (D.P.M.W. 3/2005 poz. 89) 
zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się Statut Ludowemu Uniwersytetowi 
Wandejskiemu z siedzibą w Genosse Wanda 
Stadt.  
 
 

§2. 
Statut Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego 
stanowi załącznik do Edyktu.  
 

§3. 
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 
(-) Aleksander Keller 
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji 

 
Załącznik:  

Statut 
Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego 

 
§1. 

1. Tworzy się Ludowy Uniwersytet 
Wandejski, zwany dalej "Uniwersytetem". 
2. Siedzibą Uniwersytetu jest stołeczne 
miasto Genosse Wanda Stadt. 
3. Uniwersytet jest uczelnią państwową. 
 

§2. 
Podstawowym kierunkiem działalności jest 
kształcenie oraz prowadzenie badań 
naukowych w zakresie nauk 
humanistycznych, społecznych, 
artystycznych, ekonomicznych, 
technicznych, matematycznych i 
przyrodniczych, a także upowszechnianie 
nauki i kultury.  

 
§3. 

Uniwersytet staje się główną placówką 
dydaktyczno - naukowo - badawczą na 
terenie Mandragoratu Wandystanu.  

 
§4. 

Uniwersytet posiada w swojej strukturze 
następujące Wydziały: 
1. stosunków międzynarodowych  
2. historii  
3. geografii  
4. prawa  
5. webmasteringu  

 
§5. 

1. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie 
formularza rekrutacyjnego do dziekana 
wydziału.  
2. Zawartość i wzór formularza 
rekrutacyjnego określa Rektor Uniwersytetu.  
 

§6. 
1. Studia na Uniwersytecie są bezpłatne dla 
mieszkańców i obywateli Mandragoratu 
Wandystanu.  
2. Zasady odpłatności za studia przez 
obcokrajowców określa Senat Uniwersytetu.  
 

§7. 
Na Uniwersytecie obowiązuje następujący 
tok studiów:  
1. student zapoznaje się z wykładami 
pracownika naukowego Uniwersytetu;  
3.pracownik naukowy Uniwersytetu 
przeprowadza egzamin z treści wykładów za 
pomocą komunikatora internetowego lub 
innego oprogramowania umożliwiającego 
sprawdzenie wiedzy w czasie rzeczywistym;  
4.istnieje możliwość jednej poprawy 
niezaliczonego egzaminu;  
5.kolejna poprawa niezaliczonego egzaminu 
odbywa się wyłącznie za zgodą dziekana 
właściwego wydziału;  
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6.po zaliczeniu egzaminu student 
przystępuje do pisania pracy magisterskiej 
lub rozprawy doktorskiej;  
7.po złożeniu pracy magisterskiej następuje 
egzamin magisterski (obrona pracy 
magisterskiej), którego zaliczenie warunkuje 
nadanie przez dziekana właściwego wydziału 
stopnia zawodowego;  
8.tryb postępowania po złożeniu pracy 
doktorskiej określa ustawa o szkolnictwie 
wyższym z dnia 6 kwietnia 2005 r.  

 
§8. 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Senat 
Uniwersytetu w drodze uchwały 
kwalifikowaną większością głosów. 

§9. 
Pierwszych nauczycieli akademickich, którzy 
jako członkowie senatu uniwersytetu 
dokonają wyboru rektora, mianuje Komisarz 
Ludowy właściwy do spraw edukacji. 

 

Uchwała 
Rady Komisarzy Ludowych 

z dnia 13 kwietnia 2005 r. 

w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu komisarycznego na terenie 
Sigmarstadt 

(D.P.M.W. 3/2005 poz.94) 
  

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o samorządzie terytorialnym (D.P.M.W. 1/2005 poz. 10), 
Rada Komisarzy Ludowych postanawia, jak następuje: 

 
§1.  

W skutek niedziałania samorządu 
terytorialnego, ustanawia się na terenie 
gminy Sigmarstadt tymczasowy zarząd 
komisaryczny. 

 
 
 

§2.  
Tymczasowym komisarzem gminy ustanawia 
się Mandragora Piotra Krupińskiego. 

 
§3.  

Tymczasowemu komisarzowi poleca się 
sporządzenie sprawozdania z rachunków 
gminy i przedłożenie go Prezydentowi 
Mandragoratu Wandystanu, bądź też 

umożliwienie Prezydentowi wglądu w dane 
konta bankowego Sigmarstadt oraz 
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w gminie. 

 
§4.  

Tymczasowemu komisarzowi poleca się 
składanie Radzie Komisarzy Ludowych 
informacji z prowadzonych działań. 

 
§5.  

Zmiana tymczasowego komisarza następuje 
uchwałą Rady Komisarzy Ludowych. 

 
§6.  

Uchwała wchodzi w życie w dniu 
następującym po dniu ogłoszenia. 

 
Zarządzenie 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
z dnia 2 kwietnia 2005 r. 

w sprawie opuszczenia flagi państwowej do połowy masztu 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 95) 

 
§1. 

Niniejszym, na znak żałoby po śmierci Ojca 
Świętego Jana Pawła II, zarządzam 
opuszczenie flagi Mandragoratu Wandystanu 
do połowy masztu. 

 
§2. 

Zarządzenie dotyczy wszystkich urzędów 
państwowych oraz placówek 
dyplomatycznych i konsularnych 
Mandragoratu Wandystanu za granicą. 

 
§3. 
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Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą 
ogłoszenia i jest skuteczne przez 
okres trzech dni. 

 

 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

  

Zarządzenie 
Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji 

z dnia 2 kwietnia 2005 r. 

w sprawie mianowania pierwszych nauczycieli akademickich Ludowego 
Uniwersytetu Wandejskiego 

(D.P.M.W. 3/2005 poz. 96) 

 
§1 

1. Powołuje się na funkcję nauczyciela 
akademickiego w dziedzinie geografia 
wirtualna podlorda Pawła Mariusza 
Milewskiego. 
2. Powołuje się na funkcję nauczyciela 
akademickiego w dziedzinie prawa 
mandragora Piotra Krupińskiego. 
3. Powołuje się na funkcję nauczyciela 
akademickiego w dziedzinie historii 
wirtualnej Hansa von Ditrich. 
4. Powołuje się na funkcję nauczyciela 
akademickiego w dziedzinie stosunków 
międzynarodowych sekretara Aleksandra 
Kellera. 

 
§2 

Zobowiązuje i upoważnia się do prowadzenia 
obrad Senatu Ludowego Uniwersytetu 
Wandejskiego, do momentu wyboru Rektora 
LUW, podlorda Pawła Mariusza Milewskiego. 

 
§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
 
(-) Aleksander Keller 
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 28 marca 2005 r. 

w sprawie powołania Dekamerona Socjogramu 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 97) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu z dnia 6 grudnia 
2005 r.(D.P.M.W. 1/2005 poz. 1),  powołuję 
 
PAWŁA MARIUSZA MILEWSKIEGO 

 
Na urząd Dekamerona Socjogramu 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Postanowienie 

Mandragorów 
z dnia 11 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania tytułu społecznego 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 98) 

 
Na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu z dnia 6 grudnia 
2004 r.(D.P.M.W. 1/2005 poz. 1), 
jednomyślnie i kolektywnie, w  
uznaniu zasług poczynionych na polu walki 
o dalsze powiększanie  

majątku ludowego, nadajemy : 
 

Towarzyszowi MICHAŁOWI 
SOSNOWIECKIEMU 
 
Tytuł SEKRETARA 
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(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu

 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 2 kwietnia 2005 r. 

w sprawie powołania Sekretarza Stanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 99) 

 
Niniejszym, na podstawie §5 ust. 1 Edyktu 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w 
sprawie określenia organizacji i trybu pracy 
Rady Komisarzy Ludowych (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 82.), na wniosek Komisarza 
Ludowego do spraw Kultury i Promocji, 
powołuję 
 

Podlorda ARIVIO MEDYCEUSZA 
  
Na urząd Sekretarza Stanu w Komisariacie 
Ludowym do spraw Kultury i Promocji 

 
Sekretarz Stanu będzie wykonywał czynności 
określone w §9 ust. 10 Edyktu Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu w sprawie 
określenia organizacji i trybu pracy Rady 
Komisarzy Ludowych (D.P.M.W. 1/2005 poz. 
82.). 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Postanowienie 

Mandragorów 
z dnia 12 kwietnia 2005 r. 

w sprawie odwołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 100) 

 
Na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, na wniosek 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, 
odwołujemy  
 
MEGAPRINSA DAMIANA KONIECZNEGO 
Ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 

przy Jego Książęcej Wysokości Piotrze 
Mikołaju- Księciu Sarmacji. 
 
(-) ZA Mandragora Socjogramu 
Paweł Mariusz Milewski 
Dekameron Socjogramu 
 
(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 

 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 12 kwietnia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 101) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Michałowi Miotke von Frodo 

2. Przemysławowi Wierzbowskiemu 
 
(-) ZA Mandragora Socjogramu 
Paweł Mariusz Milewski 
Dekameron Socjogramu  
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Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 28 marca 2004 r. 

w sprawie rozpisania wyborów do Churału Ludowego II Kadencji 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 102) 

 
Ogłaszam, że wybory do Churału Ludowego 
II kadencji odbędą się według następującego 
kalendarza: 
 
2-4 kwietnia- okres rejestracji list 
wyborczych 
5-6 kwietnia- przerwa 

7-10 kwietnia- okres oddawania głosów 
 
Inauguracja Churału Ludowego II Kadencji 
przypada na dzień 14 kwietnia 2005 r. 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Obwieszczenie 

Mandragora Socjogramu 
z dnia 9 kwietnia 2005 r. 

w sprawie rozpisania wyborów Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 103) 

 
Niniejszym ogłaszam, że wybory Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu odbędą się 
według następującego kalendarza: 
 
9-11 kwietnia- okres zgłaszania kandydatur 
12-15 kwietnia- I tura głosowania 
16-20 kwietnia- ewentualna II tura 
głosowania 

 
Objęcie urzędu Prezydenta nastąpi z dniem 
22 kwietnia 2005 r.  
 
(-)Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

Obwieszczenie 
Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji 

z dnia 9 kwietnia 2005 r. 

w sprawie nostryfikacji 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 104) 

 
Wszystkie osoby posiadające stopnie i tytuły 
naukowe nadane za granicą, chcące mieć je 
uznane w Mandragoracie Wandystanu 
zobowiązane są do złożenia wniosku do 
Komisarza Ludowego ds. Kultury i Promocji. 
Wniosek musi jednoznacznie udowadniać, że 
nadany stopień lub tytuł naukowy został 
nadany zgodnie z zasadami zawartymi w art. 
25 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 9 
kwietnia 2005 r. Wnioski zostaną 
zaopiniowane przez Komisarza. W przypadku 
pozytywnym zostanie wydane zarządzenie 
(art. 25 ust. 2 tamże) nostryfikujące stopień 
lub tytuł wraz z uzasadnieniem. W 
przypadku negatywnym wnioski będą± 
zwrócone wraz z uzasadnieniem odmowy 

nostryfikacji. W przypadku osób 
posiadających realne stopnie i tytuły 
naukowe niezbędna będzie informacja 
pozwalająca na weryfikację podawanych 
informacji (bez procedury nostryfikacji), np. 
numer dyplomu, data wydania, nazwa 
uczelni, pełna nazwa jednostki uczelnianej i 
kierunku. Mile widziany zeskanowany 
dyplom ukończenia studiów lub akt 
nominacji profesorskiej wydany przez 
Prezydenta RP. 
 
 
(-) Aleksander Keller 
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji 
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Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 9 kwietnia 2005 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Churału Ludowego II Kadencji 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 105) 

 
Wybory do Churału Ludowego, które odbyły 
się w dniach 2-10 kwietnia 2005 roku 
zakończyły się następującymi wynikami:  
 
1.  
Oddano głosów : 20 
w tym ważnych : 20 
 
2. Na poszczególne listy wyborcze padło : 
lista nr 1 - Liga Wandejskich Rodzin : 6 
głosów : 30% 
lista nr 2 - Front Jednosci Narodu : 14 
głosów : 70% 
 
3. Próg 10% (dla partii) i 15% (dla koalicji) 
przekroczyły: 
lista nr 1 - Liga Wandejskich Rodzin : 6 
głosów 
lista nr 2 - Front Jednosci Narodu : 14 
głosów 
 
4. Listy uzyskały następujące ilorazy: 
FJN : 10.00, 4.66, 2.80, 1.42, 1.11 
LWR : 4.28, 2.00, 1.20, 0.85, 0.66 
 
5. Największymi ilorazami są: 
FJN : [10.00], [4.66], [2.80] 
LWR : [4.28], [2.00] 
 
6. Poszczególne komitety uzyskały : 

FJN : 3 mandaty 
LWR : 2 mandaty 
 
7. Podział mandatów FJN 
ogółem głosów : 14 
J. Nowak : 4 
P.M. Milewski : 4 
S. Salvadori : 3 
A. Keller : 2 
M. Kurek : 1 
 
Z wyborów wycofał się P. M. Milewski. W 
związku z powyższym mandaty uzyskali 
kolejni na liscie : Jacek Nowak, Salwador 
Salwadori, Aleksander Keller 
 
8. Podział mandatów LWR: 
ogółem glosów : 6 
M. Sobczak : 2 
K. Szczucki : 2 
A. Medyceusz : 2 
 
Mandaty uzyskali : 
Michał Sobczak oraz Krzysztof Szczucki 
 
Gratuluję! 
 
(-) ZA Mandragora Socjogramu 
Paweł Mariusz Milewski 
Dekameron Socjogramu 

 
Obwieszczenie 

Mandragora Socjogramu 
z dnia 9 kwietnia 2005 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu 

(D.P.M.W. 3/2005 poz. 106) 
 

Wybory Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu zakończyły się następującymi 
wynikami:  
 
Osób uprawnionych do głosowania: 36 
Głos oddało osób: 18 (50% uprawnionych do 
głosowania) 
 
Kandydaci otrzymali głosów: 

- Aleksander Keller: 8 głosów (44,44% 
głosujących) 
- Michał Sobczak: 10 głosów (55,56% 
głosujących) 
 
Prezydentem Mandragoratu Wandystanu po 
pierwszej turze wyborów został dekameron 
Michał Sobczak. 
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Serdecznie gratuluję obu kandydatom! 
 
(-) ZA Mandragora Socjogramu 

Paweł Mariusz Milewski 
Dekameron Socjogramu 

Okólnik 
Mandragora Jutrzenki 

z dnia 6 kwietnia 2005 r. 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 97) 

W sprawie wstępnych zasad tworzenia spółek akcyjnych 
 
Z powodu braku uregulowań ustawowych, 
kierując się poczuciem sprawiedliwości 
klasowej oraz ogólnymi uprawnieniami 
konstytucyjnymi do zarządzania systemem 
gospodarczym stanowię, że : 
 

§.1. 
Spółki akcyjne zarejestrowane w ewidencji 
firm systemu Cintra mają prawo uzyskania 
statusu spółki akcyjnej notowanej na 
wandejskiej giełdzie.  
 

§.2. 
Decyzje o notowaniu spółki akcyjną na 
wandejskiej giełdzie podejmuje na wniosek 
prezesa spółki Mandragor Jutrzenki. 
Mandragor Jutrzenki może odmówić 
notowania spółki akcyjnej na wandejskie 
giełdzie w razie uzasadnionej wątpliwości co 
do możliwości prowadzenia rzetelnej 
księgowości przez prezesa spółki. 
 

§.3. 
Spółką zarządza prezes, który w 
szczególności : 

a) prowadzi rachunkowość spółki 
b) podejmuje działania w systemie 
gospodarki cintra 

 
§.4. 

Prezes może powołać członków zarządu za 
ich zgodą. Ilekroć mowa o członkach zarządu 
- przez członka zarządu rozumie się także 
prezesa.  
 

§.5. 
Członkowie zarządu są zobowiązani 
nieodpłatnie przekazywać swoją pracę  w 
systemie cintra - na rzecz spółki oraz 
podejmować uzasadnione nakłady na 
podwyższenie wydajności pracy ze środków 
własnych.  
 

§.6. 
Prezes spółki co najmniej raz na miesiąc w 
dniach od 5-go do 10-go każdego miesiąca 
podaje w raporcie na liście dyskusyjnej 

Wandystanu wykaz majątku spółki przy 
szczególnym uwzględnieniu majątku 
pieniężnego.  
 

§.7. 
Prezes spółki decyduje o podziale majątku 
spółki określając : 

a) wartość majątku, który pozostaje 
własnością spółki 
b) wartość majątku stanowiącą 
wynagrodzenie zarządu 
c) wartość majątku stanowiącą dywidendę. 

 
§.8. 

1. Łączna wartość wynagrodzenia członków 
zarządu wynosi 30% wartości  przekazanej 
na dywidendę, chyba że prezes spółki 
postanowi że wynagrodzenie członków 
zarządu jest niższe.  
2. Przepisu pt. 1. nie stosuje się jeżeli statut 
spółki stanowi  
inaczej. Jednakże wartość wynagrodzenia 
członków zarządu nie może być  
większa niż wartość przekazana na 
dywidendę.  
 

§.9. 
Dywidendę dzieli się proporcjonalnie do 
posiadanych akcji. Akcje  własne posiadane 
przez spółkę traktuje się tak, jakby ich nie 
było.  
 

§.10. 
Decyzja o notowaniu spółki akcyjnej na 
giełdzie określa ilość akcji  początkowej. 
Jeżeli wniosek nie mówi inaczej liczba akcji 
wynosi jeden tysiąc i jest ona dzielona na 
dotychczasowych udziałowców spółki 
akcyjnej.  
 

§.11. 
1. Prezes spółki może ogłosić na liście 
dyskusyjnej decyzję o emisji  nowych akcji. 
Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 
5% akcji może w terminie trzech dni złożyć 
sprzeciw wobec decyzji prezesa - czyniąc ją 
bezskuteczną.  
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2. Prezes określi w decyzji : 

a) ilość nowoemitowanych akcji 
b) ilość akcji własnych nabywanych przez 
spółkę, w celu jej późniejszej sprzedaży na 
giełdzie, z zastrzeżeniem terminu oraz 
wartości akcji. Termin o którym mowa nie 
może być dłuższy niż dwa tygodnie. 
c) ilość akcji przekazywanych 
akcjonariuszom, w ten sposób, że ilość 
emitowanych akcji musi być 
proporcjonalna do posiadanych udziałów.   

Akcje własne posiadane przez spółkę 
traktuje się tak, jakby ich nie  
było.  
3. Zaleca się żeby nie łączyć emisji w trybie z 
lit. b) z trybem lit.  
 

§.12. 
Spółka nie może nabywać własnych akcji, 
chyba że w przewidzianym przez prawo.  
 

§.13. 
1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 
5% akcji ma prawo żądać od prezesa spółki a 
braku właściwych działań od mandragora 
jutrzenki zwołania zgromadzenia 
akcjonariuszy. 
2. Prezes spółki może odmówić zwołania 
zgromadzenia akcjonariuszy, jeżeli 
poprzednie zgromadzenie odbyło się w 
przeciągu ostatniego miesiąca. Na odmowę 
przysługuje odwołanie do mandragora 
jutrzenki.  
 

§.14. 
Zgromadzenie akcjonariuszy : 

a) podejmuje decyzję o odwołaniu prezesa 
spółki większością głosów 
b) wybiera prezesa spółki, w razie sytuacji z 
lit. a) 

c) podejmuje decyzję o podziale spółki 
d) podejmuje decyzje o podziale spółki 
większością 1/3 głosów za zgodą 
mandragora jutrzenki, który kieruje się 
poczuciem klasowej sprawiedliwości 
podczas podejmowania decyzji.  

 
§.15. 

Na działania prezesa, członka zarządu, 
uchwałę zgromadzenia akcjonariuszy 
przysługuje skarga do mandragora jutrzenki, 
który orzekając kieruje się poczuciem 
sprawiedliwości klasowej 
 

§.16. 
1. Okólnik niniejszy nie stanowi 
powszechnie obowiązującego prawa. Należy 
go poczytać jako umowę pomiędzy spółką, 
prezesem spółki, członkami zarządu, 
akcjonariuszami a systemem gospodarki 
cintra - reprezentowanym przez mandragora 
jutrzenki.  
2. Poprzez złożenie wniosku o notowanie 
spółki na giełdzie spółka i  
prezes spółki; poprzez wyrażenie zgody na 
zostanie członkiem zarządu  
członek zarządu; poprzez nabycie akcji - 
akcjonariusz zawierają umowę  
z systemem gospodarki cintra 
reprezentowanym przez mandragora  
jutrzenki o treści tożsamej z treścią 
niniejszego okólnika 
 

§.17. 
Okólnik i umowa tracą moc z chwilą 
uchwalenia regulacji ustawowej.  

 
(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 

 
Okólnik 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
z dnia 6 kwietnia 2005 r. 

(D.P.M.W. 3/2005 poz. 98) 

Do Buduarów Miast i Sołtysów Wsi w sprawie sporządzania i przekazywania 
sprawozdań finansowych gmin 

 
1. Przypomina się buduarom miast, że dnia 
10 kwietnia upływa termin na 
składanie Prezydentowi Mandragoratu 
Wandystanu sprawozdań kwartalnych 
z rachunków gminy (Art. 8 ust. 2 Ustawy o 
samorządzie terytorialnym- 
D.P.M.W. 1/2005 poz. 10) 

 
2. Raporty kwartalne należy składac 
Prrezydentowi Mandragoratu 
Wandystanu poprzez pocztę elektroniczną. 
 
3. Zaleca się sporządzenie raportu na 
urzędowym formularzu. 
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4. Raporty kwartalne powinny zawierać 
następujące informacje: 

a) Wartość nieruchomości posiadanych 
przez gminę i Wandejskie Przedsiębiorstwa 
Komunalne (WPK) należące do gminy 
b) Wartość środków produkcji, produkty, 
materiały WPK 
c) Wartość środków pieniężnych gminy i 
WPK razem 
d) Wartość łączna papierów wartościowych 
e) Łączna wartość należności 
f) Wartość kapitału początkowego gminy (w 
tym otrzymane od Skarbu Państwa 
nieruchomości) 
g) Zysk gminy (1 I 2005- 31 III 2005) 
h) Rezerwy 
i) Zobowiązania 
j) Przychody ze sprzedaży nieruchomości 
k) Przychody ze sprzedaży produktów WPK 
l) Przychody sprzedaży papierów 
wartościowych 
m) Otrzymane dotacje 
n) Otrzymane darowizny 
o) Inne przychody 
p) Rozchody- zakup nieruchomości 
q) Rozchody- zakup surowców dla WPK 
r) Rozchody- zakup papierów 
wartościowych 

s) Rozchody- wynagrodzenia 
t) Inne rozchody (w tym udzielone 
darowizny) 
u) Uwagi dodatkowe, ewentualne 
objaśnienia 
v) Oświadczenie o prawdziwości danych 
oraz oświadczenie o zapoznaniu się z 
treścią art. 87 KK 

 
5. Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
udziela informacji i pomocy w 
sprawie sporządzania sprawozdań, 
wypełniania formularza oraz innych 
czynności związanych z rachunkowością 
gminy. 
 
6. W przypadku niejasności, Prezydent 
Mandragoratu Wandystanu zażąda 
dodatkowych wyjaśnień od organu 
wykonawczego gminy. 
 
6. Niezłożenie raportu kwartalnego w 
ustawowym terminie będzie 
skutkowało skierowaniem do Rady 
Komisarzy Ludowych wniosku o 
ustanowienie zarządu komisarycznego w 
Gminie. 

Rozporządzenie 
Buduara Precelkhandy 

z dnia 7 kwietnia 2005 r. 

w sprawie ustanowienia symbolów miasta 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 109) 

 
Na podstawie uprawnień nadanych mi w 
Statucie Gminy Precelkhanda (D.P.M.W 
1/2005 poz. 77), oraz w związku z art. 3 ust. 
4 Ustawy o samorządzie terytorialnym 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 10), stanowię, co 
następuje: 

 
§1. Nadaję miastu herb, flagę i chorągiew 
takie jak w załącznikach. 
 

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
 
Z a ł ą c z n i k i: 
1. Wzór herbu miasta, 
2. Wzór flagi miasta, 
3. Wzór chorągwi miasta 
 
(-) Paweł Mariusz Milewski 
Buduar Precelkhandy 
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Statut 
Gminy Frodowice 

z dnia 9 kwietnia 2005 r. 
(D.P.M.W. 3/2005 poz. 110) 

 
Art.1 

Mieszkaniec Frodowic ma prawo do: 
1.Brania udziału w dyskusjach na oficjalnej 
liście dyskusyjnej miasta. 
2.Natychmiastowej zmiany miejsca 
zamieszkania 
 

Art.2 
Mieszkaniec Frodowic ma obowiązek: 
1.Okazywania szacunku dla władz miasta 
oraz innych mieszkańców 
2.Okazywania szacunku dla barw i znaków 
określonych w Art.3 
3.Przestrzegania postanowień zawartych w 
niniejszym statucie 
4.Znania historii miasta 
5.Okazywania szacunku dla nazwy miasta 
 

Art.3 
Herb, Flaga miasta oraz Barwy 

 
1. Herb: 

1.Niebieski tło symbolizujące morze, 
wodę nad którą leżą Frodowice 
2.Wieniec Laurowy symbolizujący 
zwycięstwo, chwałę, siłę 
3.Krzyż Maltański symbolizujący związek 
założyciela miasta z zakonem. 
4.Czerwona róża  zaczerpnięta z 
rodowego herbu założyciela miasta 

2. Flaga: 
1.¾ flagi stanowi kolor niebieski 
symbolizujący morze, wodę 
2. ¼  stanowi kolor szary 
3. W lewym górnym rogu widnieje krzyż 
maltański z  kwiatem róży położonej w 
środku krzyża 

3. Barwy 
1.Kolor Niebieski 
2.Kolor Czerwony 
3.Kolor Biały 
4.Kolor Zielony 
 

Art. 4 
Nazwa Miasta 

 
Nazwa miasta pochodzi od  nazwiska 
założyciela miasta Michała Miotke von 
Frodo, a brzmi Frodowice. Każdy 
mieszkaniec ma obowiązek okazywania 
szacunku dla tejże nazwy. 

 
Art. 5 

Położenie 
 
Miasto Frodowice od początku istnienia 
zlokalizowane jest w Wandystanie na wyspie 
Wandeia, na północnym cyplu zwanym 
Cypel Północny 
 

Art.6 
Struktura Rządów 

 
Buduar 
 
1.Najwyższy urzędnik w mieście, pełni swoją 
funkcję dożywotnie 
2.Reprezentuje miasto na forum publicznym 
3.Mianuje v-Buduara 
4.Administrator strony internetowej miasta 
5.Ma w interesie dbanie o dobro miasta 
6.Wnosi uchwały pod głosowanie Gminnej 
Radzie Narodowej 
7.Głos Buduara jest tej samej wartości co 
głos innego członka rady 
8.Buduar jest członkiem Gminnej Rady 
Narodowej 
9.Buduarem miasta Frodowice jest Michał 
Miotke von Frodo 
 
V-Buduar 
 
1.Sprawuje funkcję do czasu odwołania 
przez Buduara 
2.Sprawuje funkcję Buduara tylko wtedy gdy 
pisemnie zostanie mu to zlecone 
3.Pomaga w prowadzeniu miasta 
4.Wnosi poprawki i ustawy pod głosowanie 
radzie miasta 
5.Nie może być jednocześnie członkiem 
Gminnej Rady Narodowej 
 
Gminna Rada Narodowa 
 
1.Składa się z 5 członków, w tym z trzech 
wybranych w tajnym głosowaniu przez 
mieszkańców 
2.Głosuje nad wnoszonymi ustawami i 
poprawkami  
 
Postanowienia Końcowe: 
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1.Statutu niniejszy wchodzi w życie z dniem 
zaakceptowania go przez Komisarza 
Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  i opublikowania na oficjalnej 
stronie miasta 
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lll 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Do Rozporządzenia Buduara Precelkhandy z dnia 7 
kwietnia w sprawie ustanowienia symbolów miasta 

(D. P. M. W. 3/2005 poz. 109) 
Wzór herbu miasta 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

Do Rozporządzenia Buduara Precelkhandy z dnia 7 
kwietnia w sprawie ustanowienia symbolów miasta 

(D. P. M. W. 3/2005 poz. 109) 
Wzór flagi miasta 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Do Rozporządzenia Buduara Precelkhandy z dnia 7 
kwietnia w sprawie ustanowienia symbolów miasta 

(D. P. M. W. 3/2005 poz. 109) 
Wzór chorągwi miasta 

 


