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Ustawa konstytucyjna 
z dnia 6 grudnia 2004 r. 

Konstytucja Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 1) 

 
Art.1. [Mandragorat] 

Lud Sarmacki wyrąbał sobie mieczem drogę 
przez dzieje. Feudalna formacja Wolnego 
Klubu Rzeczypospolitej Polskiej została 
zastąpiona przez burżuazyjno- 
imperialistyczne Księstwo Sarmacji. 
Awangarda proletariatu sarmackich miast i 
wsi - Komunistyczna Partia Sarmacji - 
wyszła naprzeciw potrzebom najszerszych 
mas ludowych.  
Pomni postępowych tradycji Wolnego Klubu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Księstwa Sarmacji 
tworzymy wirtualne państwo 
urzeczywistniające zasady sprawiedliwości 
klasowej. Pamiętając o naukach towarzysza 
Zenona Wandy Przepżechowicza, o jego 
twórczym wkładzie w nowoczesny marksizm-
leninizm i maoizm-hodżyzm, doceniając idee 
pokojowego współistnienia formacji 
postępowo-komunistycznych z reżimami 
feudalno-burżuazyjnymi świata wirtualnego, 
opuszczamy ukochaną Ziemię Sarmacką, 
bierzemy we władanie wyspę Wandeę i 
proklamujemy niepodległość Mandragoratu 
Wandystanu.  
Mandragorat Wandystanu jest państwem 
robotników, chłopów i inteligencji pracującej. 
Władza należy do Ludu, który sprawuję ją 
bezpośrednio albo poprzez swych 
przedstawicieli.  
Pamiętając o przewodniej roli awangardy 
proletariatu, jej wkładzie w budowę 
sarmackiej świadomości klasowej, 
zobowiązujemy najwybitniejszych 
przedstawicieli klasy robotniczej do stałej 
troski o państwo ludowe - powołując 
instytucję Churału Ludowego.  
 

Art.2. [Churał Ludowy] 
Władza ustawodawcza należy do Churału 
Ludowego. Churał Ludowy składa się z 
przedstawicieli awangardy proletariatu : 
dwóch mandragorów, dwóch dekameronów 
wszechczasu oraz pięciu kwiatonów 
wybieranych przez Lud w głosowaniu 
powszechnym, bezpośrednim, równym, 
proporcjonalnym oraz tajnym na 
trzymiesięczną kadencję. Bierne i czynne 
prawo wyborcze posiadają wszyscy 
obywatele.  
Churał Ludowy tworzy właściwą nadbudowę 
prawną dla zastanej bazy społeczno-

ekonomicznej czerpiąc z najszczytniejszych 
postępowych wzorów myśli prawniczej mając 
na uwadze deterministyczny charakter 
dziejów. Z inicjatywą uchwały Churału 
Ludowego może wystąpić mandragor, 
dekameron, kwiaton, prezydent Wandystanu 
oraz grupa co najmniej pięciu obywateli. 
Uchwały Churału Ludowego zapadają 
większością głosów kwiatonów i wymagają 
podpisu każdego z mandragorów. Ustawę 
uchwala Churał Ludowy. Państwo ludowe 
jako naczelny cel stawia sobie obronę 
formacji klasowo-demokratycznej 
zamieszczając w niniejszej konstytucji 
naczelne zasady postępowego ustroju 
Wandystanu. Świadomość zagrożenia 
reakcyjno-rewizjonistycznego wymaga 
kwalifikowanego trybu zmiany konstytucji. 
Ustawa konstytucyjna może zostać 
uchwalona bezwzględną większością 
ustawowej liczby kwiatonów i wymaga 
podpisu każdego z mandragorów i każdego z 
dekameronów wszechczasu.  
 

Art.3. [Mandragorzy] 
Mandragorzy stanowią kolegialną głowę 
państwa. Sprawują swój urząd dożywotnio. 
Uosabiają postępową wiarę w idee 
towarzysza Wandy. Stanowią najwyższy wzór 
cnót proletariackich. Są drogowskazem dla 
ludu pracującego miast i wsi. Wyznaczają 
najdoskonalsze standardy klasie robotniczej, 
pracującemu chłopstwu i postępowej 
inteligencji, będąc trwałym gwarantem 
ciągłości i niepodległości państwa ludowego. 
Mandragorami są mandragor Socjogramu i 
mandragor jutrzenki. Mandragorzy - tytani 
pracy - trzymający w rękach młot i sierp 
przemian społecznych, ekonomicznych i 
politycznych realizują zasadę kolektywizmu 
a także pożądanego indywidualizmu pracy.  
Mandragorzy kolektywnie i jednomyślnie 
powołują i odwołują sędziów, odbierają 
obywatelstwo wandystańskie, odwołują 
przedstawicieli państw obcych w 
Wandystanie, odwołują przedstawicieli 
Wandystanu w państwach obcych, cofają 
uznanie państwom obcym, nadają i 
odbierają ordery i odznaczenia państwowe 
oraz tytuły społeczne, chyba, że konstytucja 
stanowi inaczej.  
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Tytułami społecznymi są w hierarchii 
ważności: mandragor, dekameron 
wszechczasu, megaprins, oksymoron, 
podlord, sekretar. Tytuły społeczne są 
wyrazem najwyższej świadomości klasowej 
odznaczonego.  
 
Mandragor Socjogramu samodzielnie 
przewodniczy obradom Churału Ludowego, 
ogłasza treść ustaw konstytucyjnych, ustaw 
i uchwał Churału Ludowego, zarządza, 
stwierdza ważność i ogłasza wyniki wyborów, 
zwołuje pierwsze posiedzenie Churału 
Ludowego nowej kadencji, zaprzysięża 
prezydenta Wandystanu, mianuje 
dekamerona Socjogramu, nadaje 
obywatelstwo wandystańskie oraz powołuje i 
odwołuje arcykapłanów i kapłanów 
wandyjskich.  
Mandragor jutrzenki samodzielnie zarządza 
systemem informatycznym, bankowym i 
symulacji gospodarki, przewodniczy 
Trybunałowi Ludowemu, stosuje prawo łaski 
i mianuje dekamerona Wszechjutrzni.  
Osoby mandragorów są nietykalne i 
odpowiadają jedynie przed Wandą i historią.  

 
Art.4. [Dekameronowie wszechczasu] 

Dekameronowie wszechczasu sprawują 
swoją władzę dożywotnio. Osoba 
dekamerona wszechczasu jest nietykalna i 
ponosi odpowiedzialność jedynie przed 
Wandą, historią oraz mandragorami. 
Dekameronami wszechczasu są: dekameron 
Socjogramu oraz dekameron Wszechjutrzni. 
Dekameron Socjogramu zastępuje 
mandragora Socjogramu na jego wniosek lub 
wskutek uchwały Konklawe. Dekameron 
Wszechjutrzni zastępuje mandragora 
jutrzenki na jego wniosek lub wskutek 
uchwały Konklawe. Zastępstwo mandragora 
kończy się z chwilą jego powrotu. 
Dekameron Socjogramu obejmuje urząd 
mandragora Wszechjutrzni po śmierci lub 
rezygnacji mandragora Socjogramu albo 
wskutek uchwały Konklawe. Dekameron 
Wszechjutrzni obejmuje urząd mandragora 
jutrzenki po śmierci lub rezygnacji 
mandragora jutrzenki albo wskutek uchwały 
Konklawe.  
 

Art.5. [Rada Komisarzy Ludowych] 
Władza wykonawcza, w zakresie 
niezastrzeżonym dla innych organów, należy 
do Rady Komisarzy Ludowych. Rada 
Komisarzy Ludowych składa się z prezydenta 
Wandystanu oraz komisarzy ludowych 

powoływanych i odwoływanych przez 
prezydenta. Prezydent Wandystanu 
wybierany jest w wyborach powszechnych, 
bezpośrednich, równych, w głosowaniu 
tajnym na czteromiesięczną kadencję. 
Przeprowadza się drugie głosowanie, jeżeli 
żaden z kandydatów nie uzyskał 
bezwzględnej większości głosów. 
Kandydatami w drugim głosowaniu są dwaj 
kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 
Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają 
wszyscy obywatele. Kadencja prezydenta 
Wandystanu może być skrócona uchwałą 
Churału Ludowego. Prezydent Wandystanu 
w szczególności powołuje i odwołuje 
komisarzy ludowych, kieruje polityką 
zagraniczną, przyjmuje przedstawicieli 
państw obcych w Wandystanie, mianuje 
przedstawicieli Wandystanu w państwach 
obcych, uznaje państwa obce oraz podpisuje 
umowy międzynarodowe.  
 

Art.6. [Trybunał Ludowy] 
Władza sądownicza należy do Trybunału 
Ludowego i podległych mu sądów 
powszechnych a sprawowana jest przez 
mandragora jutrzenki, mandragora 
Socjogramu i niezawisłych sędziów. 
Trybunałowi Ludowemu przewodniczy 
mandragor jutrzenki. Postępowanie sądowe 
jest dwuinstancyjne. Trybunał Ludowy 
orzeka kierując się naturalnym poczuciem 
sprawiedliwości klasowej mając na względzie 
nauki towarzysza Wandy.  
 

Art.7. [Stan wyjątkowy i Konklawe] 
Reakcyjne i rewizjonistyczne intrygi upadłej 
klasy wyzyskiwaczy podsycane przez 
zewnętrzny element imperialistyczny muszą 
zostać zdławione w zarodku! Państwo ludowe 
ustanawia instytucję stanu wyjątkowego 
oraz Konklawe jako wyraz 
bezkompromisowej woli walki klasowo-
wyzwoleńczej. Mandragorzy kolektywnie i 
jednogłośnie wprowadzają stan wyjątkowy. 
Podczas stanu wyjątkowego pełną władzę 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą 
sprawują Mandragorzy. Uchwała 
konstytucyjna może zostać podjęta podczas 
stanu wyjątkowego za zgodą wszystkich 
mandragorów i dekameronów wszechczasu. 
Stan wyjątkowy odwołuje jeden z 
mandragorów samodzielnie albo obaj 
dekamerowie wszechczasu kolektywnie i 
jednomyślnie.  
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W razie przedłużającej się nieobecności 
jednego z mandragorów Churał Ludowy na 
wniosek mandragora lub dekamerona 
Wandystanu obraduje jako Konklawe. 
Konklawe nie może obradować w czasie 
stanu wyjątkowego. Konklawe przewodniczy 
mandragor lub dekameron wnioskodawca, 
chyba, że obecny jest mandragor 
Socjogramu. Konklawe podejmuje uchwały o 
zastępstwie mandragora przez właściwego 
dekamerona oraz o objęciu urzędu 
mandragora przez właściwego dekamerona. 
W sytuacji, gdy wymaga tego szczególne 
zagrożenie państwa ludowego, Konklawe za 
zgodą Trybunału Ludowego uchwala ustawę 
konstytucyjną. Uchwały Konklawe podjęte są 

jednomyślnie, w głosowaniu trwającym co 
najmniej 7 dni przez wszystkich głosującyh 
mandragorów, dekameronów wszechczasu i 
kwiatonów i nie wymagają podpisu obojga 
mandragorów.  
 

Art.8. [Źródła prawa] 
Żródłami prawa są w hierarchii ważności 
ustawy konstytucyjne, ratyfikowane przez 
Churał Ludowy za zgodą wyrażoną w 
ustawie umowy międzynarodowe, ustawy, 
edykty mandragorów, prezydenta i 
komisarzy ludowych. Edykt wydawany jest 
na postawie delegacji konstytucyjnej lub 
ustawowej przez upoważniony ustawą 
podmiot i w zakresie wskazanym w ustawie. 

 
Ustawa konstytucyjna  

z dnia 6 grudnia 2004 r.  

Przepisy wprowadzające Konstytucje Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 2)  

 
Art.1. Wejście w życie 

Konstytucja Wandystanu wchodzi w życie 6 
grudnia 2004 r.  

 
Art.2. Naczelne władze państwowe 

Naczelnymi władzami państwowymi są :  
Mandragor Socjogramu - Michaś Winnicki  
Mandragor Jutrzenki - Piotr Krupiński  
Dekameron Socjogramu - Damian Konieczny  
Dekameron Wszechjutrzni - Tomasz Urban  

 
Art.3. Instytucje tymczasowe 

Do czasu przeprowadzenie wyborów do 
Churału Ludowego i zwołania pierwszego 
posiedzenia Churału Ludowego kompetencje 
kwiatonów posiadają mandragorzy i 
dekameronowie wszechczasu.  
Do czasu przeprowadzenie wyborów 
prezydenta i zaprzysiężenia prezydenta 
prezydentem Wandystanu jest Michaś 
Winnicki  
Do czasu powołanie sędziego Trybunału 
Ludowego postępowanie sądowe jest 
jednoinstancyjne. 

Ustawa 
Z dnia 11 grudnia 2004 r. 

W sprawie ratyfikacji Traktatu o stosunkach dyplomatycznych z 
Królestwem Natanii 
(D.P.M.W. 1/2004 poz. 3) 

 
W imieniu Mandragoratu Wandystanu 

 
CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 

WANDYSTANU 
 

podaje do powszechnej wiadomości, że: 
 
W dniu 11 grudnia 2004 r. został podpisany 
Traktat o stosunkach dyplomatycznych 
między Królestwem Natanii a 
Mandragoratem Wandystanu 

 
Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
 
Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 
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Załącznik:  

Traktat  
o stosunkach dyplomatycznych między Królestwem Natanii a 

Mandragoratem Wandystanu  
 

Art. 1. 
Królestwo Natanii i Mandragorat 
Wandystanu postanawiają uroczyście wyrzec 
się przemocy we wzajemnych stosunkach i 
rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory na 
drodze dyplomatycznej.  

 
Art. 2. 

Wysokie Układające się Strony postanawiają 
nawiązać stosunki dyplomatyczne na 
szczeblu ambasadorów. Ambasador 
Mandragoratu Wandystanu powoływany jest 
przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
i musi otrzymać aprobatę Króla Natanii. 
Ambasador Królestwa Natanii powoływany 
jest przez Króla Natanii musi otrzymać 
aprobatę Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu.  

 
Art. 3. 

Ambasadorowi, na terytorium państwa do 
którego został oddelegowany, przysługuje 
immunitet. Może natomiast zostać wydalony 
z państwa, do którego został oddelegowany, 
co następuje na żądania władz tego państwa 
w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od 
powiadomienia.  

 
Art. 4. 

W Królestwie Natanii ustanawia się 
wandyjskie Biskupstwo Przystani - podległe  

arcykapłanowi Genosse-Wanda-Stadt. 
Gwarantuje się wolność wiary wandyjskiej. 
Biskupa Przystani powołuje i odwołuje 
Mandragor Jutrzenki spośród mieszkańców 
Królestwa Natanii.  

 
Art. 5. 

Traktat wchodzi w życie z dniem 
ratyfikowania go przez władze każdej z 
Wysokich Umawiających się Stron w trybie 
przyjętym przez Wysokie Umawiające się 
Strony. Każda z Wysokich Umawiających się 
Stron notyfikuje drugą Stronę o ratyfikacji 
traktatu.  

 
Art. 6. 

Niniejszy traktat może zostać wypowiedziany 
przez każdą z Wysokich Umawiajacych się 
Stron w drodze notyfikacji wypowiedzenia 
drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie 
trzech dni od dnia notyfikacji jego 
wypowiedzenia.  
 
Podpisano:  
(-)Patryk I Labacki 
Król Natanii 
 
 
(-) Michaś Winnicki  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Ustawa  

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

o urzędzie Prezydenta Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2004 poz. 4) 

 
Art. 1. 

Bierne prawo wyborcze w wyborach 
Prezydenta przysługuje wszystkim 
Obywatelom którzy: 
a) najpóźniej w pierwszym dniu wyborów 
ukończyli 15 rok życia 
b) posiadają obywatelstwo Wandystanu od 
co najmniej 30 dni. 
 
Czynne prawo wyborcze przysługuje 
wszystkim Obywatelom i jest powinnością 
obywatelską. 

 
Art. 2. 

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: 
a) partiom politycznym 
b) organizacjom społecznym, 
c) obywatelom, 
przy czym każdy z podmiotów może zgłosić 
tylko jedną kandydaturę. 

 
Art. 3. 

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet 
Wyborczy składający się z Mandragorów, 
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Dekameronów i sędziów Trybunału Ludowego.
 
Komitetowi przewodniczy Mandragor 
Socjogramu. Do zadań komitetu należy: 
a) rejestracja kandydatów 
b) przygotowanie skryptów wyborczych 
c) przeprowadzenie głosowania 
d) podanie do wiadomości wyniku wyborów. 

 
Art. 4. 

Wybory trwają 7 dni, przy czym pierwsze 3 
dni są okresem oficjalnych: zgłaszania i 
rejestracji kandydatur, zaś kolejne 4 dni są 
okresem głosowania. Okres głosowania może 
być skrócony w przypadku wcześniejszego 
osiągnięcia stuprocentowej frekwencji. 

 
Art. 5. 

Komitet podaje wynik wyborów do 
wiadomości publicznej niezwłocznie po 
podliczeniu głosów. Jeśli żaden z 
kandydatów nie uzyskał ponad połowy 
głosów drugie głosowanie rozpoczyna się nie 
wcześniej niż 3 dni i nie później niż 7 dni od 
daty ogłoszenia wyniku. Prezydent-elekt 
musi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia 
ostatecznego wyniku złożyć wobec 
Mandragora Socjogramu i Ludu 
Wandejskiego przysięgę o treści: 
 
"Ja, (imię i nazwisko), przysięgam 
sprawować urząd Prezydenta Wandystanu w 
zgodzie z prawem i etyką socjalistyczną, w 
posłuszeństwie Mandragorom i w zgodzie z 

rewolucyjnym duchem wszechczasów. 
Przysięgam nie szczędzić trudu w budowie 
silnego Wandystanu, nieustawać w 
wysiłkach i pracy, sprawować Urząd godnie i 
z honorem, by przysporzyć Obywatelom 
dobrostan, a Ojczyźnie uznanie i dobre imię." 

 
Art. 6. 

W razie podjęcia przez Churał Ludowy 
uchwały skracającej kadencję Prezydenta 
nowe wybory muszą się rozpocząć nie 
później niż po 10 dniach od podjęcia 
uchwały. W wyborach tych nie może 
kandydować osoba, która sprawowała Urząd 
Prezydenta za tej skróconej kadencji. 

 
Art. 7. 

Prezydent realizuje swoje kompetencje w 
drodze wydawania edyktów. Prezydent w 
terminie 7 dni od dnia złożenia przysięgi jest 
zobowiązany powołać Radę Komisarzy 
Ludowych. Szczegółową strukturę Rady i 
podział kompetencji w jej składzie wyznacza 
Prezydent, z zastrzeżeniem, że w składzie 
Rady muszą znaleźć się osoby(a) 
odpowiedzialne(a) za infrastrukturę 
informatyczną, kulturę i promocję. 

 
Art. 8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z wyjątkiem art.1 pkt b, który wchodzi w 
życie z dniem 1 lutego 2005 r. 

 
 

Ustawa 
z dnia 27 grudnia 2004 r. 

o finansach publicznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 5) 

 
Art. 1.[Regulacja] 

Ustawę stosuje się do dochodów i wydatków 
administracji szczebla centralnego.  
 

Art. 2.[Dochody] 
1. Dochody stanowią:  

a) opłaty systemu Cintra : w szczególności 
z rejestracji przedsiębiorstw, partii 
politycznych, zmiany miejsca 
zamieszkania, zmiany klasy społecznej 

b) opłaty za rejestracje nowych 
nieruchomości 

c) podatek za wyprodukowanie jednostki w 
systemie Cintra 

d) pozostałe dochody administracji 
szczebla centralnego w tym dochody 
Trybunału Ludowego 

e) dochody z początkowych rezerw 
surowcowych systemu Cintra. 

f) nowowprowadzane środki pieniężne. 
2. Dochody gromadzone są na koncie 
"dochody" w Ludowym Banku Wandystanu. 
3. Opłata o których mowa w punkcie 1a. 
wynosi 5 engelsów za dokonanie czynności. 
4. Opłata za rejestracje nowej nieruchomości 
wynosi 40 engelsów. 
5. Podatek za wyprodukowanie jednostki w 
systemie Cintra nie jest pobierany. 
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Art. 3.[Harmonogram budżetowy] 

1. Mandragor Jutrzenki wydaje pomiędzy 21 
a 25 dniem miesiąca poprzedzającego 
miesiąc rozliczeniowy, w porozumieniu z 
prezydentem edykt, w którym określa ilość 
nowowprowadzanych na rynek środków 
pieniężnych oraz przelewa 
nowowprowadzane środki pieniężne na 
kontro "dochody" w Ludowym Banku 
Wandystanu. 
2. Prezydent wydaje pomiędzy 26 a 30 dniem 
miesiąca poprzedzającego miesiąc 
rozliczeniowy edykt budżetowy na dany 
miesiąc rozliczeniowy w którym określa 
dochody oraz wydatki państwa. Dochody 
stanowią środki finansowe zgromadzone na 
koncie "dochody" w chwili wydania edyktu. 
3. Prezydent niezwłocznie po wydaniu 
edyktu przekazuje środki określone jako 
dochody z konta "dochody" na konto 
"wydatki" w Ludowym Banku Wandystanu.  
4. Prezydent określa w rubryce "wydatki" 
jedynie wydatki stałe pozostałe wydatki 
stanowią wydatki bieżące i nie są określane 
w edykcie budżetowym. 
 

Art. 4.[Wydatki] 
1. Wszystkie wydatki administracji 
realizowane są z konta "wydatki". 
2.Zadłużenie publiczne wymaga zgody 
Churału Ludowego wyrażonej w ustawie. 
 

Art. 5.[Wydatki stałe] 
1. Wydatki stałe stanowią: 

a) wynagrodzenie mandragora socjogramu- 
100 en. 
b) wynagrodzenie mandragora jutrzenki- 
100 en. 
c) wynagrodzenie dekamerona socjogramu- 
50 en. 

d) wynagrodzenie dekamerona 
wszechjutrzni- 50 en.  
e) wynagrodzenia prezydenta- 75 en.  
f) wynagrodzenie komisarzy ludowych- od 
25 do 50 en. - łącznie nie więcej niż 150 
en. 
g) wynagrodzenie kwiatonów- 25 en.- 
łącznie nie więcej 125 engelsów  
h) wynagrodzenie ambarasów- 25 en.- 
łącznie nie więcej niż 150 engelsów.  

2. Prezydent określa wynagrodzenie 
funkcjonariuszy wymienionych w punktach 
f-h zmniejszając je stosunkowo, jeżeli 
wymaga tego łączna wartość wynagrodzeń. 
3. Jeżeli wartość dochodów nie przekracza 
1.400 engelsów ? prezydent określa 
wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych 
zmniejszając je stosunkowo tak by łączne 
wartość wynagrodzenia wynosiła 50% 
dochodów.  
4. Prezydent wydając decyzje o których 
mowa w punktach 2 i 3 może dokonywać 
zaokrągleń według swojego uznania jednak 
tak by wartość wynagrodzenia określonego 
przez prezydenta nie była odbiegała w rażący 
sposób od wynagrodzenia wynikającego z 
ustawy. 

 
Art. 6.[Wydatki bieżące] 

Rada Komisarzy Ludowych dokonuje 
wydatków bieżących z konta "wydatki" w 
Ludowym Banku Wandystanu. Jeżeli 
wartość wydatków bieżących przekroczy 
łącznie w danym miesiącu rozliczeniowym 
500 engelsów. Dodatkowe wydatki wymagają 
zgody Churału Ludowego wyrażonej w 
ustawie.

Ustawa konstytucyjna 
Z dnia 27 grudnia 2004 r. 

W sprawie ratyfikacji Traktatu Unii Wirtualnej 
(D.P.M.W. 1/2004 poz. 6) 

 
W imieniu Mandragoratu Wandystanu 

 
CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 

WANDYSTANU 
 

podaje do powszechnej wiadomości, że: 
 
W dniu 11 grudnia 2004 r. w Przystani 
został podpisany Traktat Unii Wirtualnej 
 

Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
 
Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 
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Załącznik: 

Traktat 

Unii Wirtualnej 
 
 
Pragnąc budować związek niepodległych 
państw wirtualnych, realizować wspólną 
politykę gospodarczą oraz w zakresie kultury, 
nauki i sportu, kierując się umiłowaniem 
pokoju, zobowiązując się rozwiązywać 
wszelkie spory w świecie wirtualnym drogą 
pokojową traktat niniejszy stanowimy. 
 

Art. 1. [Strony traktatu] 
Traktat Unii Wirtualnej zawarty pomiędzy 
niepodległymi państwami: Królestwem 
Natanii, Mandragoratem Wandystanu oraz 
Wirtualną Stolicą Apostolska - Vaticaneą. 
Wysokie układające się strony tworzą 
związek niepodległych państw Unię 
Wirtulną. Niniejszy traktat - jest umową 
międzynarodową. Stosuje się ją przed 
ustawodastwem krajowym. Dopuszczalne 
jest ratyfikowanie niniejszego traktatu jako 
ustawy konstytucyjnej.  
 

Art. 2. [Parlament Unii Wirtualnej] 
Parlament Unii Wirtualnej jest najwyższym 
organem Unii Wirtualnej. Parlament składa 
się z dwóch izb : Izby Wyższej oraz Izby 
Niższej. Izby obradują wspólnie pod 
przewodnictwem Mandragora Socjogramu - 
oddzielnie odbywa się głosowanie.  
 

Art. 3. [Izba Wyższa] 
Izba Wyższa składa się z senatorów 
posiadających prawo veta oraz z senatorów 
nieposiadających prawa veta. Prawo veta 
posiadają : Król Natani, Mandragor 
Socjogramu Wandystanu oraz Mandragor 
Jutrzenki Wandystanu. Prawo veta nie 
posiada : Patriarcha Vaticanei.  
 

Art. 4. [Izba Niższa] 
Izba niższa - składa się z deputowanych 
wybieranych w państwach członkowskich w 
wyborach powszechnych, bezpośrednich, 
równych, proporcjonalnych w głosowaniu 
tajnym. Wybory do Izby Niższej 
przeprowadza się w państwach 
członkowskich Unii Wirtualnej jednocześnie 
z wyborami do Churału Ludowego 
Mandragoratu Wandystanu. Deputowanymi 
Mandragoratu Wandystanu są z mocy prawa 
kwiatoni Churału Ludowego. W pozostałych 
państwach członkowskich wybiera się liczbę 

deputowanych zależną od liczny ludności 
danego państwa - liczbę deputowanych 
pozostałych państw członkowskich określa 
rezolucja Parlamentu Wirtualnego. W razie 
odmiennych uregulowań Natanię 
reprezentuje 2 deputowanych a Vaticanei nie 
reprezentuje deputowany. Wybory do 
Parlamentu Unii Wirtualnej odbywają się w 
głosowaniu większościowym jeżeli liczba 
deputowanych danego państwa nie 
przekracza dwóch. Ilość deputowanych 
określa Mandragor Jutrzenki na podstawie 
danych systemu ewidencji ludności.  
 

Art. 5. [Rezolucje Parlamentu 
Wirtualnego] 

Parlament Unii Wirtualnej uchwala rezolucje 
- mające rangę ustawy międzynarodowej. 
Rezolucje Parlamentu Unii Wirtualnej 
stosuje się bezspośrednio i stosuje z 
pierwszeństwem przed ustawami państw 
członkowskich. Z inicjatywą rezolucji może 
wystąpić każdy deputowany i senator. 
Rezolucję uchwala Parlament Unii 
Wirtualnej większością głosów Prawo 
głosowania mają : deputowani oraz 
senatorzy reprezentujące państwa które nie 
miały prawa wyboru deputowanego. Senator 
posiadający prawo veta oraz grupa trzech 
senatorów nie posiadających prawa veta 
może zgłosić swój sprzeciw wobec rezolucji. 
Sprzeciw oznacza nieuchwalnie rezolucji.  
 

Art. 6. [Rada Bezpieczeństwa] 
Rada Bezpieczeństwa obraduje pod 
przewodnictwem króla Natanii i składa się z 
Króla Natanii oraz dwóch członków 
powoływanych spośród deputowanych w 
uchwale Parlamentu Unii Wirtualnej. Rada 
Bezpieczeństwa podejmuje uchwały 
większością głosów. Rada Bezpieczeństwa 
jest organem doradczym Parlamentu Unii 
Wirtualnej - bada stan przygotowań do 
członkostwa państw kandydatów. Parlament 
Unii Wirtualnej nie jest zwiazany opinią 
Rady Bezpieczeństwa.  
 
Art. 7. [Wirtualna Wspólnota Węgla i Stali] 
Państwa Unii Wirtualnej mają prawo 
korzystać wandejskiego systemu wirualnej 
gospodarki, 
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Wandejskiego systemu bankowego, 
wandejskiego systemu mieszkańców a także 
przystąpić do strefy engelsa. Mieszkaniec 
Unii Wirtualnej w systemie mieszkańców 
zakwalifikowany jako mieszkaniec i obywatel 
tylko jednego państwa członkowskiego. W 
uzasadnionych okolicznościach 
dopuszczalne są wyjątki. Mieszkaniec Unii 
Wirtualnej ma prawo zapisu na liste 
dyskusyjną oraz prawo założenia i 
prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie 
każdego państwa członkowskiego na takiej 
zasadzie jakby był mieszkańcem tego 
państwa.  
 

Art. 8. [Wspólna Polityka Zagraniczna] 
Państwa Unii Wirtualnej zobowiązują się 
informować Parlament Unii Wirtualnej o 
prowadzonej polityce zagranicznej oraz 
zasięgać opinii Parlamentu Unii Wirtualnej w 
sprawie zawieranych umów 
międzynarodowych. Zawarcie umowy 
znacznej wagi a w szczególności umowy 
sojuszniczej wymaga zgody Parlamentu Unii 
Wirtualnej wyrażonej w rezolucji.  
 

Art. 9. [Wspólna Polityka Kulturalna] 
Państwa Unii Wirtualnej zobowiązują się do 
współpracy w kulturalnej, naukowej oraz w 
zakresie kultury fizycznej.  
 

Art. 10. [Vaticanea] 
Wirtualna Stolica Apostolska - Vaticanea - 
otrzymuje terytorium na obszarze 
wandejskiego stołecznego miasta Genosse 
Wanda Stadt.  
 

Art. 11. [Lista dyskusyjna] 

Listą dyskusyjną właściwą dla obrad 
Parlamentu Unii Wirtualnej oraz Rady 
Bezpieczeństwa jest lista dyskusyjna na 
której toczą się obrady Churału Ludowego. 
Listą dyskusyjną właściwą dla wymiany 
informacji związanych z systemem 
automatycznej gospodarki jest lista 
dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu - 
niezależnie od list krajowych.  
 

Art. 12. [Nowi członkowie] 
Niniejszy traktat pozostanie otwarty do 
przystąpienia dla każdego państwa 
wirtualnego u Króla Natanii, któremu należy 
składać dokumenty ratyfikacyjne. Dla 
nowowstępującego państwa, traktat wchodzi 
w życie w dniu podjęcia przez Parlament Unii 
Wirtualnej rezolucji o przyjęciu nowego 
członka Unii Wirtualnej. Rezolucja 
uchwalona jest po zasięgnięciu opinii Rady 
Bezpieczeństwa. Rezolucja określa liczbę 
deputowanych reprezentujących nowe 
państwo członkowskie, senatora oraz to, czy 
posiada on prawo veta.  
 

Art. 13. [Wejście w życie] 
Traktat wchodzi w życie z dniem złożenia 
Królowi Natanii ostatniego dokumentu 
potwierdzającego jego ratyfikację zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami każdej ze stron.  
 
Podpisano:  
(-)Patryk I Labacki 
Król Natanii 
Patriarcha Vaticanei 
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

 

Ustawa 
z dnia 5 stycznia 2005 r. 

o Churale Ludowym 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 7) 

 
Art. 1.[Prawa wyborcze] 

Bierne prawo wyborcze przysługuje 
wszystkim obywatelom Wandystanu. Czynne 
prawo wyborcze jest powinnością 
obywatelską.  
 

Art. 2.[Komitety wyborcze] 
Prawo zgłaszania list wyborczych przysługuje 
komitetom wyborczym. Komitety mogą być 
tworzone przez partie polityczne i koalicje 
partii politycznych. Komitet wyznacza 
pełnomocnika wyborczego, który dokonuje 

zgłoszenia listy i odpowiada za kontakty z 
organami władzy państwowej w toku 
wyborów.  
 

Art. 3.[Listy wyborcze] 
W zgłoszeniu listy wyborczej muszą być 
zawarte imiona, nazwiska i numery 
identyfikacyjne kandydatów oznaczone 
kolejnymi cyframi arabskimi od "1" w 
przyjętej przez komitet kolejności. Ilość 
kandydatów na każdej z list nie może być 
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mniejsza niż 3 i większa niż 10. Po zgłoszeniu wszystkich list Mandragor  

Socjogramu przeprowadza losowanie 
numerów list.  
 

Art. 4.[Rozpisanie wyborów] 
Mandragor Socjogramu określa datę 
wyborów wyznaczając termin 3 dni na 
zgłaszanie list kandydatów i 4 dni na 
oddanie głosów. Między obydwoma 
terminami może wystąpić przerwa nie 
dłuższa niż 2 dni.  
 

Art. 5.[Przeprowadzenie wyborów] 
Wybory przeprowadzają Mandragorzy. Do ich 
obowiązków należą- przygotowanie skryptów 
wyborczych, zabezpieczenie tajności 
wyborów, przeliczenie głosów i dokonanie 
podziału mandatów, publikacja oficjalnych 
wyników wyborów.  
 

Art. 6.[Próg wyborczy] 
W podziale mandatów nie uczestniczą 
komitety partii, które zdobyły mniej niż 10 % 
głosów oraz komitety koalicji partyjnych, 
które zdobyły mniej niż 15 % głosów.  
 

Art. 7.[Podział mandatów] 
Liczbę głosów zdobytych przez każdy komitet 
dzieli się kolejno przez 1, 1.4, 3, 5, 7 i 9. 
Mandaty przydzielane są listom wedle 5 
największych ilorazów. W przypadku 
równego ilorazu mandat przysługuje temu 
komitetowi wyborczemu, który łącznie 
uzyska więcej głosów. Mandaty zdobywają ci 
kandydaci z list, którzy zdobyli największą 
ilość głosów. W przypadku równej liczby 
głosów mandat zdobywa kandydat 
umieszczony wyżej na liście wyborczej. 
Niezwłocznie po dokonaniu podziału 
mandatów Mandragor Socjogramu ogłasza 
oficjalne wyniki wyborów.  
 

Art. 8.[Zaprzysiężenie] 
W terminie 5 dni od ogłoszenia oficjalnych 
wyników wyborów kwiatoni składają 
publiczną przysięgę o treści:  

 
"Ja, (imię i nazwisko), przysięgam 
sprawować urząd kwiatona do Churału 
Ludowego w zgodzie z prawem i etyką 
socjalistyczną, w posłuszeństwie 
Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym 
duchem wszechczasów. Przysięgam nie 
szczędzić trudu w budowie silnego 
Wandystanu, nieustawać w wysiłkach i 
pracy, sprawować Urząd godnie i z honorem, 
by przysporzyć Obywatelom dobrostan, a 
Ojczyźnie uznanie i dobre imię." 
 

Art. 9.[Przewodniczący Churału] 
Mandragor Socjogramu może przekazać 
kierowanie pracami Churału 
Przewodniczącemu wybieranemu przez 
kwiatonów z ich grona.  
 

Art. 10.[Tryb ustawodawczy] 
Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje 
każdemu z kwiatonów, Mandragorom, 
Dekameronom, Prezydentowi Wandystanu i 
grupie co najmniej 5 Obywateli . 
Przewodniczący ma obowiązek podjęcia prac 
nad każdą z propozycji zgłoszoną w formie 
projektu ustawy w kolejności ich zgłaszania. 
Prace nad projektem trwają nie dłużej niż 10 
dni, głosowanie trwa nie dłużej niż 3 dni. 
Mandragorzy podejmują decyzję w 
przedmiocie podpisania ustawy w terminie 5 
dni od jej uchwalenia. Churał może w 
jednym czasie pracować nad najwyżej 2 
projektami.  
 

Art. 11.[Quorum] 
Uchwały i ustawy przyjmowane są 
większością głosów przy udziale co najmniej 
3 kwiatonów.  
 

Art. 12.[Przepis końcowy] 
Ustawa wchodzi w życie natychmiast.

Ustawa 
z dnia 21 stycznia 2005 r. 

o mediach publicznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 8) 

 
Art. 1.[Przepis ogólny] 

1. Tworzy się 'Wandejskie Media Publiczne 
Wandejskie Przedsiębiorstwo Państwowe'. 

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu 
'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.'. 
2. Zadaniem jest prowadzenie wewnętrznej 
polityki informacyjnej w Wandystanie. 
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Przepis powyższy nie narusza wolności 
słowa, prasy, radia i telewizji w szczególności 

prawa to tworzenia niezależnych od państwa

gazet, czasopism, stacji radiowych i 
telewizyjnych oraz innych środków przekazu. 
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się 
przepisy kodeksu cywilengo dotyczące 
wandejskich przedsiębiorstw państwowych. 
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane 
są dalej w ustawie 'WMP'. 
 

Art. 2.[Organy WMP] 
1. Organami WMP są : 

a) Nadzorca 
b) Dyrektor 

 
2. Nadzorcą jest Mandragor Socjogramu. 
Nadzorca powołuje i odwołuje dyrektora 
WMP lub sprawuje funkcję dyrektora 
osobiscie.  
3. Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do 
jego uprawnień dyrektora należy:  

a) powoływanie i odwoływanie Redaktorów 
Naczelnych jednostek organizacyjnych 
wchodzacych w sklad WMP zasięgając 
opinii Komisarza Ludowego właściwego do 
spraw kultury,  
b) tworzenie w drodze edyktu jednostek 
organizacyjnych wchodzacych w sklad 
WMP oraz i ich rozwiazywanie,  
c) dysponowanie środkami finansowymi 
WMP 

 
Art. 3.[Obowiązki mediów publicznych] 

Media publiczne mają obowiązek:  
a) informowania o ważniejszych 
wydarzeniach na liście dyskusyjnej 
b) informowania o bieżącej pracy 
konstytucyjnych organów władzy 

c) informowania o bieżącej pracy innych 
organów państwowych 
d) krzewienia szacunku i miłości ludowej do 
osób Mandragorów 
d) uwzględniania zasad prawidłowej pisowni 
i wymowy języka polskiego w swej pracy. 
 

Art. 4.[Bezpłatność] 
Media publiczne nie mogą pobierać opłat za 
udostępnianie informacji.  
 

Art. 5.[Redaktorzy Naczelni] 
Do kompetencji Redaktorów Naczelnych 
należy:  
a) zatrudnianie dziennikarzy i innych 
pracowników redakcji, 
b) organizacja bieżącej pracy redakcji i 
zatwierdzanie materiałów do publikacji. 
 

Art. 6.[Stałe przedsiębiorstwa medialne] 
Stale funkcjonującymi jednostkami 
organizacyjnymi WMP są Brama 
Wandystanu, będąca dziennikiem i Rude 
Prawo, będące periodykiem.  
 

Art. 7.[Prawa najwyższych 
funkcjonariuszy państwowych] 

Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu 
oraz Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
mają nieograniczoną możliwość publikacji w 
medialnach publicznych  
 

Art. 9.[Przepis końcowy] 
Ustawa wchodzi w życie natychmiast.

 

Ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

w sprawie ratyfikacji Traktatu o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych 
między Zjednoczonym Królestwem Brugii a Mandragoratem Wandystanu 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 9) 
 

W imieniu Mandragoratu Wandystanu 
 

CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 
WANDYSTANU 

 
podaje do powszechnej wiadomości, że: 

 
W dniu 28 stycznia 2005 r., w Brugiopolis 
został podpisany Traktat o ustanowieniu 
stosunków dyplomatycznych między 

Zjednoczonym Królestwem Brugii a 
Mandragoratem Wandystanu. 
Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
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Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 

 

Załącznik 

Traktat 

o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Zjednoczonym 
Królestwem Brugii a Mandragoratem Wandystanu 

 
Art. 1. 

Zjednoczone Królestwo Brugii i Mandragorat 
Wandystanu uroczyście postanawiają wyrzec 
się przemocy, a wszystkie spory rozwiązywać 
na drodze dyplomatycznej.  
 

Art. 2. 
Wysokie Układające się Strony postanawiają 
nawiązać ze sobą stosunki dyplomatyczne.  
 

Art. 3. 
Interesy Zjednoczonego Królestwa Brugii 
oraz Jego obywateli, na terenie 
Mandragoratu Wandystanu reprezentuje 
Ambasador Zjednoczonego Królestwa Brugii.  
 

Art. 4. 
Ambasador Zjednoczonego Królestwa Brugii 
jest powoływany przez Króla Brugii, jednak 
musi zostać uznany za persona grata przez 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.  
 

Art. 5. 
Interesy Mandragoratu Wandystanu i jego 
obywateli na terenie Zjednoczonego 
Królestwa Brugii reprezentuje Ambasador 
Mandragoratu Wandystanu.  
 

Art. 6. 
Ambasador Mandragoratu Wandystanu jest 
powoływany przez Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu, jednak musi zostać uznany za 
persona grata przez Króla Brugii.  
 

Art. 7. 
Ambasadorowi przysługuje na terenie 
państwa przyjmującego, immunitet.  
 

Art. 8. 

W ramach immunitetu, na terenie państwa 
przyjmującego, ambasador:  
 
1. Nie może zostać aresztowany 
 
2. Nie podlega jurysdykcji karnej państwa 
przyjmującego 
 
3. Nie jest zobowiązany do składania zeznań 
w charakterze świadka. 
 
Immunitet chroni również majątek 
ambasadora w państwie przyjmującym  
 

Art. 9. 
Ambasador może zrzec się immunitetu.  
 

Art. 10. 
Wydalenie ambasadora z państwa 
przyjmującego następuje poprzez uznanie go 
za persona non grata.  
 

Art. 11. 
Każda z Wysokich Układających się Stron 
może wypowiedzieć niniejszy traktat. Traci 
on swoją moc z upływem trzeciego dnia 
następującego pod dniu notyfikacji 
wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.  
 

Art. 12. 
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ratyfikowania go przez Wysokie Układające 
się Strony.  
 
Podpisano:  
(-)Robert Odorczuk 
Sekretarz Spraw Zagranicznych 
Zjednoczonego Królestwa Brugii 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Ustawa 
z dnia 9 lutego 2005 r. 

o samorządzie terytorialnym 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 10) 

 
Art. 1. 

1. Samorząd terytorialny Wandystanu 
stanowią gminy miejskie i wiejskie, zwane 
dalej gminą.  
2. Gmina posiada osobowość prawną.  
3. Gminę miejską stanowi miasto 
posiadające prawa miejskie nadane mu przez 
Komisarza Ludowego właściwego do spraw 
administracji publicznej w drodze edyktu.  
4. Gminę wiejską stanowi wieś.  
5. Gmina posiada statut. Statut nadaje w 
drodze edyktu Komisarz właściwy do spraw 
administracji publicznej na wniosek 
założyciela miasta lub wsi.  
6. Statut zmienia organ stanowiący gminy za 
zgodą Komisarza właściwego do spraw 
administracji publicznej.  
7. Gmina powstaje z chwilą nadania jej 
statutu. 

 
Art. 2. 

1. Buduar Miasta może za zgoda Komisarza 
Ludowego właściwego do spraw 
administracji publicznej ustanowić urząd 
Wicebuduara.  
2. Buduar Miasta powołuje i odwołuje 
Wicebuduara.  
3. Wicebuduar miasta zastępuje Buduara 
podczas jego nieobecnosci.  
4. Wicebuduar wykonuje zadania zlecone 
przez Buduara.  

 
Art. 3. 

1. Organem stanowiącym gminy posiadającej 
więcej niż 15 mieszkańców jest Gminna 
Rada Narodowa.  
2. Kadencja Rady trwa trzy miesiące.  
3. Organem wykonawczym gminy miejskiej 
jest Buduar Miasta.  
4. Organem stanowiącym i wykonawczym 
gminy wiejskiej lub miejskiej posiadającej 
mniej niż 15 mieszkańców, jest Sołtys Wsi 
lub Buduar Miasta.  
5. Statuty gmin mogą powołać Gminną Radę 
Narodową, nawet w przypadku posiadania 
ilości mieszkańców mniejszej, od 15, jeśli 
uznają to za stosowne.  
6. W celu obsługi administracyjnej 
Gminnych Rad Narodowych, Buduarów i 
Wójtów Gmin tworzy się Gminne Komisariaty 
Ludowe. Sposób organizacji Gminnego 

Komisariatu Ludowego ustala Gminna Rada 
Narodowa w drodze uchwały.  

 
Art. 4. 

Do samorządu gminnego należą sprawy nie 
zastrzeżonego dla innych organów 
państwowych na obszarze jego działania.  

 
Art. 5. 

1. Gminna Rada Narodowa składa się z 
dwóch radnych oraz Buduara Miasta albo 
Sołtysa Wsi. Statut gminy może zwiększyć 
ilość radnych do maksymalnie pięciu.  
2. Gminna Rada Narodowa obraduje na 
sesjach pod przewodnictwem wybranego 
przez siebie Przewodniczącego.  
3. Uchwały podejmowane przez Gminną 
Radę Narodową stanowią akty prawa 
miejscowego.  
4. Wybory do Gminnych Rad Narodowych są 
powszechne, wolne, równe, tajne i 
proporcjonalne.  
5. Ordynację wyborczą do Gminnych Rad 
Narodowych określi odrębna ustawa. 

 
Art. 6. 

Sposób wyboru i odwołania organu 
wykonawczego gminy określa statut gminy.  

 
Art. 7. 

1. Nadzór nad samorządem terytorialnym 
sprawuje Komisarz właściwy do spraw 
administracji publicznej.  
2. W sytuacji, gdy samorząd terytorialny 
danej gminy nie funkcjonuje prawidłowo 
Rada Komisarzy Ludowych Wandystanu na 
uzasadniony wniosek komisarza ludowego 
może zawiesić funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego określonej gminy i wprowadzić 
na jej terenie tymczasowy zarząd 
komisaryczny.  
 
3. Na wniosek Buduara Trybunał Ludowy 
bada zgodność uchwały z prawem 
Wandystanu. W razie stwierdzenia 
niezgodności uchwały z prawem 
Wandystanu, Trybunał Ludowy uchyla 
uchwałę.  

 
Art. 8. 
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1. Organ wykonawczy gminy prowadzi 
gospodarkę finansową gminy według 
własnego uznania, mając na uwadze 
potrzeby gminy i dobro jej mieszkańców.  
2. Organ wykonawczy gminy, najpóźniej do 
dnia 10 stycznia, kwietnia, lipca, 
października, składa organowi 
stanowiącemu oraz Komisarzowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych, 
sprawozdanie z rachunków Gminy za 
kwartał poprzedzający  
3. Na przychody gminy składają się dochody 
ze sprzedaży działek, subwencje z budżetu 
centralnego, jeśli je ustanowiono, darowizny 
na rzecz gminy oraz dochody przedsiębiorstw 
komunalnych  

 
Art. 9. 

1. Rada Komisarzy Ludowych znosi gminę, 
jeśli:  

a) tak postanowi jej organ stanowiący  
b) gmina nie posiada stron internetowych, 
przez co najmniej jeden miesiąc  
c) populacja gminy utrzymuje się w 
okresie, co najmniej jedno miesięcznym na 
poziomie niższym niż trzech mieszkańców  

2. Gmina zostaje postawiona w stan 
likwidacji w siódmym dniu od daty podjęcia 

uchwały, jeśli nie wniesiono odwołania do 
sądu.  
3. Do likwidacji gminy stosuje się przepisy 
ustaw odrębnych dotyczących likwidacji 
osób prawnych, z zastrzeżeniem, że 
składniki majątkowe gminy przechodzą na 
własność Skarbu Państwa po wykonaniu 
zobowiązań Gminy.  
4. Rada Komisarzy Ludowych może z 
własnej inicjatywy dokonać zmiany w 
statucie powołując Gminną Radę Narodową, 
jeśli populacja gminy przekroczy 15 osób.  
5. Rada Komisarzy Ludowych może z 
własnej inicjatywy dokonać zmiany w 
statucie polegającej na zniesieniu Gminnej 
Rady Narodowej, jeśli populacja miasta stale 
w okresie, co najmniej jednomiesięcznym 
jest niższa niż sześć osób.  
6. Zmiany w statucie dokonane na 
podstawie niniejszego artykułu, wchodzą w 
życie, jeśli w terminie siedmiu dni organ 
stanowiący gminy nie wniósł odwołania do 
sądu.  

 
Art. 10. 

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 

 
Ustawa 

z dnia 9 lutego 2005 r. 

Ordynacja wyborcza do Gminnych Rad Narodowych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 11) 

 
Art. 1. 

Ustawa określa tryb i sposób 
przeprowadzenia wyborów radnych do 
Gminnych Rad Narodowych.  
 

Art. 2. 
Prawo wybierania i wybieralności 
przysługuje wszystkim mieszkańcom danej 
gminy, którzy najpóźniej w dniu ogłoszenia 
wyborów zamieszkiwali na terenie gminy.  
 

Art. 3. 
Prawa wyborcze określone w art. 2 nie 
przysługują osobom, którym zostały 
odebrane prawa publiczne prawomocnym 
wyrokiem sądu.  
 

Art. 4. 
Wybory do Gminnych Rad Narodowych są 
powszechne, wolne, równe, tajne i 
proporcjonalne.  

 
Art. 5. 

1. Wybory przeprowadza Ludowy Komitet 
Wyborczy składający się z Mandragorów, 
Dekameronów i sędziów Trybunału 
Ludowego. Komitetowi przewodniczy 
Mandragor Socjogramu. Do zadań komitetu 
należy:  

a) rejestracja kandydatów  
b) przygotowanie skryptów wyborczych  
c) przeprowadzenie głosowania  
d) podanie do wiadomości wyniku 
wyborów. 

2. Wybory we wszystkich gminach 
posiadających Gminne Rady Narodowe 
przeprowadza się jednocześnie (wybory 
zwyczajne)  
3. Przepisu powyższego nie stosuje się 
(wybory nadzwyczajne) w razie :  
a) przeprowadzenia wyborów do 
nowopowstałej Gminnej Rady Narodowej  
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b) przeprowadzenia wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w skutek skrócenia 
kadencji istniejącej Gminnej Rady 
Narodowej.  
4. Kadencja Gminnych Rad Narodowych 
pochodzących z wyborów nadzwyczajny 
kończy się z upływam trzymiesięcznej 
kadencji Gminnych Rad Narodowych 
pochodzących z wyborów zwyczajnych.  
 

Art. 6. 
1. Wybory do Gminnej Rady Narodowej 
ogłasza się, na co najmniej tydzień przed 
upływem kadencji Gminnej Rady Narodowej.  
2. Wybory do Gminnej Rady Narodowej I 
kadencji ogłasza się niezwłocznie po 
wprowadzeniu w Statucie gminy zmiany 
powodującej powołanie Gminnej Rady 
Narodowej albo po nadaniu Statutu taki 
organ powołującego.  
 

Art. 7. 

Czas trwania wyborów równa się jednemu 
tygodniowi, z czego pierwsze trzy dni są 
przeznaczone na składanie kandydatur, po 
czym następuje jeden dzień przerwy, a 
kolejne trzy dni przeznaczone są na 
głosowanie.  
 

Art. 8. 
Ludowy Komitet Wyborczy ustala wyniki 
głosowania oraz podaje je do publicznej 
wiadomości najpóźniej w dniu następującym 
po dniu zamknięcia wyborów.  
 

Art. 9. 
Mandaty radnych uzyskują ci kandydaci, 
którzy w wyborach do odpowiedniej Gminnej 
Rady Narodowej uzyskały dwie największe 
ilości głosów.  

 
Art. 10. 

Ustawa wchodzi w życie natychmiast.

 

Ustawa 
z dnia 9 lutego 2005 r. 

w sprawie ratyfikacji Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między 
Księstwem Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 12) 
 

W imieniu Mandragoratu Wandystanu 
 

CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 
WANDYSTANU 

 
podaje do powszechnej wiadomości, że: 

 
W dniu 6 lutego 2005 r., w Genosse Wanda 
Stadt został podpisany Traktat o stosunkach 
dyplomatycznych między Księstwem 
Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu. 

Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
 
Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 
 

Załącznik 

Traktat 

o stosunkach dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a 
Mandragoratem Wandystanu 

 
Art. 1. 

Księstwo Sarmacji oraz Mandragorat 
Wandystanu uznają wzajemnie swoje 
istnienie, wyrzekają się przemocy we 
wzajemnych stosunkach i postanawiają 
rozwiązywać wszelkie spory na drodze 
dyplomatycznej.  

 
Art. 2. 

Interesy Strony na terenach znajdujących się 
pod władzą zwierzchnią Strony drugiej 
reprezentuje Ambasador, powoływany 
zgodnie z wewnętrznym prawem Strony i 
uznawany za persona grata przez Głowę 
Państwa Strony drugiej. Ambasadorów 
chroni immunitet, określony Konwencją 
wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 
dnia 18 kwietnia 1961 r.  
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Art. 3. 
Każdej ze Stron przysługuje prawo do 
wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez 
notyfikację tego faktu drugiej Stronie. 
Traktat traci moc po upływie trzech dni od 
daty notyfikacji.  
 

Podpisano:  
(-)Piotr diuk Kościński 
Minister Spraw Zagranicznych Księstwa 
Sarmacji 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

Ustawa 
z dnia 9 lutego 2005 r. 

w sprawie ratyfikacji Konwencji konsularnej między Księstwem Sarmacji a 
Mandragoratem Wandystanu 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 13) 
 

W imieniu Mandragoratu Wandystanu 
 

CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 
WANDYSTANU 

 
podaje do powszechnej wiadomości, że: 

 
W dniu 6 lutego 2005 r., w Genosse Wanda 
Stadt została podpisana Konwencja 
konsularna między Księstwem Sarmacji a 
Mandragoratem Wandystanu. 

Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
 
Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 
 

Załącznik 

Konwencja 

konsularna między Księstwem Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu 
 

Art. 1. 
Niniejsza konwencja dotyczy powoływania 
urzędów konsularnych - konsulatów 
generalnych i konsulatów.  
 

Art. 2. 
Do zadań urzędów konsularnych należy:  
a. popieranie rozwoju stosunków 
handlowych, gospodarczych, naukowych i 
konsularnych między państwem 
wysyłającym a państwem przyjmującym oraz 
przyczynianie się w inny sposób do rozwoju 
przyjaznych stosunków między nimi, 
b. wykonywanie innych czynności 
konsularnych, w szczególności udzielanie 
wiz oraz ochrona prawna obywateli państwa 
wysyłającego, 
c. reprezentowanie jednostek terytorialnych 
państwa wysyłającego. 
 

Art. 3. 
Ustanowienie urzędu konsularnego 
następuje w drodze decyzji szefa rządu 
państwa wysyłającego podjętej w 
porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych, po uzyskaniu zgody 
państwa przyjmującego.  
 

Art. 4. 
Kierownik urzędu konsularnego jest 
akredytowany przy ministrze właściwym do 
spraw zagranicznych państwa przyjmującego 
i zostaje dopuszczony do wykonywania 
swoich funkcji na mocy upoważnienia 
państwa przyjmującego (exequatur).  
 

Art. 5. 
Państwo przyjmujące może w każdej chwili 
zawiadomić państwo wysyłające o uznaniu 
jego urzędnika konsularnego za persona non 
grata. Państwo wysyłające odwołuje 
urzędnika konsularnego uznanego za 
persona non grata.  
 

Art. 6. 
Wysokie Umawiające się Strony mogą 
mianować i przyjmować honorowych 
urzędników konsularnych. Honorowi 
urzędnicy konsularni mogą być obywatelami 
państwa przyjmującego.  
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Art. 7. 
Kierownik urzędu konsularnego nie podlega 
jurysdykcji karnej, cywilnej i 
administracyjnej państwa przyjmującego. 
Korzysta on z nietykalności osobistej i nie 
podlega zatrzymaniu, aresztowaniu ani 
ograniczeniu wolności w jakiejkolwiek 
formie.  

 
Podpisano:  
(-)Piotr diuk Kościński 
Minister Spraw Zagranicznych Księstwa 
Sarmacji 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Ustawa 

z dnia 22 lutego 2005 r. 

Kodeks Karny 
 (D.P.M.W. 1/2005 poz. 14) 

P r e a m b u ł a: 
 
Każdy prowokator, czy szaleniec, który 
odważy się podnieść rękę przeciw Władzy 
Ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę 
Władza Ludowa odrąbie. W interesie klasy 
robotniczej. W interesie chłopstwa 
pracującego i inteligencji. W interesie walki o 
podwyższenie stopy życiowej ludności. W 
interesie dalszej demokratyzacji naszego 
życia. W interesie naszej Ojczyzny.  
 

CZĘŚĆ I OGÓLNA  
 

RODZDZIAŁ I  
Zasady odpowiedzialności karnej 
 
Art. 1. 
§1. Odpowiedzialności karnej podlega ten, 
kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę 
obowiązującą w czasie jej popełnienia.  
§2. Nie popełnia przestępstwa ten, komu nie 
można przypisać winy w czasie czynu.  
§3. Nie stanowi przestępstwa czyn, którego 
szkodliwość klasowa jest znikoma  
Art. 2. 
Odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
skutkowe, podlega ten, na kim ciążył 
obowiązek zapobieżenia skutkowi.  
 
Art. 3. 
Ustawodawstwu karnemu wandejskiemu 
podlega sprawca, który popełnił czyn 
zabroniony lub, gdy skutki czynu wystąpiły:  
1. Na liście dyskusyjnej Mandragoratu 
Wandystanu, samorządów lub ich organów  
2. Na czacie Mandragoratu Wandystanu, 
samorządów lub ich organów  
3. Na stronach internetowych lub w 
systemach informatycznych Mandragoratu 
Wandystanu, samorządów lub ich organów,  

4. Na stronach internetowych osób 
fizycznych, prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej,  
5. W wandejskich mediach  
6. W pozostałych miejscach publicznych 
Mandragoratu Wandystanu, samorządów lub 
ich organów  
7. W kontaktach między osobami fizycznymi, 
prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie 
posiadającymi osobowości prawnej oraz 
organami Mandragoratu Wandystanu lub 
samorządów.  
 
Art. 4. 
§1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno 
przestępstwo.  
§2. Jeśli czyn wyczerpuje znamiona 
określone w więcej niż jednym przepisie, sąd 
skazuje za jedno przestępstwo na podstawie 
wszystkich zbiegających się przepisów, 
wymierzając karę na podstawie przepisu 
przewidującego karę najsurowszą.  
 
Art. 5. 
Dwa lub więcej podobnych zachowań 
powziętych w krótkich odstępach czasu 
stanowi jedno przestępstwo.  
 

RODZDZIAŁ II  
Formy popełnienia przestępstwa 
 
Art. 6. 
§1. Kto swoim zachowaniem bezpośrednio 
zmierza do popełnienia czynu zabronionego, 
jednak popełnienie nie następuje, odpowiada 
za usiłowanie.  
§2. Kto dobrowolnie odstąpił od dokonania 
czynu lub zapobiegł skutkowi, nie podlega 
karze za usiłowanie.  
 
Art. 7. 
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§1. Kto podejmuje czynności mające za 
zadanie stworzenie warunków do dokonania 
czynu zabronionego, a w szczególności 
wchodzi w porozumienie z inną osobą, 
uzyskuje środki, zbiera informacje lub 
sporządza plan działania, odpowiada za 
przygotowanie.  
§2. Kto dobrowolnie zniszczył 
przygotowywane środki, zapobiegł 
skorzystaniu z nich w przyszłości lub podjął 
inne istotne starania zmierzające do 
zapobieżenia czynowi, nie podlega karze za 
przygotowanie.  
 
Art. 8. 
Kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego 
przez inną osobę lub wykorzystując 
uzależnienie od innej osoby, poleca jej 
wykonanie takiego czynu, odpowiada za 
kierownictwo.  
 
Art. 9. 
Kto nakłania inną osobę do dokonania czynu 
zabronionego, chcąc, aby go dokonała, 
odpowiada za podżeganie.  
 
Art. 10. 
Kto swoim zachowaniem ułatwia popełnienie 
przestępstwa, w szczególności dostarczając 
środki, informacje lub rady, albo swoim 
zaniechaniem, wbrew obowiązkowi, ułatwia 
popełnienie czynu innej osobie, odpowiada 
za pomocnictwo.  
 
Art. 11. 
Za usiłowanie, przygotowanie, kierownictwo, 
pomocnictwo i podżeganie w granicach 
zagrożenia przewidzianych dla danego 
przestępstwa  

 
RODZDZIAŁ III  
Wyłączenie odpowiedzialności 
karnej 
 
Art. 12. 
§1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie 
koniecznej odpiera bezprawny zamach na 
jakiekolwiek prawnie chronione dobro.  
§2. W razie przekroczenia granic obrony 
koniecznej, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia.  

 
RODZDZIAŁ IV  
Kary 

 
Art. 13. 
Karami są (według stopnia surowości i 
dokuczliwości):  
1. grzywna  
2. nadzór  
3. areszt  
4. więzienie  
5. zamknięcie w twierdzy  
6. śmierć  
 
Art. 14. 
§1. Grzywnę wymierza się w wysokości do 
1.200 engelsów  
§2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok 
innych kar, w szczególności, jeśli 
przestępstwo popełniono w celu pozyskania 
korzyści majątkowej.  
§3. Przed wymierzeniem grzywny, Sąd może 
zwrócić się do komisarza właściwego do 
spraw finansów z wnioskiem o zbadanie 
możliwości finansowych oskarżonego.  
§4. Za datę wykonania kary grzywny uważa 
się dzień przelania środków pieniężnych na 
właściwy rachunek bankowy wskazany 
edyktem komisarza ludowego właściwego do 
spraw finansów publicznych.  
§5. W razie nieziszczenia grzywny w terminie 
siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się 
wyroku, jeśli egzekucja okaże się 
bezskuteczna, grzywna podlega zmianie na 
karze nadzoru, w taki sposób, że jednemu 
dniowi nadzoru równa się dziesięć engelsów 
grzywny.  
§6. Jeśli grzywnę orzeczono obok innych 
kar, karę zastępczą nadzoru wykonuje się po 
wykonaniu pozostałych kar.  
 
Art. 15. 
§1. Kara nadzoru trwa najkrócej tydzień, 
najdłużej miesiąc.  
§2. W czasie odbywania kary, skazany:  

1. Nie może swobodne wypowiadać się w 
miejscach publicznych Mandragoratu 
Wandystanu, samorządów oraz ich 
organów  
2. Nie może zmieniać miejsca 
zameldowania ani klasy społecznej.  
3. Jest obowiązany do nieodpłatnego 
wykonywania pracy społecznie użytecznej 
poza sektorem automatycznej gospodarki, 
nakazanej przez sąd. Kontroli dokonuje 
komisariat ludowy właściwy do spraw 
bezpieczeństwa publicznego.  

§3. Niewypełnianie obowiązku wykonywania 
pracy nakazanej przez sąd, powoduje 
automatyczne przedłużenie kary, do 
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momentu, kiedy skazany wykona pracę 
nakazaną przez sąd, w pełnym wymiarze. 
Przedłużona kara nadzoru trwa nie dłużej 
niż dwa miesiące.  
 
Art. 16. 
§1. Kara aresztu trwa najkrócej dwa 
tygodnie, najdłużej trzy miesiące.  
§2. Podczas odbywania kary pozbawienia 
wolności, skazany:  

1. Ma uniemożliwione swobodne 
wypowiadanie się w miejscach publicznych 
Mandragoratu Wandystanu, samorządów i 
ich organów,  
2. Ma uniemożliwione zmienianie miejsca 
zameldowania i klasy społecznej,  
3. Ma uniemożliwione korzystanie systemu 
bankowego i gospodarczego Mandragoratu 
Wandystanu,  
4. Jest usuwany ze wszelkich 
zajmowanych przez siebie stanowisk 
publicznych  

 
§3. Sąd może zobowiązać skazanego do 
wykonywania w okresie odbywania kary, 
pracy społecznie użytecznej poza systemem 
automatycznej gospodarki. Kontroli 
dokonuje komisariat właściwy do spraw 
bezpieczeństwa publicznego.  
§4. W przypadku niewykonania pracy 
nakazanej przez Sąd, wydłuża on areszt do 
czasu wykonania pracy. Wydłużony areszt 
nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy  
 
Art. 17. 
§1. Kara więzienia trwa najkrócej miesiąc, 
najdłużej sześć miesięcy.  
§2. Podczas odbywania kary, skazany:  

1. Ma uniemożliwione wypowiadanie się w 
miejscach publicznych Mandragoratu 
Wandystanu, samorządów i ich organów,  
2. Ma uniemożliwione zmienianie miejsca 
zameldowania i klasy społecznej,  
3. Ma uniemożliwione korzystanie z 
systemu bankowego i gospodarczego 
Mandragoratu Wandystanu,  
4. Jest usuwany ze wszelkich 
zajmowanych przez siebie stanowisk 
publicznych.  

 
Art. 18. 
§1. Kara zamknięcia w twierdzy trwa 
najkrócej dwa, a najdłużej osiemnaście 
miesięcy  
§2. Podczas odbywania kary zamknięcia w 
twierdzy, skazany:  

1. Ma uniemożliwione wypowiadanie się w 
miejscach publicznych Mandragoratu 
Wandystanu, samorządów i ich organów,  
2. Nie może otrzymywać wiadomości miejsc 
publicznych Mandragoratu Wandystanu, 
samorządu albo ich organów, przez co w 
szczególności rozumie się zakaz 
otrzymywania poczty z list dyskusyjnych,  
3. Ma uniemożliwione zmienianie miejsca 
zameldowania i klasy społecznej,  
4. Ma uniemożliwione korzystanie z 
systemu bankowego i gospodarczego 
Mandragoratu Wandystanu oraz innych 
systemów informatycznych.  
5. Jest usuwany ze wszelkich 
zajmowanych przez siebie stanowisk 
publicznych.  

 
Art. 19. 
§1. Karę śmierci wykonuje się publicznie, z 
zachowaniem należytych warunków 
humanitaryzmu, w dniu przypadającym nie 
wcześniej niż czternastego dnia od daty 
uprawomocnienia się wyroku, chyba, że z 
Kancelarii Mandragora Jutrzenki nadeszło 
pismo o nieskorzystaniu z prawa łaski.  
§2. Sąd w wyroku określi formę egzekucji. 
Karę wykonuje się poprzez:  

1. rozstrzelanie,  
2. powieszenie,  

§3. Sąd może zobowiązać skazanego do 
wysłuchania siedmiogodzinnego 
przemówienia Fidela Castro przed 
wykonaniem kary. Od egzekucji należy 
odstąpić w razie śmierci skazanego podczas 
odtwarzania przemówienia.  
§4. Skazanego na karę śmierci uznaje się za 
zmarłego w dniu wykonania kary.  
 
Art. 20. 
 
§1. Sąd orzeka przepadek korzyści i 
przedmiotów pochodzących z przestępstwa 
lub, które służyły lub były przeznaczone do 
popełnienia przestępstwa.  
§2. Jeżeli orzeczenie przepadku określonego 
w § 1 nie jest możliwe, sąd może orzec 
przepadek równowartości przedmiotów.  
§3. Przepadku przedmiotów określonych w § 
1 nie orzeka się, jeżeli podlegają one 
zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu 
uprawnionemu podmiotowi.  
§4. Objęte przepadkiem przedmioty 
przechodzą na własność Skarbu Państwa z 
chwilą uprawomocnienia się wyroku.  
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RODZDZIAŁ V  
Nadzwyczajne złagodzenie i 
zaostrzenie kary 
 
Art. 21. 
§1. Sąd, z ważnych powodów, w 
szczególności, jeśli motywy i okoliczności 
popełnienia przestępstwa, postawa sprawcy i 
stopień szkodliwości klasowej czynu za tym 
przemawiają, a także, gdy ustawa tak 
stanowi, może nadzwyczajnie złagodzić karę.  
§2. Nadzwyczajnego złagodzenia kary 
dokonuje się w ten sposób, że wymierza 
karę:  

1. grzywny, jeśli ustawa przewiduje karę 
nadzoru, jako najłagodniejszą,  
2. nadzoru, jeśli ustawa przewiduje karę 
aresztu, jako najłagodniejszą,  
3. aresztu, jeśli ustawa przewiduje karę 
więzienia, jako najłagodniejszą,  
4. więzienia, jeśli ustawa przewiduje karę 
zamknięcia w twierdzy, jako 
najłagodniejszą,  
5. zamknięcia w twierdzy, jeśli ustawa 
przewiduje karę śmierci  

 
Art. 22. 
 
§1. Sąd, z ważnych powodów, w 
szczególności, jeśli dokonano przestępstwa 
ciągłego albo wielokrotnego dokonania 
przestępstwa, powrotu do przestępstwa, a 
także, gdy okoliczności i motywy popełnienia 
przestępstwa zasługują na szczególne 
potępienie, a stopień szkodliwości klasowej 
czynu jest wielki, może nadzwyczajnie 
zaostrzyć karę.  
§2. Nadzwyczajnego zaostrzenia kary 
dokonuje się w ten sposób, że wymierza się 
karę:  

1. aresztu, jeśli ustawa przewiduje karę 
nadzoru, jako najsurowszą,  
2. więzienia, jeśli ustawa przewiduje karę 
aresztu jako najsurowszą,  
3. zamknięcia w twierdzy, jeśli ustawa 
przewiduje karę więzienia, jako 
najsurowszą.  

 

RODZDZIAŁ VI  
Warunkowe zwolnienie z 
odbywania reszty kary 
 
Art. 23. 
Skazanego na karę nadzoru, aresztu, 
więzienia albo zamknięcia w twierdzy, sąd 

może warunkowo zwolnić z odbycia reszty 
kary, jeśli jego postawa, warunki osobiste i 
sposób życia przed dokonaniem 
przestępstwa oraz zachowywanie się 
skazanego podczas wykonywania kary 
uzasadniają przekonanie, że skazany będzie 
przestrzegał porządku prawnego  
 
Art. 24. 
Skazanego można warunkowo zwolnić, po 
odbyciu przez niego co najmniej 1/3 kary.  
 
Art. 25. 
W razie warunkowego zwolnienia, czas 
pozostały do odbycia kary stanowi okres 
próby.  

 
RODZDZIAŁ VII  
Zatarcie skazania 
 
Art. 26. 
Z chwilą zatarcia skazania, uważa się je za 
niebyłe  
 
Art. 27. 
W razie skazania na karę śmierci, zatarcie 
skazania następuje po upływie dziesięciu 
miesięcy od wykonania kary zastępującej 
karę śmierci lub jej darowaniu.  
 
Art. 28. 
W razie skazania na karę zamknięcia w 
twierdzy, zatarcie skazania następuje po 
ośmiu miesiącach od jej wykonania lub 
darowania.  
 
Art. 29. 
W razie skazania na karę więzienia, zatarcie 
skazania następuje po sześciu miesiącach od 
dnia jej wykonania lub darowania.  
 
Art. 30. 
W razie skazania na karę aresztu, zatarcie 
następuje po czterech miesiącach od jej 
darowania albo wykonania.  
 
Art. 31. 
W razie skazania na karę nadzoru, zatarcie 
następuje po trzech miesiącach od jej 
wykonania albo adrowania  
 
Art. 32. 
W razie skazania na karę grzywny, zatarcie 
skazania następuje po dwóch miesiącach od 
dnia jej darowania lub wykonania.  
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Art. 33. 
Sąd, dokonuje zatarcia na wniosek 
skazanego  
 

RODZDZIAŁ VIII  
Odpowiedzialność za przestępstwa 
popełnione za granicą 
 
Art. 34. 
Ustawę karna wandejską stosuje się do 
mieszkańca Mandragoratu Wandystanu 
nieposiadającego statusu mieszkańca ani 
obywatelstwa państwa, w którym 
przestępstwo popełniono.  
 
Art. 35. 
Ustawę karna wandejską stosuje się do 
mieszkańca Mandragoratu Wandystanu, 
który posiada status mieszkańca lub 
obywatelstwo państwa, w którym popełniono 
przestępstwo, a popełnił przestępstwo 
przeciwko Mandragoratowi Wandystanu, 
wandejskim osobom fizycznym i prawnym, 
wandejskim jednostkom organizacyjnym nie 
posiadającym osobowości prawnej oraz 
instytucjom wandejskim.  
 
Art. 36. 
§1. Warunkiem odpowiedzialności karnej za 
czyn popełniony za granicą jest uznanie tego 
czynu za przestępstwo w miejscu jego 
popełnienia.  
§2. Jeśli między ustawą wandejską, a 
prawem obowiązującym na terenie, na 
którym przestępstwo popełniono, zachodzą 
różnice, należy je uwzględnić na korzyść 
sprawcy.  
§3. Warunku przewidzianego w §2 nie 
stosuje się wobec funkcjonariuszy 
publicznych Mandragoratu Wandystanu, 
którzy popełnili za granicą przestępstwo w 
związku z pełnieniem swoich funkcji oraz do 
mieszkańców Wandystanu, którzy popełnili 
przestępstwo na terenie nie podlegającym 
żadnej władzy.  
 

RODZDZIAŁ IX  
Objaśnienie wyrażeń ustawowych 
 
Art. 37. 
Korzyścią majątkową lub osobistą jest 
zarówno korzyść dla siebie, jak dla innych.  
 
Art. 38. 
Przy ocenie stopnia klasowej szkodliwości 
czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i 

charakter naruszonego dobra, rozmiary 
wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i 
okoliczności popełnienia czynu, wagę 
naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak 
również postać zamiaru, motywację sprawcy, 
rodzaj naruszonych reguł ostrożności i 
stopień ich naruszenia.  
 
Art. 39. 
Groźbą bezprawną jest również groźba 
spowodowania postępowania karnego lub 
rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 
zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie 
stanowi groźby zapowiedź spowodowania 
postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie 
na celu ochronę prawa naruszonego 
przestępstwem.  
 
Art. 40. 
Funkcjonariuszem publicznym są:  
1. Mandragorzy  
2. Dekameroni  
3. Prezydent Wandystanu  
4. Komisarze Ludowi  
5. Sędziowie  
6. Prokuratorzy  
7. Kwiatoni  
8. Osoby zarządzające jednostkami 
samorządu terytorialnego  
9. Członkowie organów stanowiących w 
jednostkach samorządu terytorialnego  
10. Kierownicy i członkowie misji 
dyplomatycznych i konsularnych  
11. Osoba będąca pracownikiem 
administracji rządowej lub samorządowej, 
chyba, że pełni wyłącznie funkcje usługowe  
12. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa.  
 
Art. 41. 
Napaścią, w rozumieniu ustawy, jest 
zarówno napaść słowna dokonana przy 
użyciu wyrazów obraźliwych, jak i 
spamowanie skrzynki pocztowej oraz 
świadome wysyłanie zainfekowanych 
wiadomości e-mail.  
 

CZĘŚĆ II SZCZEGÓLNA  
 

RODZDZIAŁ X  
Przestępstwa przeciwko 
Mandragoratowi Wandystanu 
 
Art. 42. 
Kto podejmuje działania, które mają na celu 
pozbawienie Mandragorat Wandystanu 
niepodległości, oderwanie od niego części 
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obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi 
konstytucyjnego ustroju Mandragoratu 
Wandystanu, podlega karze zamknięcia w 
twierdzy na czas nie krótszy od czterech 
miesięcy, albo karze śmierci  
 
Art. 43. 
Kto podejmuje działania zmierzające 
bezpośrednio do bezprawnego usunięcia 
konstytucyjnego organu Mandragoratu 
Wandystanu, podlega karze zamknięcia w 
twierdzy na czas nie krótszy od czterech 
miesięcy, albo karze śmierci.  
 
Art. 44. 
Kto środkami bezprawnymi wywiera wpływ 
na czynności urzędowe konstytucyjnego 
organu Mandragoratu Wandystanu, podlega 
karze więzienia alko karze aresztu  
 
Art. 45. 
Kto posługuje się więcej niż jedną 
tożsamością w Mandragoracie Wandystanu, 
podlega karze zamknięcia w twierdzy, albo 
karze śmierci.  
 
Art. 46. 
Kto posługuje się więcej niż jedną 
tożsamością Mandragoratu Wandystanu w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
podlega karze śmierci, albo karze zamknięcia 
w twierdzy.  
 
Art. 47. 
Kto posługuje się więcej niż jednym 
obywatelstwem Mandragoratu Wandystanu, 
podlega karze śmierci, albo karze zamknięcia 
w twierdzy.  
 
Art. 48. 
§1. Kto włamuje się do systemów 
informatycznych Mandragoratu 
Wandystanu, podlega karze więzienia albo 
zamknięcia w twierdzy.  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto 
wykorzystuje luki w systemach 
informatycznych Mandragoratu Wandystanu 
do użycia go niezgodnie z prawem albo 
przeznaczeniem.  
 
Art. 49. 
§1. Kto działa na szkodę Mandragoratu 
Wandystanu, będąc upoważnionym do 
występowania w jego imieniu w stosunkach z 
rządem obcego państwa, podlega karze 
więzienia albo zamknięcia w twierdzy.  

§2. Kto, dopuszczając się przestępstwa 
określonego §1, wywołał szkody wielkich 
rozmiarów, podlega karze zamknięcia w 
twierdzy, albo karze śmierci.  
 
Art. 50. 
Kto bierze udział w działalności obcego 
wywiadu przeciwko Mandragoratowi 
Wandystanu, podlega karze śmierci albo 
zamknięcia w twierdzy.  
 
Art. 51. 
Kto przechowuje, zdobywa lub gromadzi 
informacje w celu przekazania ich obcemu 
wywiadowi, podlega karze więzienia albo 
zamknięcia w twierdzy.  
 
Art. 52. 
Kto publicznie znieważa Naród wandejski lub 
Mandragorat Wandystanu, podlega karze 
nadzoru, albo grzywnie.  
 
Art. 53. 
Kto dopuszcza się napaści na Obywatela 
Mandragoratu Wandystanu, podlega karze 
aresztu, albo karze nadzoru.  
 
Art. 54. 
Kto na terytorium wandejskim dopuszcza się 
napaści na głowę państwa obcego, 
kierownika placówki dyplomatycznej lub 
konsularnej, osobę należącą do misji 
dyplomatycznej lub konsularnej albo osobą 
korzystającą z podobnej ochrony na 
podstawie umów międzynarodowych albo 
powszechnie uznanych zwyczajów, podlega 
karze aresztu, albo karze nadzoru. Przepis 
stosuje się, jeśli państwo obce zapewnia 
wzajemność.  
 
Art. 55. 
§1. Kto publicznie znieważa, usuwa lub, 
mając taki obowiązek, nie umieszcza symboli 
państwowych, podlega karze nadzoru, albo 
karze grzywny  
§2. Tej samej karze podlega, kto znieważa, 
usuwa lub, mając taki obowiązek, nie 
umieszcza obcego symbolu państwowego. 
Przepis stosuje się, jeśli państwo obce 
zapewnia wzajemność.  
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RODZDZIAŁ XI  
Przestępstwa przeciwko 
porządkowi publicznemu 
 
Art. 56. 
Kto publicznie nawołuje do popełnienia 
przestępstwa, podlega karze nadzoru, albo 
karze grzywny.  
 
Art. 57. 
Kto publicznie pochwala popełnienie 
przestępstwa, podlega karze nadzoru, albo 
karze grzywny  
 
Art. 58. 
Kto publicznie znieważa pomnik lub inne 
miejsce urządzone w celu upamiętnienia 
zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, 
podlega karze nadzoru albo grzywnie  
 
Art. 59. 
Kto publicznie prezentuje treści 
pornograficzne, w taki sposób, że może to 
narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego 
nie życzy, podlega karze nadzoru, albo 
grzywnie. Ściganie odbywa się z oskarżenia 
prywatnego.  
 
Art. 60. 
Kto, bez odpowiedniej informacji, 
rozpowszechnia adresy stron internetowych, 
których otwarcie może spowodować 
zagrożenie dla pracy albo mienia osoby 
oglądającej, podlega karze nadzoru, albo 
grzywnie.  

 
RODZDZIAŁ XII  
Przestępstwa przeciwko wolności 
 
Art. 61. 
Kto, nie będąc do tego odpowiednio 
umocowany, uniemożliwia albo utrudnia 
komuś wypowiadanie się w miejscach 
publicznych Mandragoratu Wandystanu, 
samorządów lub ich organów albo 
uniemożliwia lub utrudnia komuś 
korzystanie z systemów informatycznych 
Mandragoratu Wandystanu, podlega karze 
aresztu, albo karze nadzoru.  
 
Art. 62. 
Kto stosuje groźbę bezprawną w celu 
zmuszenia jej do określonego działania lub 

zaniechania, podlega karze aresztu, albo 
nadzoru.  
 
Art. 63. 
Ściganie przestępstw określonych w 
artykułach 61, 62 odbywa się z oskarżenia 
prywatnego  
 

RODZDZIAŁ XIII  
Przestępstwa przecwiko wolności 
sumienia i wyznania 
 
Art. 64. 
§1. Kto obraża uczucia religijne innych osób, 
w taki sposób, że znieważa przedmiot czci 
religijnej, podlega karze nadzoru, albo 
grzywnie.  
§2. Ściganie odbywa się z oskarżenia 
prywatnego  
 
Art. 65. 
Kto publicznie znieważa osobę Towarzysza 
Zenona Wandy Przepżechowicza, podlega 
karze aresztu, albo nadzoru.  
 

RODZDZIAŁ XIV  
Przestępstwa przeciwko 
działalności instytucji 
państwowych i samorządowych 
 
Art. 66. 
§1. Kto wywiera wpływ na czynności 
urzędowe organu państwowego lub 
samorządowego, podlega karze aresztu, albo 
nadzoru.  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto 
umyślnie wprowadza w błąd funkcjonariusza 
publicznego w związku z pełnieniem przezeń 
swoich funkcji  
 
Art. 67. 
§1. Kto znieważa funkcjonariusza 
publicznego, albo osobę przybrana mu do 
pomocy, podlega karze nadzoru, albo 
grzywnie.  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto 
znieważa konstytucyjny organ Mandragoratu 
Wandystanu.  
 
Art. 68. 
Kto wykonuje czynności urzędowe 
funkcjonariusza publicznego nie będąc do 
tego odpowiednio umocowanym, podlega 
karze aresztu, albo nadzoru  
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Art. 69. 
§1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji 
publicznej przyjmuje korzyść majątkową 
albo obietnicę takowej, podlega karze 
więzienia albo aresztu.  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto 
uzależnia dokonanie czynności urzędowej od 
otrzymania korzyści majątkowej albo jej 
obietnicy lub takiej korzyści albo jej 
obietnicy żąda.  
§3. Tej samej karze podlega ten, kto udziela 
albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej 
osobie powołanej do pełnienia funkcji 
publicznej w związku z pełnieniem takowej 
funkcji, podlega  
§4. Odpowiedzialności karnej określonej w 
§1-3 nie podlega osoba, która zawiadomiła o 
zaistniałym fakcie organy powołane do 
ścigania przestępstw oraz ujawni wobec nich 
wszelkie okoliczności czynu, zanim 
dowiedziały się one o fakcie, jeśli korzyść 
majątkowa, jej żądanie lub propozycja 
została przyjęta.  
 
Art. 70. 
§1. Kto podejmuje się lub obiecuje podjęcie 
się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w 
instytucji państwowej, samorządowej, 
międzynarodowej lub innej dysponującej 
środkami publicznymi, powołując się na 
wpływy w niej podlega karze więzienia, albo 
aresztu  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto obiecuje 
korzyść majątkową osobie wymienionej w §1  
§3. Nie podlega odpowiedzialności karnej 
określonej w §1, 2 ten, kto zawiadomi o 
zaistniałym fakcie organ powołany do 
ścigania przestępstw oraz ujawni wobec 
niego wszelkie okoliczności czynu, zanim ten 
dowiedział się o nim, jeśli propozycja została 
przyjęta.  
 
Art. 71. 
§1. Kto, pełniąc funkcję publiczną, 
przekroczył swoje uprawnienia lub 
niedopełnił obowiązków służbowych, działał 
na szkodę interesu publicznego lub 
prywatnego, podlega aresztu, albo nadzoru  
§2. Kto dopuścił się czynu określonego w §1 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
podlega karze więzienia albo aresztu.  
 
 
 
 
 
 

RODZDZIAŁ XV  
Przestępstwa przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwości 
 
Art. 72. 
Kto wywiera wpływ na czynności urzędowe 
sądu, podlega karze więzienia albo aresztu  
 
Art. 73. 
 
§1. Kto składa fałszywe zeznania mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub postępowaniu przygotowawczym do 
postępowania sądowego, podlega karze 
więzienia albo aresztu.  
§2. Tej samej karze podlega biegły, którego 
opinia ma służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub postępowaniu 
przygotowawczym do postępowania 
sądowego.  
 
Art. 74. 
Kto fałszywie oskarża inną osobę o 
popełnienie czynów zabronionych, przed 
organem powołanym do ścigania 
przestępstw, podlega karze aresztu, albo 
nadzoru.  
 
Art. 75. 
Kto tworzy fałszywe dowody i na podstawie 
ich lub innych podstępnych zabiegów kieruje 
przeciwko innej osobie ściganie lub 
postępowanie sądowe albo postępowanie 
przygotowawcze do postępowania sądowego, 
podlega karze aresztu, albo nadzoru.  
 
Art. 76. 
Kto zataja dowody niewinności osoby 
podejrzanej o popełnienie czynów 
zabronionych, podlega karze aresztu, albo 
nadzoru.  
 
Art. 77. 
Kto zawiadamia o przestępstwie lub 
wykroczeniu organ powołany do ścigania 
przestępstw lub wykroczeń, wiedząc, że 
czynu zabronionego nie popełniono, podlega 
karze nadzoru.  
 
Art. 78. 
Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie 
karne poprzez pomaganie sprawcy 
przestępstwa albo odbywanie za niego kary, 
podlega karze aresztu, albo nadzoru.  
 
Art. 79. 
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§1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o 
czynie karalnym, nie zawiadamia o tym 
organu powołanego do ścigania przestępstw, 
podlega karze pozbawienia wolności aresztu, 
albo nadzoru.  
§2. Kto, mając wiarygodną wiadomość o 
popełnieniu przestępstwa przeciwko 
Mandragoratowi Wandystanu, nie 
zawiadamia o tym organu powołanego do 
ścigania przestępstw, podlega karze aresztu, 
albo nadzoru  
§3. Odpowiedzialności karnej określonej w 
§1 i 2 nie podlega ten, kto posiada 
wiarygodną informacje, że organ powołany 
do ścigania przestępstw o czynie wie, albo 
kto zapobiegł dokonaniu czynu.  
 
Art. 80. 
§1. Kto, jest skazany na karę nadzoru, 
aresztu, więzienia albo zamknięcia w 
twierdzy na podstawie orzeczenia sądu lub 
innego odpowiednio umocowanego organu, 
wykonuje podczas odbywania kary, 
czynności określone art. 15-17, podlega 
karze więzienia, albo aresztu.  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto pomaga 
skazanemu czynności określone w art. 15-
17, przez co w szczególności rozumie się 
przekazywanie napisanych przez skazanego 
wiadomości do miejsc publicznych 
Mandragoratu Wandystanu.  
§3. Tej samej karze podlega ten, kto będąc 
do tego obowiązanym na podstawie ustawy 
albo edyktu, nie wykonuje orzeczenia sądu 
albo decyzji innego właściwie umocowanego 
organu o pozbawieniu kogoś wolności lub 
ograniczeniu mu jej.  

 
RODZDZIAŁ XVI  
Przestępstwa przeciwko ochronie 
informacji 
 
Art. 81. 
§1. Kto wbrew przepisom ustawy 
wykorzystuje informacje stanowiące 
tajemnicę państwową, podlega karze 
więzienia, albo aresztu  
§2. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew 
przepisom ustawy tajemnicę państwową 
osobie niepowołanej ujawnia.  
 
Art. 82. 
§1. Kto, wbrew przepisom ustawy bądź 
przyjętego na siebie zobowiązania, ujawnia 
lub wykorzystuje tajemnice państwową 
mającą szczególne znaczenie dla 

funkcjonowania państwa, w szczególności 
hasła do państwowych rachunków 
bankowych oraz do państwowych serwerów, 
podlega zamknięcia w twierdzy, albo 
więzienia.  
§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w 
§1 w celu pozyskania korzyści majątkowej, 
taką korzyść pozyskuje lub wyrządza szkodę 
Mandragoratowi Wandystanu, podlega karze 
zamknięcia w twierdzy.  
 
Art. 83. 
Kto ujawnia lub wykorzystuje niezgodnie z 
przyjętymi na siebie zobowiązaniami 
tajemnicę służbową, handlową lub inną, z 
którą zapoznał się w związku z pełnioną 
funkcją lub sprawowanym stanowiskiem, 
podlega karze aresztu, albo nadzoru. Jeśli 
poszkodowanym nie jest Mandragorat 
Wandystanu, ściganie odbywa się z 
oskarżenia prywatnego.  
 
Art. 84. 
Kto uzyskuje informacje przełamując 
elektroniczne lub inne szczególne ich 
zabezpieczenia, podlega karze więzienia albo 
aresztu. Jeśli poszkodowanym nie jest 
Mandragorat Wandystanu, ściganie odbywa 
się z oskarżenia prywatnego.  
 
Art. 85. 
§1. Kto, nie będąc do tego odpowiednio 
umocowany, zmienia, uszkadza, niszczy lub 
usuwa zapis istotnej informacji, podlega 
karze aresztu, albo nadzoru  
§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w 
§1 na szkodę istotnego interesu 
Mandragoratu Wandystanu, podlega karze 
więzienia, albo zamknięcia w twierdzy  
§3. Jeśli pokrzywdzonym nie jest 
Mandragorat Wandystanu, ściganie odbywa 
się z oskarżenia prywatnego.  
 

RODZDZIAŁ XVII  
Przestępstwa przeciwko 
dokumentom i tożsamości 
 
Art. 86. 
Kto podrabia lub przerabia dokument w celu 
użycia go za autentyczny, podlega karze 
więzienia, albo aresztu.  
 
Art. 87. 
Kto poświadcza w dokumencie nieprawdę co 
do okoliczności mających prawne znaczenie, 
podlega karze aresztu, albo nadzoru.  
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Art. 88. 
Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy w 
dokumencie poprzez wprowadzenie w błąd 
funkcjonariusza publicznego lub innej osoby 
upoważnionej do wystawienia takowego, 
podlega karze aresztu, albo nadzoru.  
 
Art. 89. 
Kto używa dokumentu określonego w art. 
86-88 podlega karze aresztu, albo nadzoru.  
 
Art. 90. 
§1. Kto podszywa się pod inną osobę, 
podlega karze aresztu, albo nadzoru.  
§2. Kto dokonuje czynu określonego §1 lub 2 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, taką 
korzyść osiąga albo wyrządza istotną szkodę 
osobie pod którą się podszywa, podlega 
karze więzienia albo aresztu.  
§3. Ściganie odbywa się z oskarżenia 
prywatnego  
 

RODZDZIAŁ XVIII  
Przestępstwa przecwiko mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, 
pieniężnemu i papierami 
wartościowymi 
 
Art. 91. 
Kto kradnie mienie, podlega karze 
pozbawienia więzienia albo aresztu.  
 
Art. 92. 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
doprowadza inna osobę do niekorzystnego 
rozporządzania mieniem, podlega karze 
aresztu, albo nadzoru.  
 
Art. 93. 
Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz, 
podlega karze więzienia, albo aresztu  
 
Art. 94. 
Jeśli przestępstwa wyszczególnione w art. 
91-93 są dokonane na szkodę kogo innego 
od Skarbu Państwa, ściganie odbywa się z 
oskarżenia prywatnego.  
 
Art. 95. 
Kto rzecz uzyskana za pomocą czynu 
zabronionego zbywa, nabywa lub pomaga w 
przeniesieniu jej własności podlega karze 
więzienia, albo aresztu.  
 
Art. 96. 

Sąd orzeka przepadek rzeczy określonej w 
art. 95 nawet gdyby nie stanowiła ona 
własności sprawcy.  
 
Art. 97. 
Przepisy art. 92-96 stosuje się odpowiednio 
do programów komputerowych, stron 
internetowych oraz innej własności 
intelektualnej.  
 
Art. 98. 
Kto działa na szkodę majątkową osoby 
fizycznej, prawnej albo jednostki 
organizacyjnej nie mającej osobowości 
prawnej, będąc upoważnionym do 
zajmowania się jej sprawami majątkowymi, 
podlega karze więzienia albo aresztu  
 
Art. 99. 
Nie podlega odpowiedzialności karnej 
określonej w art. 91, 92, 93, 94 lub 96, kto 
dobrowolnie naprawił całość wyrządzonej 
szkody przed zapadnięciem orzeczenia.  
 
Art. 100. 
Kto udaremnia lub utrudnia przetarg 
publiczny w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, podlega karze aresztu.  
 
Art. 101. 
Kto, nie będąc do tego odpowiednio 
umocowanym, dokonuje zmian w bazach 
danych systemu gospodarczego, bankowego, 
albo innego systemu Mandragoratu 
Wandystanu, podlega karze więzienia, albo 
zamknięcia w twierdzy.  
 
Art. 102. 
Towary i inne dobra, które powstały w 
wyniku nieuprawnionego dopisania do bazy 
danych ulegają przepadkowi, choćby nie 
stanowiły one własności sprawcy.  
 
Art. 103. 
Kto, nie będąc do tego odpowiednio 
umocowany, puszcza w obieg krajowy lub 
obcy pieniądz, papiery wartościowe, albo 
wartości dewizowe, podlega karze 
zamknięcia w twierdzy, albo karze śmierci, 
albo zamknięcia w twierdzy  
 
Art. 104. 
Kto, nie będąc do tego upoważnionym, 
puszcza w obieg pieniądz, papiery 
wartościowe lub wartości dewizowe znacznej 
wartości, podlega karze śmierci, albo 
zamknięcia w twierdzy.  
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Art. 105. 
Kto, wiedząc o tym, że pochodzi on z czynu 
przestępczego, pieniądz, papier wartościowy, 
albo wartości dewizowe sprzedaje, nabywa, 
przyjmuje albo pośredniczy w przeniesieniu 
ich własności, podlega karze więzienia, albo 
zamknięcia w twierdzy  
 
Art. 106. 
§1. Pieniądze, papiery wartościowe i wartości 
dewizowe puszczone w obieg na podstawie 
czynu przestępczego, ulegają przepadkowi, 
choćby nie stanowiły one własności sprawcy.  
§2. Przedmioty wymienione w §1 należy 
bezwzględnie wycofać z obiegu.  

 
RODZDZIAŁ XIX  
Przepisy przejściowe i końcowe 
 
Art. 107. 
Do czasu wejścia w życie kodeksu 
postępowania karnego i kodeksu karnego 
wykonawczego, albo innych przepisów im 
odpowiadających :  

§1. Organem właściwym do orzekania w 
sprawach karnych jest Trybunał Ludowy  
§2. Organem właściwym do występowania w 
charakterze oskarżyciela publicznego jest 
Komisarz właściwy do spraw bezpieczeństwa 
publicznego.  
§3. Organem właściwym do wykonywania 
kar jest Komisarz Ludowy właściwy do spraw 
bezpieczeństwa publicznego  
§4. Organem właściwym do egzekucji 
grzywny albo świadczenia pieniężnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, jest 
Komisarz Ludowy właściwy do spraw 
finansów publicznych.  
§5. Od każdego wyroku Trybunału 
Ludowego, w ciągu siedmiu dni, przysługuje 
apelacja.  
§6. Wyrok wydany w drodze apelacji jest 
ostateczny i nie przysługują na niego żadne 
środki zaskarżenia.  
 
Art. 108. 
Ustawa wchodzi w życie siedem dni po 
ogłoszeniu. 

 

Ustawa 
z dnia 22 lutego 2005 r. 

w sprawie ratyfikacji Traktatu wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków 
dyplomatycznych między Królestwem Dreamlandu i Królestwem Scholandii 

a Mandragoratem Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 15) 

 
W imieniu Mandragoratu Wandystanu 

 
CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 

WANDYSTANU 
 

podaje do powszechnej wiadomości, że: 
 
W dniu 20 lutego 2005 r., w Ekorre został 
podpisany Traktat o wzajemnym uznaniu i 
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych 
między Królestwem Dreamlandu i 
Królestwem Scholandii a Mandragoratem 
Wandystanu. 

Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
 
Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 
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Załącznik 

Traktat 

o stosunkach dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a 
Mandragoratem Wandystanu 

 
 
Wysokie Układające się Strony:  
Jego Królewska Mość Artur I Piotr, Król 
Dreamlandu  
i Jego Królewska Mość Armin Frederik I, Król 
Scholandii, 
w imieniu własnym oraz swoich 
sojuszniczych Królestw;  
 
oraz 
 
Michał Sobczak, Prezydent Mandragoratu 
Wandystanu,  
w imieniu własnym i Mandragoratu 
Wandystanu; zawierają w najlepszej wierze 
następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i 
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych: 
 
Art. 1. 
1. Wysokie Układające się Strony uznają się 
niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa 
i podmioty prawa międzynarodowego. 
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają 
się we wzajemnych stosunkach używania 
jakiejkolwiek przemocy. 
 
Art. 2. 
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują 
niniejszym stosunki dyplomatyczne na 
szczeblu ambasadorów.  
2. Wysokie Układające się Strony 
dopuszczają ustanowienie wspólnego 
przedstawicielstwa sojuszniczych Królestw w 
Mandragoracie Wandystanu oraz jednego 
przedstawicielstwa Mandragoratu 
Wandystanu przy Sojuszu. 
 
Art. 3. 
 
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca 
swojego przedstawiciela obowiązana jest 
uprzednio wystąpić o agrement dla 
kandydata na ambasadora. 
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu 
dyplomatycznego na zasadach uznanych 
przez prawo międzynarodowe, a w 
szczególności: 

(1) nie podlegają jurysdykcji karnej 
państwa przyjmującego; 
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej 
państwa przyjmującego, chyba że sprawa 
dotyczy ich działalności niezwiązanej 
zupełnie z pełnioną misją, a sprawa 
dotyczy interesów prawnych osób trzecich, 
podległych jurysdykcji państwa 
przyjmującego; 
(3) korzystają ze swobody poruszania się 
po obszarze państwa przyjmującego; 
(4) korzystają z prawa do reprezentowania 
interesów państwa wysyłającego, w sposób 
uznany przez nich za właściwy, w środkach 
masowego przekazu, w tym na głównej 
liście dyskusyjnej państwa przyjmującego. 

 
Art. 4. 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują 
się wzajemnie do podejmowania działań 
zmierzających do rozwoju wzajemnych 
stosunków.  
 
Art. 5. 
1. Traktat wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu podpisania.  
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób 
przewidziany prawem wewnętrznym 
Wysokich Układających się Stron. 
 
Art. 6. 
Niniejszy traktat może zostać wypowiedziany 
przez każdą z Wysokich Umawiajacych się 
Stron w drodze notyfikacji wypowiedzenia 
drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie 
trzech dni od dnia notyfikacji jego 
wypowiedzenia.  
 
Podpisano:  
(-)Patryk baron Bit 
p.o. Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa 
Dreamlandu 
 
(-) oksymoron Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
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Ustawa 
z dnia 22 lutego 2005 r. 

w sprawie ratyfikacji Traktatu o Wspólnej Mapie Polskich Mikronacji 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 16) 

 
W imieniu Mandragoratu Wandystanu 

 
CHURAŁ LUDOWY MANDRAGORATU 

WANDYSTANU 
 

ratyfikuje Traktat o Wspólnej Mapie Polskich 
Mikronacji 

 
Po zaznajomieniu się z Traktatem Churał 
Ludowy uznał go i uznaje za słuszny 

zarówno w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych oraz oświadcza, że 
wymieniony Traktat jest przyjęty, 
ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 
 
Treść Traktatu stanowi załącznik do 
niniejszego aktu. 
 

Załącznik 

Traktat 

o stosunkach dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a 
Mandragoratem Wandystanu 

W dniu 23 grudnia 2004 r. 
w Królewskim Stołecznym Mieście 
Dreamopolis 
 
Wysokie Układające się Strony: 
 
JKM Artur I Piotr, Król Dreamlandu, 
w imieniu własnym i Królestwa Dreamlandu; 
 
JXM Piotr Mikołaj, Książę Sarmacji, 
w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji; 
 
JKM Armin Frederik, Król Scholandii, 
w imieniu własnym i Królestwa Scholandii; 
 
zawierają w najlepszej wierze Traktat 
następujący:  
 
Art. 1. 
1. Traktat niniejszy zawierany jest w celu 
stworzenia mapy i ustalenia wzajemnych 
granic państwowych Wysokich Układających 
się Stron.  
2. Traktat niniejszy ustanawia również Radę 
Mapy Mikronacji, zwaną dalej "Radą", jako 
organ międzynarodowy właściwy w sprawach 
określonych niniejszym Traktatem.  
 
Art. 2. 
1. Traktat niniejszy nie narusza innych 
porozumień zawartych między Wysokimi 
Układającymi się Stronami; jednakże 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują 
się wzajemnie iż nie będą zawierały w 
przyszłości jakiegokolwiek rodzaju 
porozumień międzynarodowych, w tym z 

Państwami trzecimi, które naruszałyby 
postanowienia niniejszego Traktatu.  
2. Porozumienia zawarte przez Wysokie 
Układające się Strony po ratyfikowaniu 
niniejszego Traktatu będą przez Nie 
interpretowane w sposób zapewniający 
niesprzeczność wspomnianych porozumień z 
niniejszym Traktatem.  
3. Wysokie Układające się Strony 
zobowiązują się zawierać klauzulę 
interpretacyjną określoną w ustępie 
poprzedzającym we wszelkich 
porozumieniach, których może ona dotyczyć. 
 

ROZDZIAŁ II 
Mapa 
 
Art. 3. 
1. Wspólna mapa polskich mikronacji, 
stanowiąca załącznik niniejszego Traktatu, 
zwana dalej mapą traktatową, jest oficjalnym 
dokumentem określającym przebieg 
wzajemnych granic Wysokich Układających 
się Stron, a także granic naturalnych i 
politycznych innych terytoriów.  
2. Depozytariusz niniejszego Traktatu 
wydaje uwierzytelniony odpis mapy 
traktatowej na żądanie Wysokiej Układającej 
się Strony, a także na żądanie Rady lub 
innego upoważnionego przez Radę organu 
lub podmiotu; depozytariusz ustala również 
oficjalne wersje mapy traktatowej w 
mniejszej skali aniżeli określona niniejszym 
Traktatem, przy czym ustalenie to może 
nastąpić wyłącznie poprzez wykorzystanie 
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zautomatyzowanego skalowania obrazu, bez 
naruszania wzajemnego stosunku 
powierzchni. 
 
Art. 4. 
Z chwilą ratyfikacji niniejszego traktatu 
przez Wysokie Układające się Strony 
następuje delimitacja granic między 
Wysokimi Układającymi się Stronami 
zgodnie z treścią mapy traktatowej.  
 
Art. 5. 
1. Mapa traktatowa może uwzględniać, na 
Ich życzenie, wewnętrzny podział 
administracyjny Wysokich Układających się 
Stron, przy czym przebieg granic tych 
jednostek ma charakter informacyjny.  
2. Wysoka Układająca się Strona, której 
wewnętrzny podział administracyjny został 
uwzględniony na mapie traktatowej, 
zawiadamia Radę o planowanych zmianach 
tego podziału, dążąc do zachowania możliwe 
aktualnej i prawidłowej informacji. 
Niezwłocznie po otrzymaniu stosownego 
zawiadomienia, Rada zleca aktualizację 
mapy traktatowej, przekazuje 
zaktualizowaną mapę depozytariuszowi, a 
następnie wszystkim Wysokim Układającym 
się Stronom. 
 
Art. 6. 
1. Jeżeli co najmniej dwie Wysokie 
Układające się Strony uznają za konieczne 
opracowanie mapy uwzględniającej przebieg 
ich wspólnej granicy lub jej części w skali 
większej aniżeli wynikająca z mapy 
traktatowej, mogą opracować stosowny 
projekt mapy i przedstawić go Radzie celem 
zatwierdzenia; do zatwierdzonej mapy, w 
stosunkach między danymi Wysokimi 
Układającymi się Stronami, stosuje się 
odpowiednio postanowienia dotyczące mapy 
traktatowej.  
2. Rada nie może odmówić zatwierdzenia 
projektu mapy, o którym mowa w ustępie 
poprzedzającym, jeżeli został on uzgodniony 
przez zainteresowane Wysokie Układające się 
Strony i nie narusza granic ani stosunku 
powierzchni, określonych mapą traktatową. 
Rada może jednak odmówić zatwierdzenia 
projektu mapy, jeżeli równocześnie uzna za 
właściwe zwiększenie skali mapy 
traktatowej; w takiej sytuacji Rada 
uwzględnia treść uzgodnienia między 
Wysokimi Układającymi się Stronami. 
 
 

Art. 7. 
Zmiana mapy, obejmująca w szczególności 
zmianę przynależności terytorium jak 
również dodanie nowego terytorium, wymaga 
uchwały Rady.  
 
Art. 8. 
1. Umieszczenie na mapie traktatowej 
określonego terytorium, na którym działa 
organizacja uznawana przez niektóre 
Wysokie Układające się Strony za suwerenne 
Państwo, nie oznacza uznania tej 
państwowości przez pozostałe Wysokie 
Układające się Strony.  
2. Jednakże organizacja, o której mowa w 
ustępie poprzedzającym, uznawana za 
suwerenne Państwo przez co najmniej dwóch 
członków pierwotnych, ma prawo 
przystąpienia do niniejszego Traktatu na 
prawach Wysokiej Układającej się Strony.  
3. W razie przystąpienia, Wysokie 
Układające się Strony mogą notyfikować 
depozytariuszowi niniejszego Traktatu iż nie 
uznają przystępującej organizacji za 
suwerenne Państwo; na żądanie 
notyfikującego odpowiednia informacja 
winna znaleźć się na mapie traktatowej oraz 
w treści niniejszego Traktatu.  
4. Niezłożenie noty, o której mowa w ustępie 
poprzedzającym, w ciągu siedmiu dni od 
podjęcia przez Radę uchwały o przyjęciu 
danej organizacji, jest równoznaczne z 
uznaniem państwowości tej organizacji. 
 

ROZDZIAŁ III  
Rada Mapy 
 
Art. 9. 
1. Prawo członkostwa w Radzie przysługuje 
wszystkim Wysokim Układającym się 
Stronom.  
2. Członkami pierwotnymi Rady są:  

a. Królestwo Dreamlandu;  
b. Księstwo Sarmacji;  
c. Królestwo Scholandii. 

 
Art. 10. 
1. Uprawnionym do występowania w 
charakterze przedstawiciela Wysokiej 
Układającej się Strony w Radzie jest, z racji 
zajmowanego stanowiska:  

a. Głowa Państwa;  
b. Szef Rządu;  
c. Minister Spraw Zagranicznych. 

2. Wysoka Układająca się Strona może 
powołać, zgodnie ze swoim prawem 
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wewnętrznym, odrębnego przedstawiciela w 
Radzie.  
3. Dla celów niniejszego Traktatu uznaje się, 
iż osoba powołana przez Głowę Państwa 
została skutecznie umocowana. 
 
Art. 11. 
1. Sesje zwyczajne Rady zwołuje 
depozytariusz nie rzadziej aniżeli raz na pół 
roku.  
2. Rada zbiera się na sesję nadzwyczajną z 
inicjatywy co najmniej jednego członka 
pierwotnego albo dwóch innych Wysokich 
Układających się Stron.  
3. Sesje Rady otwiera i prowadzi 
depozytariusz; Rada może wyłonić ze swego 
grona innego Przewodniczącego.  
4. Rada podejmuje uchwały w sprawach dla 
niej zastrzeżonych na wniosek przedłożony 
przez członka pierwotnego albo dwie inne 
Wysokie Układające się Strony; prawo 
przedstawiania wniosków przysługuje 
również Przewodniczącemu Rady, o ile 
zostanie wybrany.  
5. Rada podejmuje uchwały większością 
głosów wszystkich Wysokich Układających 
się Stron; jednakże, dla podjęcia uchwały 
konieczny jest brak sprzeciwu 
któregokolwiek spośród członków 
pierwotnych.  
6. Uznaje się, że nieoddanie głosu w 
wyznaczonym przez zarządzającego 
głosowanie terminie, nie krótszym aniżeli 5 
dni, oznacza wstrzymanie się od głosu. 
 
Art. 12. 
1. Rada może uchwalić własny regulamin, 
dookreślający kwestie proceduralne oraz 
organizację Rady, w tym ustanowić stosowne 
organy pomocnicze.  

2. Regulamin Rady może w szczególności 
ustanowić odrębną listę dyskusyjną, na 
której odbywać się będą prace Rady w 
ramach sesji nieustającej. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Postanowienia końcowe 
 
Art. 13. 
1. Traktat niniejszy może być zmieniony w 
drodze protokołów dodatkowych 
uchwalonych przez Radę zgodnie z ogólnymi 
zasadami i następnie ratyfikowanych przez 
większość Wysokich Układających się Stron, 
w tym wszystkich członków pierwotnych.  
2. Zmiana mapy traktatowej w trybie 
określonym niniejszym Traktatem nie jest 
uznawana za zmianę Traktatu i nie wymaga 
ratyfikacji. 
 
Art. 14. 
1. Siedzibą Rady i jej organów pomocniczych 
jest wyspa Awara.  
2. Księstwo Sarmacji i Królestwo Scholandii 
powierzają Radzie sprawowanie 
administracji nad terytorium Awary z tym 
zastrzeżeniem, iż terytorium to może być 
wykorzystywane jedynie dla celów rozwijania 
pokojowej współpracy międzynarodowej.  
3. W przypadku naruszenia zastrzeżenia, o 
którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
wyspa Awara powraca pod dotychczasową 
bezpośrednią jurysdykcję odpowiednio 
Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii. 
 
Art. 15. 
Depozytariuszem niniejszego Traktatu jest 
Królestwo Dreamlandu. 
 
Załącznik: Wspólna Mapa Polskich Mikronacji 

 

Ustawa 
z dnia 25 lutego 2005 r. 

o Generalnym Inspektorze Skarbu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 17) 

Art. 1. 
1 Ustawa niniejsza określa sposób 
zarządzania środkami pieniężnymi świata 
realnego, w szczególności pieniądzem 
polskim (środki realne).  
2. Środki realne pochodzą z dobrowolnych 
składek mieszkańców Mandragoratu 
Wandystanu albo osób trzecich.  
3. Środki realne mogą być wykorzystane 
wyłącznie na cele państwowe. 

 
Art. 2. 
Generalny Inspektor Skarbu :  
1. gromadzi środki realne,  
2. rozporządza środkami realnymi w 
granicach prawa. 
 
Art. 3. 
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Generalnego Inspektora Skarbu kolektywnie 
i jednomyślnie powołują i odwołują 
Mandragorzy.  
 
Art. 4. 
1. Rozporządzenie środkami realnymi - 
następuje na podstawie edyktu wydanego 
przez Generalnego Inspektora Skarbu w 
porozumieniu z mandragorami.  
2. Uchwała Churału Ludowego może 
zobowiązać Generalnego Inspektora Skarbu 
do wydania edyktu określonej treści. 
 
Art. 5. 
Generalny Inspektor Skarbu w drodze 
edyktu określi warunki dokonywania wpłat 
na środki realne.  
 
Art. 6. 
1. Generalny Inspektor Skarbu w drodze 
edyktu informuje o :  

a) wysokości zgromadzonych środków 
realnych,  
b) dokonanych wpłatach na rzecz środków 
realnych,  
c) rozporządzeniach środkami realnymi 

2. Generalny Inspektor Skarbu wydaje 
edykt, o którym mowa w niniejszym artykule 
w terminie przewidzianym dla wydania 
edyktu budżetowego. 
 
Art. 7. 
Dane osobowe darczyńców podlegają 
ochronie.  
 
Art. 8. 
Generalny Inspektor Skarbu jest uznawany 
za komisarza ludowego w myśl ustawy o 
finansach publicznych.  
 
Art. 9. 
Ustawa wchodzi w życie natychmiast 

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 26 grudnia 2004 r. 

w sprawie określenia organizacji i pracy Rady Komisarzy Ludowych 
Mandragoratu Wandystanu 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 18) 
 

Na podstawie art. 7 Ustawy o urzędzie 
Prezydenta stanowię, co następuje: 

§1. 
W skład Rady Komisarzy Ludowych wchodzi 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu (dalej 
zwany Prezydentem) oraz powoływani i 
odwoływani przezeń Komisarze Ludowi (dalej 
zwani Komisarzami).  
 

§2. 
Urzędem Prezydenta jest Kancelaria.  

§3. 
Komisarzami Ludowymi są:  
1. Komisarz Ludowy do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
(skrót:KLSWIA) (dalej zwany Komisarzem 
Spraw Wewnętrznych) 
2. Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji (skrót KLKP) (dalej zwany 
Komisarzem Kultury) 
3. Komisarz Ludowy do spraw 
Informatycznych (skrót: KLSI) (dalej zwany 
Komisarzem do spraw Informatycznych) 

§4. 
Urzędem Komisarza jest Komisariat.  
 

 

§5. 
1. Na wniosek Komisarza, Prezydent 
powołuje Sekretarzy Stanu w Komisariatach 
Ludowych.  
2. Prezydent odwołuje Sekretarza Stanu z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisarza.  
3. Bezpośrednim przełożonym Sekretzarza 
Stanu jest Komisarz Ludowy  
4. Sekretarz Stanu pełni obowiązki i 
wykonuje zadania powieżone mu przez 
Komisarza oraz zastępuje Komisarza w razie 
jego nieobecności. W razie istnienia więcej 
niż jednego Sekretarza Stanu w danym 
Komisariacie, Sekretarza pełniącego funkcję 
Komisarza wyznacza Komisarz lub 
Prezydent, jeśli Komisarz tego nie zrobił. 
5. Jeśli nie powołano Sekretarza Stanu, 
funkcje Komisarza w razie jego nieobecności 
przejmuje wyznaczony przez Prezydenta 
Komisarz. 
 

§6. 
1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i 
odwołuje wiceprezydenta. 
2. Wiceprezydentem może być wyłącznie 
jeden z Komisarzy Ludowych.  
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3. Wiceprezydent, w razie nieobecności 
Prezydenta wykonuje jego zadania.  
 

§7. 
Prezydent Wandystanu:  
1. Reprezentuje Radę Komisarzy Ludowych,  
2. Przewodniczy Radzie Komisarzy 
Ludowych, 
3. Mianuje i odwołuje Komisarzy Ludowych 
oraz Sekretarzy Stanu w Komisariatach 
Ludowych, 
4. Powołuje, łączy i znosi Komisariaty 
Ludowe, 
5.Wykonuje ustawy odnoszące się 
bezpośrednio do Prezydenta oraz: 

a) Do Komisarza właściwego do spraw 
finansów, 
b) Do Komisarza właściwego do spraw 
Skarbu Państwa, 
c) Do komisarza właściwego do spraw 
gospodarki, 
d) Do komisarza właściwego do spraw 
zagranicznych, 

6. Zarządza i prowadzi politykę finansową i 
budżetową państwa,  
7. Kieruje i prowadzi politykę gospodarczą 
państwa, 
8. Reprezentuje Skarb Państwa, 
9. Realizuje politykę zagraniczną państwa, 
nawiązuje i rozwija stosunki dyplomatyczne, 
a w szczególności podpisuje i negocjuje w 
imieniu Wandystanu umowy 
międzynarodowe, 
10. Wydaje listy uwierzytelniające dla 
przedstawicieli dyplomatycznych 
Mandragoratu Wandystanu, 
11. Przyjmuje listy uwierzytelniające od 
przedstawicieli dyplomatycznych państw 
obcych, 
12. Zapewnia obsługę budżetu państwa, w 
szczególności dokonuje wypłat i przelewów z 
kont państwowych, 

13. Ogłasza zamówienia publiczne, 
14. Przygotowuje oraz opiniuje projekty 
dokumentów rządowych z zakresu swojej 
właściwości, 
15. Wnosi pod obrady Churału Ludowego 
inicjatywy ustawodawcze Rady Komisarzy 
Ludowych. 
 

§8. 
Komisarz Spraw Wewnętrznych:  
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 

a) Komisarza właściwego do spraw 
administracji publicznej  
b) Komisarza właściwego do spraw 
transportu 
c) Komisarza własciwego do spraw obrony 
narodowej 
d) Komisarza właściwego do spraw 
bezpieczeństwa publicznego 

2. Prowadzi politykę bezpieczeństwa 
państwa, w szczególności nadzoruje 
jednostki mundurowe, 
3. Koordynuje i prowadzi politykę 
transportową kraju 
4. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 
wewnętrznym i zewnętrznym państwa 
5. Sprawuje nadzór nad urzędami 
utworzonymi przez Radę Komisarzy 
Ludowych, chyba, że powierzy ona nadzór 
komu innemu oraz innymi urzędami, jeśli 
nadzór nad nimi zostal przekazany Radzie 
Komisarzy Ludowych. 
 
6. Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
jego kompetencji 
 

§9. 
Komisarz Kultury i Promocji  
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 
  a) Komisarza właściwego do spraw kultury 
  b) Komisarza właściwego do spraw nauki 

 
c)Komisarza właściwego do spraw oświaty 
d)Komisarza właściwego do spraw 
dziedzictwa narodowego 
e)Komisarza właściwego do spraw sportu 
f)Komisarza właściwego do spraw promocji 

3.Prowadzi politykę kulturalno- oświatową 
kraju 
4.Czuwa nad zachowaniem dorobku 
materialnego i niematerialnego kultury 
Wandejskiej 
5.Wyraża zgodę na sprzedaż państwowych 
dóbr kulturalnych 
6.Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo narodowe 

7.Wspiera inicjatywy edukacyjno- 
kulturalno- sportowe 
8.Tworzy i znosi państwowe instytucje 
sportowe, oświatowe i kulturalne 
9.Prowadzi politykę promocyjną kraju 
10.Udziela nowym mieszkańcom informacji 
11.Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
jego kompetencji 
 

§10. 
Komisarz do spraw informatycznych:  
1.Wykonuje ustawy odnoszące się do 
ministra właściwego do spraw systemów 
informatycznych 
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2.Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady 
Komisarzy Ludowych, Kancelarii Prezydenta 
oraz Komisariatów Ludowych 
3.Zapewnia wsparcie informatyczne dla 
wszelakich projektów realizowanych przez 
Radę Komisarzy Ludowych 
4.Przygotowuje oraz opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
swoich kompetencji. 
 

§11. 
Dokumentami rządowymi są edykty, decyzje 
i uchwały Rady Komisarzy Ludowych oraz, 
odpowiedzi, sprawozdania, stanowiska oraz 
analizy problemowe i inne materiały 
niezbędne do pracy Rady Komisarzy 
Ludowych, a także projekty ustaw kierowane 
do Churału Ludowego oraz wszelakie 
wnioski do pozostałych organów i urzędów 
państwowych.  
 
 
 
 

§12. 
Nad dokumentami rządowymi, których 
charakter tego wymaga, przeprowadza się 
głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas 
dyskusji i głosowania określa Prezydent.  
 

§13. 
Rada Komisarzy Ludowych obraduje na 
liście dyskusyjnej.  
 

§14. 
Lista dyskusyjna jest zamknięta dla 
publiczności. Osobami uprawnionymi do 
bycia członkami listy dyskusyjnej Rady 
Komisarzy Ludowych są Prezydent, 
Komisarze Ludowi i Sekretarze Stanu (bez 
prawa głosowania) oraz Mandragorzy (jako 
obserwatorzy)  
 

§15. 
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

 

Edykt 
Mandragora Jutrzenki 

z dnia 27 grudnia 2004 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 19) 

 
Na podstawie art. 3. ust. 1. ustawy o 
finansach publicznych oraz wskutek 
porozumienia z Prezydentem Mandragoratu 
Wandystanu, PRZEKAZUJĘ KWOTĘ 500 

ENGELSÓW na konto 'dochody' w Ludowym 
Banku Wandystanu  
 
(-) Piotr Krupiński  
Mandragor Jutrzenki 

 

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 

w sprawie określenia budżetu państwa na miesiąc styczeń roku 2005 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 20) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o 
finansach publicznych, stanowię, co 
następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budżetu ustala się na kwotę 500 
en. 
2. Dochody budżetu stanowią środki 
pieniężne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu  
3. Dochody mają następującą strukturę: 

a) Środki z nowej emisji engelsa: 500 en 
 

§2. 
1. Wydatki stałe budżetu ustala się na kwotę 
250 en.  
2. Wydatki stałe stanowią nieprzekraczalny 
limit. 
3. Wynagrodzenie przewidziane w ustawie o 
finansach publicznych, zmniejsza się o 65% 
w związku z art. 5 ust. 3 ustawy. 
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4. Środki pieniężne przeznaczone na wydatki 
stałe, zsotaną rozdysponowane w sposób 
następujący: 

a)Wynagrodzenie Mandragora Socjogramu: 
45,45 en 
b)Wynagrodzenie Mandragora Jutrzenki: 
45,45 en  
c)Wynagrodzenie Dekamerona Socjogramu: 
22,73 en  
d)Wynagrodzenie Dekamerona 
Wszechjutrzni: 22,73 en 
e)Wynagrodzenie Prezydenta: 34,09 en 
f)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
22,73 en 
g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Promocji: 22,73 en 

h)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Informatycznych: 22,73 en 
i)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Natanii: 11,36 en 

ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 250en 
 

§3. 
Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 250 en przeznacza się na 
bieżące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych.  
 

§4. 
Edykt wchodzi w życię z dniem 1 stycznia 
2005 roku.  
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

 
Edykt 

Mandragora Jutrzenki 
z dnia 24 stycznia 2005 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 21) 

 
Na podstawie art. 3. ust. 1. ustawy o 
finansach publicznych oraz wskutek 
porozumienia z Prezydentem Mandragoratu 
Wandystanu, PRZEKAZUJĘ KWOTĘ 211,82 
ENGELSÓW (dwieście jedenaście engelsów 

osiemdziesiąt dwa kimy) na konto 'dochody' 
w Ludowym Banku Wandystanu  
 
(-) Piotr Krupiński  
Mandragor Jutrzenki 

 

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 26 stycznia 2005 r. 

w sprawie określenia budżetu państwa na miesiąc luty roku 2005 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 22) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o 
finansach publicznych, stanowię, co 
następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budżetu ustala się na kwotę 500 
en. 
2. Dochody budżetu stanowią środki 
pieniężne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu  
3. Dochody mają następującą strukturę: 

a) Środki z nowej emisji engelsa: 211,82 en 
b) Środki niewykorzystane na wydatki 
bieżące w styczniu: 212,73 en 
c) Darowizny: 75,45 en 

 

§2. 
1. Wydatki stałe budżetu ustala się na kwotę 
248,88 en.  
2. Wydatki stałe stanowią nieprzekraczalny 
limit. 
3. Wynagrodzenie przewidziane w ustawie o 
finansach publicznych, zmniejsza się o 
62,963 % w związku z art. 5 ust. 3 ustawy. 
4. Środki pieniężne przeznaczone na wydatki 
stałe, zsotaną rozdysponowane w sposób 
następujący: 

a)Wynagrodzenie Mandragora Socjogramu: 
37,03 en 
b)Wynagrodzenie Mandragora Jutrzenki: 
37,03 en  
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c)Wynagrodzenie Dekamerona Socjogramu: 
18,51 en  
d)Wynagrodzenie Dekamerona 
Wszechjutrzni: 18,51 en 
e)Wynagrodzenie Prezydenta: 27,77 en 
f)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
18,51 en 
g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Promocji: 18,51 en 
h)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Informatycznych: 18,51 en 
i) Wynagrodzenie Kwiatonów: 9,25 en 
j)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Natanii: 9,25 en 

ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 249,88 en 
 

§3. 
Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 250,12 en przeznacza się 
na bieżące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych.  
 

§4. 
Edykt wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 
roku.  
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Edykt 
Mandragora Jutrzenki 

z dnia 26 lutego 2005 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 23) 

 
Na podstawie art. 3. ust. 1. ustawy o 
finansach publicznych oraz wskutek 
porozumienia z Prezydentem Mandragoratu 
Wandystanu, PRZEKAZUJĘ KWOTĘ 250 

ENGELSÓW na konto 'dochody' w Ludowym 
Banku Wandystanu  
 
(-) Piotr Krupiński  
Mandragor Jutrzenki 

 
Edykt 

Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 

z dnia 26 lutego 2005 r. 

w sprawie nadania praw miejskich i utworzenia gminy na terenie 
miejscowości Winnica 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 24) 

 
Na podstawie art. 1 ust. 3, 5 Ustawy z 
dnia 9 lutego 2005 r., o samorządzie 
terytorialnym, zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się miejscowości Winnica prawa 
miejskie  
 

§2. 
Po rozpatrzeniu wniosku założyciela, nadać 
miejscowości Winnica 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 Winnica 
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Edykt 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
z dnia 26 lutego 2005 r. 

w sprawie określenia budżetu państwa na miesiąc marzec roku 2005 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 25) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o 
finansach publicznych, stanowię, co 
następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budżetu ustala się na kwotę 500 
en. 
2. Dochody budżetu stanowią środki 
pieniężne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu  
3. Dochody mają następującą strukturę: 

a) Środki z nowej emisji engelsa: 250 en 
b) Środki niewykorzystane na wydatki 
bieżące w styczniu: 250 en 

§2. 
1. Wydatki stałe budżetu ustala się na kwotę 
249,92 en.  
2. Wydatki stałe stanowią nieprzekraczalny 
limit. 
3. Wynagrodzenie przewidziane w ustawie o 
finansach publicznych, zmniejsza się o 
65,667 % w związku z art. 5 ust. 3 ustawy. 
4. Środki pieniężne przeznaczone na wydatki 
stałe, zostaną rozdysponowane w sposób 
następujący: 

a)Wynagrodzenie Mandragora Socjogramu: 
33,33 en 
b)Wynagrodzenie Mandragora Jutrzenki: 
33,33 en  
c)Wynagrodzenie Dekamerona Socjogramu: 
16,66 en  
d)Wynagrodzenie Dekamerona 
Wszechjutrzni: 16,66 en 

e)Wynagrodzenie Prezydenta: 24,99 en 
f)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
16,66 en 
g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Promocji: 16,66 en 
h)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Informatycznych: 16,66 en 
i) Wynagrodzenie Kwiatonów: 8,33 en 
j)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Natanii: 8,33 en 
k) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Zjednoczonym Królestwie 
Brugii: 8,33 en 
l) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Księstwie Sarmacji: 8,33 en 
m) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Królestwie Scholandii: 8,33 
en 

ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 249,92 en 
 

§3. 
Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 250,08 en przeznacza się 
na bieżące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych.  
 

§4. 
Edykt wchodzi w życie z dniem 1 marca 
2005 roku.  
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

Edykt 
Generalnego Inspektora Skarbu 

z dnia 27 lutego 2005 r. 

w sprawie określenia sposobu dokonywania wpłat na fundusz środków 
realnych 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 26) 
 

Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 25 
lutego 2005 r., o Generalnym Inspektorze 
Skarbu, stanowię, co następuje: 
 

§1. 

Środki pieniężne wyrażone w walucie 
polskiej winne być przelewane na rachunek 
bankowy: 
 
Michał Sobczak  
Ul. Gałeczki 5/15  
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41-500 Chorzów  
 
Bank Zachodni WBK I Oddział w Chorzowie 
56 1090 2024 0000 0001 0269 0927  
 

§2. 
Tytuł przelewu powinien zawierać wyraźną 
informację o przeznaczeniu środków na 
fundusz środków realnych.  
 

§3. 
Nie będą uznane za wpłaty na fundusz 
środków realnych przelewy, które nie 
zawierają zastrzeżenia, o którym mowa w §2  

 
§4. 

Środki pieniężne wyrażone w walutach 
obcych należy przesyłać listem 
wartościowym na adres Generalnego 
Inspektora, albo w inny sposób uprzednio z 
nim uzgodniony.  
 

§5. 
Edykt wchodzi w życię z dniem ogłoszenia.  
 
(-) Michał Sobczak  
Generalny Inspektor Skarbu 

 

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 1 marca 2005 r. 

w sprawie określenia rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu 
grzywny 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 27) 
 

Na podstawie art. 14 § 4 Ustawy z dnia 22 
lutego 2005 r. Kodeks Karny, w związku z §7 
ust. 5 lit. a edyktu Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu z dnia 26 grudnia 2004 r., w 
sprawie określenia organizacji pracy Rady 
Komisarzy Ludowych, stanowię, co 
następuje: 
 
 
 

§1. 
Rachunkiem bankowym właściwym na 
dokonywanie wpłat z tytułu grzywny jest 
rachunek "sprawiedliwosc" w Cintra Banku.  
 

§2. 
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

 

Edykt 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 
z dnia 1 marca 2005 r. 

w sprawie nadania praw miejskich i utworzenia gminy na terenie 
miejscowości Genosse Wanda Stadt 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 28) 
 

Na podstawie art. 1 ust. 3, 5 Ustawy z 
dnia 9 lutego 2005 r., o samorządzie 
terytorialnym, zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się miejscowości Genosse Wanda 
Stadt prawa miejskie  
 

§2. 
Po rozpatrzeniu wniosku założyciela, nadać 
miejscowości Genosse Wanda Stadt 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 Genosse Wanda Stadt 
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Edykt 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 
z dnia 2 marca 2005 r. 

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

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 29) 
 

Na podstawie art. 1 ust. 3, 5 Ustawy z 
dnia 9 lutego 2005 r., o samorządzie 
terytorialnym, zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się miejscowości Precelkhanda prawa 
miejskie  
 

§2. 
Po rozpatrzeniu wniosku założyciela, nadać 
miejscowości Precelkhanda 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 Precelkhanda 

 
Edykt 

Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
z dnia 2 marca 2005 r. 

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

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 30) 
 

Na podstawie art. 1 ust. 3, 5 Ustawy z 
dnia 9 lutego 2005 r., o samorządzie 
terytorialnym, zarządza się, co następuje:  

 
§1. 

Nadaje się miejscowości Sigmarstadt prawa 
miejskie  
 

§2. 
Po rozpatrzeniu wniosku założyciela, nadać 
miejscowości Sigmarstadt 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 Sigmarstadt 
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Uchwała 
Churału Ludowego 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sytuacji w Sarmacji 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 31) 

 
Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, 
Bracia! 
 
Naród sarmacki wielokrotnie dawał dowody 
przywiązania do praworządności i 
sprzeciwiał się próbom jej ograniczenia. Dziś 
patrzy na was cały postępowy v-świat. 
Kryzys konstytucyjny, jakiego doświadcza 
piękna Sarmacja, próby ograniczania 
niezależności władzy sądowniczej, 
antydemokratyczne kroki podjęte przez 
władze budzą głęboką troskę waszych 
wandystańskich przyjaciół. 
 
W tych trudnych chwilach bądźcie pewni, że 
Wandystan przyjdzie wam z każdą możliwą 
pomocą. Nigdy nie zapomnimy wspaniałych 
chwil, jakie spędziliśmy w Sarmacji i nigdy 
nie przestaniemy popierać rządów prawa w 
naszej dawnej Ojczyźnie. Wandystan 
potrzebuje stabilnej, niezawisłej, 
praworządnej Sarmacji. 

 
Informacje, jakie napływają do nas z 
Sarmacji budzą uzasadnione podejrzenie, że 
w trakcie ostatnich wydarzeń 
okołokonstytucyjnych wystąpiły liczne 
nieprawidłowości i dopuszczono się nadużyć. 
Jesteśmy przekonani, że obywatele Sarmacji 
chcą żyć w państwie niepodległym, 
demokratycznym i uczciwie rządzonym i taka 
Sarmacja jest potrzebna całemu v-światu. 
Dlatego ustanawiamy misję niezależnych 
obserwatorów pod przewodnictwem Piotra 
Krupińskiego, która będzie monitorować 
sytuację, by pomóc w zapobieżeniu dalszym 
kłopotom. 
 
Niech żyje wolna Sarmacja! 
 
Podpisano: 
 
Churał Ludowy Mandragoratu Wandystanu 

 
Uchwała 

Rady Komisarzy Ludowych 
z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie ustanowienia wydatku bieżącego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 32) 

 
Na podstawie §3 Edyktu Prezydenta w 
sprawie określenia budżetu państwa 
na miesiąc styczeń roku 2005 oraz art. 6 
ustawy o finansach publicznych, Rada 
Komisarzy Ludowych stanowi, co następuje: 
 

Rada Komisarzy Ludowych ustanawia 
wydatek bieżący w kwocie 7,27en. Kwota ta 
zostanie wydatkowana na dopłatę do 
nagrody w konkursie Komisariatu Kultury i 
Promocji. 

  

Uchwała 
Churału Ludowego 
z dnia 10 lutego 2005 r. 

Regulamin Churału Ludowego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 33) 

§ 1. 
1. Churał Ludowy wykonuje swoje 
kompetencje w zgodzie z Konstytucją 
Mandragoratu Wandystanu oraz wszelkimi 
aktami normatywnymi. 

2. W sprawach nieuregulowanych aktami 
normatywnymi wymienionymi w ustępie 
poprzedzającym, stosuje się utrwalone 
zwyczaje. 
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§ 2. 
1. Churał Ludowy obraduje na odrębnej 
liście dyskusyjnej prowadzonej w systemie 
informatycznym, zwanej dalej "listą 
Churału". 
2. Czynne i bierne prawo dostępu do listy 
Churału przysługuje Mandragorom, 
Dekameronom, Kwiatonom, Prezydentowi 
Wandystanu i Komisarzom Ludowym 
3. Bierne prawo dostępu do listy Churału 
przysługuje każdemu mieszkańcowi i 
obywatelowi Mandragoratu Wandystanu. 
Przez bierne prawo dostępu do listy Churału 
rozumie się możliwość czytania 
korespondencji z listy, lecz brak możliwości 
wysyłania korespondencji na tę listę. 

 
§ 3. 

1. Pracami Churału Ludowego kieruje 
Przewodniczący Churału Ludowego, zwany 
dalej "Przewodniczącym Churału" o ile 
Mandragor Socjogramu zrzeknie się prawa 
do przewodniczenia obradom Churału 
Ludowego. 
2. W przypadku, o którym mówi ust. 1 
Przewodniczącym Churału Ludowego zostaje 
kandydat, który uzyska największą ilość 
głosów spośród zgłoszonych kandydatów. 
3. Status Przewodniczącego Churału wygasa 
z chwilą: 

a) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji 
b) zrzeczenia się mandatu Kwiatona 
c) odwołania z pełnionej funkcji 

4. W przypadku złożenia rezygnacji z 
pełnionej funkcji lub zrzeczenia się mandatu 
Kwiatona przez Przewodniczącego Churału 
niezwłocznie wybierany jest nowy 
Przewodniczący Churału o ile Mandragor 
Socjogramu zrzeknie się prawa do 
przewodniczenia obradom Churału 
Ludowego. 
5. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego 
Churału może nastąpić na wniosek 
Kwiatona w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. 
6. W przypadku odwołania z funkcji 
Przewodniczącego Churału stosuje się zapisy 
ust. 4. 
4. Przewodniczący Churału reprezentuje 
Churał Ludowy na zewnątrz oraz rozstrzyga 
w I instancji spory wynikłe na tle stosowania 
niniejszego Regulaminu. 
5. Ustęp poprzedzający nie ma zastosowania 
do sporów dotyczących naruszenia dóbr 
osobistych Kwiatonów. 
6. Przewodniczący Churału może z własnej 
inicjatywy dokonywać poprawek o 

charakterze redakcyjnym do poprawek 
zgłoszonych przez Kwiatonów oraz w 
tekstach jednolitych aktów normatywnych 
przed ostatecznym głosowaniem. 

 
§ 4. 

1. Przewodniczący Churału przyjmuje pisma 
adresowane do Churału Ludowego przez 
inne podmioty i obowiązany jest przesłać je 
niezwłocznie na listę Churału. 
2. Ustęp poprzedzający stosuje się 
odpowiednio do pozostałych Kwiatonów, 
którzy otrzymali pisma adresowane do 
Churału Ludowego. 

 
§ 5. 

1. Churał Ludowy pracuje nad projektami 
ustaw w trybie trójstopniowym, zwanym 
dalej „trybem”. 
2. Pierwszym etapem trybu jest 
przeprowadzenie przez Przewodniczącego 
Churału debaty oraz zgłoszenie przez 
Kwiatonów poprawek do projektu ustawy. 
3. Zaproponowane poprawki zostają 
poddane głosowaniu. 
4. Po zakończeniu głosowania nad 
poprawkami Przewodniczący Churału 
przystępuje do przygotowania tekstu 
jednolitego projektu ustawy w oparciu o 
przyjęte poprawki. 
5. Przewodniczący Churału publikuje na 
liście Churału tekst jednolity projektu 
ustawy oraz przeprowadza debatę, tym 
samym inicjując drugi etap trybu. 
6. W drugim etapie trybu Kwiatoni mają 
możliwość zgłaszania kolejnych poprawek do 
projektu ustawy. 
7. Zaproponowane poprawki zostają 
poddane głosowaniu. 
8. Przewodniczący Churału po zakończeniu 
głosowania przystępuje do przygotowania 
tekstu jednolitego projektu ustawy w oparciu 
o przyjęte poprawki. 
9. Przewodniczący Churału publikuje na 
liście Churału tekst jednolity projektu 
ustawy oraz zarządza nad nim głosowanie. 
10. W przypadku przyjęcia przez Churał 
Ludowy projektu ustawy kieruje go do 
podpisu Mandragorom oraz ogłasza fakt 
przyjęcia na liście dyskusyjnej Mandragoratu 
Wandystanu. 
11. Tryb trójstopniowy może zostać skrócony 
do dwustopniowego w przypadku: 

a) ratyfikacji umów międzynarodowych 
b) wyrażenia przez Kwiatonów braku chęci 
zgłaszania poprawek w drugim etapie, co 
następuje po zapytaniu Przewodniczącego 
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Churału lub jednego z Kwiatonów przy 
aprobacie, również poprzez brak 
wyrażonego sprzeciwu 
c) uznania przez Przewodniczącego 
Churału projektu ustawy za pilny. 

 
 § 6. 

1. Wszystkie prace Churału Ludowego 
kończone są głosowaniem. 
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy 
Kwiatoni. 
3. Głosowanie polega na przesyłaniu na listę 
Churału głosów "za", "przeciw" lub 
"wstrzymuję się" przez poszczególnych 
Kwiatonów 
4. Kwiatoni przesyłają swoje głosy na 
formularzu określonym przez 
Przewodniczącego Churału Ludowego. 
6. Głosowanie uznaje się za zakończone w 
momencie, gdy upływa termin oddawania 
głosów lub gdy wszyscy posłowie oddali 
głosy. 

7. Po zakończeniu głosowania 
Przewodniczący Churału ogłasza wyniki 
głosowania na liście Churału. 
8. Projekt uznaje się za przyjęty, jeżeli 
obrady były prawomocne (obecnych było 3 
Kwiatonów), a ilość głosów "za" przekroczyła 
ilość głosów "przeciw" (zwykła większość 
głosów). 

 
§ 8. 

1. Regulamin niniejszy zostaje przyjęty w 
drodze głosowania pełnego składu Churału 
Ludowego. 
2. Regulamin niniejszy podlega ogłoszeniu 
na liście dyskusyjnej Mandragoratu 
Wandystanu i wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia. 
3. Wszelkich zmian w niniejszym 
Regulaminie dokonuje Churał Ludowy w 
drodze głosowania zwykłą większością 
głosów.

 

Uchwała 
Rady Komisarzy Ludowych 

z dnia 19 marca 2005 r. 

w sprawie ustanowienia wydatku bieżącego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 34) 

 
§ 1. 

Rada Komisarzy Ludowych ustanawia 
wydatek bieżący w kwocie 250 engelsów z 
przeznaczeniem na nagrody w konkursie 
organizowanym przez Komisarza Ludowego 
ds. Kultury i Promocji. 

 
§ 2. 

Podziału środków na poszczególne nagrody 
dokonuje Komisarz Ludowy ds. Kultury i 
Promocji. 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 6 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 35) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 

1. Michałowi Sobczakowi 

2. Krzysztofowi Szczuckiemu 
3. Vhrisowi Khazar 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
 
 
 



DZIENNIK PRAW STR. 45  NR 1/2005 
 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 9 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 36) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Mariuszowi Glonkowi 

2. Tomaszowi Golińskiemu 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 11 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 37) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Marcinowi Antczakowi 
2. Aleksandrowi Aziukiewiczowi 
3. Bartkowi Bazińskiemu 
4. Robertowi Januszowi Czekańskiemu 

5. Przemysławowi Figiel 
6. Jediemu Master 
7. Markowi Michałkowi 
8. Salwadorowi Salwadori 
9. Jackowi Skoczkowi 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 11 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania tytułów społecznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 38) 

 
Na podstawie art. 3 Konstytucji 

Mandragoratu Wandystanu nadajemy tytuły 
społeczne następującym czołowym 
działaczom awangardy proletariatu: 

 
1) tow. Tomaszowi Marcuslerowi 
Golińskiemu - tytuł oksymorona - za 
skomponowanie hymnu Wandystanu oraz 
wieloletnią działalność w 
sarmackim ruchu robotniczym. 
 
2) tow. Michałowi Sobczakowi - tytuł 
oksymorona - za stworzenie stron 
miasta Winnica oraz pomoc w tworzeniu 
strony głównej a także za 
bronienie ideałów rewolucyjnych i prawdy 
jako sędzia SN w Księstwie 
Sarmacji. 
 

3) tow. Krzysztofowi Szczuckiemu - tytuł 
podlorda - za działalność w 
samorządzie miasta Winnica oraz za 
patriotyczna postawę w SN KS. 
 
4) tow. Vhrisowi Khazarowi - tytuł podlorda - 
za rozwój sportu u 
najszerszych mas ludowych, oraz w związku 
z zamiarem powołania na 
ambasadora w Królestwie Natanii. 
 
Gratulujemy! I życzymy dalszych sukcesów. 
Jednocześnie Was Wszystkich 
zachęcamy do aktywności w Mandragoracie. 
 
(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 13 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania Ambarasa 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 39) 

 
 
Niniejszym mianuję Najwyższego Kapłana 
Zakonu Sigmara Sigmarusa IX, "Vhris" 
podlorda Krzysztof Macak herbu Khazar 
ambarasem Madragoratu Wandystanu w 
Natanii. 
 

Ambaras jest ludowo-socjalistycznym 
odpowiednikiem ambasadora. 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 
tymczasowy prezydent Wandystanu 

 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 40) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu Aleksandrowi 
Kellerowi 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania tytułu społecznego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 41) 

 
Na postawie art. 3 konstytucji Mandragoratu 
Wandystanu nadajemy obywatelowi Markowi 
Michałkowi legitymującemu się dowodem 
osobistym nr B0006 doceniając zasługi na 
polu kultury wandejskiej  w szczególności 
stworzenia pierwszej galerii sztuki 
socrealistycznej tytuł SEKRETARA 
 
Tym samym zalicza się obywatel do 
AWANGARDY PROLETARIATU 

 
Z wyrazami najwyższego robotniczego 
uznania 
 
(-) Piotr Krupinski 
Mandragor Jutrzenki 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 19 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania Buduara Genosse Wanda Stadt 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 42) 

 
Niniejszym nadaję Wam [Arvivio Medyceusz- 
przyp. red.] tytuł BUDUARA MIASTA 
STOŁECZNEGO. 

 
(-) Michaś Winnicki 
Tymczasowy Prezydent Wandystanu
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 25 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 43) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, w związku z 
rezygnacją podlorda Krzysztofa Macak, 
mianuję   
 

Pana ARVIVIO MEDYCEUSZA 
  

Ambasadorem Nadzwyczajnym i 
Pełnomocnym Mandragoratu Wandystanu 
przy Jego Królewskiej Wysokości 
Królu Natanii. 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Postanowienie 

Mandragora Socjogramu 
z dnia 26 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 44) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Michałowi Sosnowieckiemu 

2. Pawłowi Milewskiemu 
3. Marcie Kuydowicz 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 26 grudnia 2004 r. 

w sprawie odebrania obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 45) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu odbieramy 
obywatelstwo Wandystanu Robertowi 
Januszowi Czekańskiemu. 
 

(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 25 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania Buduara Precelkhandy 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 46) 

Niniejszym mianuję   
 

Dekamerona Wszechjutrzni Tomasza 
Urbana 
 

Buduarem miasta Precelkhanda 
 
(-)Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 26 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania Komisarzy i Komisariatów Ludowych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 47) 

 
Na podstawie i §6 ust. 3 Edyktu 
Prezydenta w sprawie określenia 

organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy 
Ludowych mianuję: 

 
1. PODLORDA KRZYSZTOFA 
SZCZUCKIEGO-  
Komisarzem Ludowym do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
 
2. OKSYMORONA TOMASZA 
GOLIŃSKIEGO-  
Komisarzem Ludowym do spraw Kultury i 
Promocji 
 
3. TOWARZYSZA MARIUSZA GLONKA-  
Komisarzem do spraw Informatycznych 
 

Na podstawie §6 ust. 4 Edyktu Prezydenta 
w sprawie określenia organizacji i trybu 

pracy Rady Komisarzy Ludowych 
powołuję: 

 
1. KOMISARIAT LUDOWY DO SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI-  
Do obsługi Komisarza Ludowego do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
 
2. KOMISARIAT LUDOWY DO SPRAW 
KULTURY I PROMOCJI-  
Do obsługi Komisarza Ludowego do spraw 
Kultury i Promocji 
 
3. KOMISARIAT LUDOWY DO SPRAW 
INFORMATYCZNYCH-  
Do obsługi Komisarza Ludowego do spraw 
Informatycznych 

 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 5 stycznia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 48) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Ance Sarneckiej 

2. Włodzimierzowi Twojumać 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 9 stycznia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 49) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Zdzichowi Bąkowi 

2. Janowi Kania Kaniowskiemu 
3. Annie M 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

 



DZIENNIK PRAW STR. 49  NR 1/2005 
 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 12 stycznia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 50) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu Alojzemu Pupka. 
 

Postanowienie jest skuteczne z dniem 14 
stycznia ze względu na trwające właśnie 
wybory. 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 12 stycznia 2005 r. 

w sprawie nadania tytułów społecznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 51) 

 
Na podstawie art.3. Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadajemy : 
 
1. Lord Albusowi Boreed znanemu jako 
Kowalmistrz (B0042) tytuł SEKRETARA - za 
zasługi w rozwoju prasy wandejskiej 
 

2. Pawłowi Mariuszowi Milewskiemu (B0026) 
tytuł SEKRETARA - za aktywność w życiu 
politycznym i społecznym Wandystanu  
 
(-) Mandragor Socjogramu 
Michaś Winnicki 
 
(-) Mandragor Jutrzenki 
Piotr Krupiński 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 14 stycznia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 52) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu Patrykowi 
Pawlusińskiemu. 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 1 lutego 2005 r. 

w sprawie mianowania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 53) 

 
W związku z wejściem w życie Traktatu o 
ustanowieniu stosunków dyplomatycznych 
między 
Mandragoratem Wandystanu, a 
Zjednoczonym Królestwem Brugii, na 
podstawie art. 6 

powyższego traktatu oraz art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, powołuję 
 
SEKRETARA PAWŁA MARIUSZA 
MILEWSKIEGO 
 



DZIENNIK PRAW STR. 50  NR 1/2005 
 
na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 
przy Jego Królewskiej Mości Arminie 
Frederiku- Królu Brugii. 

 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 6 lutego 2005 r. 

w sprawie nadania tytułów społecznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 54) 

 
Na podstawie art.3. Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadajemy : 
 
1. tytuł podlorda Pawłowi M. Milewskiemu 
(dotychczas sekretar) - za  prace na rzecz 
socjalistycznej ojczyzny - na wielu 
płaszczyznach 
 
2. tytuł podlorda Arivio Medyceuszowi 
(dotychczas sekretar) - za prace  na rzecz 
socjalistycznej ojczyzny - znów - na wielu 
płaszczyznach 

 
3. tytuł sekretara Aleksandrowi Kellerowi - 
przede wszystkim za  wzmożoną prace w 
Churale Ludowym 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 
 
(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 13 lutego 2005 r. 

w sprawie powołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 55) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, powołuję 
 
DEKAMERONA DAMIANA KONIECZNEGO 
 
Na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 

przy Jego Książęcej Wysokości Piotrze 
Mikołaju- Księciu Sarmacji 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 14 lutego 2005 r. 

w sprawie odwołania Komisarza Ludowego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 56) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, w skutek 
złożenia przezeń dymisji, odwołuję 
 
SEKRETARA MARIUSZA GLONKA  
 

ze stanowiska Komisarza Ludowego do 
Spraw Informatycznych 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 
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Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 16 lutego 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 57) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Michałowi Kurek 

2. Przemysławowi Rogowskiemu 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 20 lutego 2005 r. 

w sprawie powołania Komisarza Ludowego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 58) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, po 
przeprowadzeniu konkursu, powołuję 
 
PODLORDA PAWŁA MARIUSZA 
MILEWSKIEGO  

 
na stanowisko Komisarza Ludowego do 
Spraw Informatycznych. 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 24 lutego 2005 r. 

w sprawie odwołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 59) 

 
Na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, na wniosek 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, 
odwołujemy  
 
PODLORDA PAWŁA MARIUSZA 
MILEWSKIEGO  

Ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 
przy Jego Królewskiej Mości Arminie 
Frederiku- Królu Brugii. 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 24 lutego 2005 r. 

w sprawie powołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 60) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, powołuję 
 
MANDRAGORA PIOTRA KRUPIŃSKIEGO  
 
Na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 

przy Jego Królewskiej Mości Arminie 
Frederiku- Królu Scholandii. 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 25 lutego 2005 r. 

w sprawie powołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 61) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, powołuję 
 
SEKRETARA MARKA MICHAŁKA  
 
Na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 

przy Jego Królewskiej Mości Arminie 
Frederiku- Królu Brugii. 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 26 lutego 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 62) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu Tomkowi 
Juniorowi 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 26 lutego 2005 r. 

w sprawie Powołania Generalnego Inspektora Skarbu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 63) 

 
Na podstawie ustawy o Generalnym 
Inspektorze Skarby, kolektywnie i 
jednomyślnie mianujemy Generalnym 
Inspektorem Skarbu 
 
OKSYMORONA MICHAŁA SOBCZAKA 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 
 
(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 

 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 8 marca 2005 r. 

w sprawie odwołania Komisarza Ludowego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 64) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, w skutek 
niewywiązywania się z obowiązków 
służbowych, odwołuję 
 
OKSYMORONA TOMASZA GOLIŃSKIEGO 

 
ze stanowiska Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Promocji 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 8 marca 2005 r. 

w sprawie powołania Komisarza Ludowego 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 65) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, powołuję 
 
SEKRETARA ALEKSANDRA KELLERA  
 

Na stanowisko Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Promocji 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

 
Postanowienie 

Mandragora Socjogramu 
z dnia 17 marca 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 66) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Matwiejowi Pierwomajskiemu 

2. Zgoodkowi 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Postanowienie 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
z dnia 24 lutego 2005 r. 

w sprawie powołania Ambasadora 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 67) 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu, powołuję 
 
PODLORDA PAWŁA MARIUSZA 
MILEWSKIEGO 
 

Na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu 
przy Jego Królewskiej Mości Arturze I 
Piotrze- Królu Dreamlandu. 
 
(-) Michał Sobczak 
Prezydent  Mandragoratu Wandystanu 

Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie rozpisania wyborów prezydenckich 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 68) 

 
Ogłaszam, że wybory Prezydenta 
Wandystanu odbędą się według 
następującego kalendarza: 
 
15-17 grudnia- okres zgłaszania kandydatur 
18-21 grudnia- okres oddawania głosów. 
 

Przypominam, ze kandydatów mogą zgłaszać 
partie, organizacje społeczne i osoby 
fizyczne. 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 
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Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 

o wynikach wyborów prezydenckich 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 69) 

 
Po przeliczeniu głosów oddanych w 
wyborach prezydenckich oznajmiam , co 
następuje: 
• w głosowaniu wzięło udział 95,23% 

uprawnionych. 
• Poszczególni kandydaci uzyskali 

następujący odsetek głosów: 

• Michał Sobczak (Liga Wandejskich 
Rodzin) - 64,70 % ważnie oddanych 
głosów, 
• Tomasz Goliński (Liga Obrony 
Komunizmu) - 35,30 % ważnie oddanych 
głosów. 

• Prezydentem Wandystanu został Michał 
Sobczak. 

 
Prezydent- elekt ma obowiązek złożenia 
przysięgi prezydenckiej w terminie 5 dni. 
 

(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 6 stycznia 2005 r. 

w sprawie rozpisania wyborów do Churału Ludowego i Parlamentu Unii 
Wirtualnej 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 70) 
 

Niniejszym ogłaszam, że wybory do Churału 
Ludowego odbędą się według następującego 
kalendarza: 
 
7-8 stycznia - zgłaszanie list wyborczych 

9 stycznia- dzień przerwy 
10-13 stycznia- oddawanie głosów. 
 
(-)Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 

Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 14 stycznia 2005 r. 

o wynikach wyborów do Churału Ludowego i Parlamentu Unii Wirtualnej 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 71) 

 
Wybory do Churału Ludowego i Parlamentu 
Unii Wirtualnej, które odbyły się w dniach 
10-13 stycznia 2005 roku zakończyły się 
następującymi wynikami:  
  
• Frekwencja wyborcza wyniosła 93,10 % 

uprawnionych. 
 
• Na poszczególne listy wyborcze oddano 

następujący odsetek głosów:  
o Lista nr 1- Koalicyjny Komitet Wyborczy 

"Front Jedności Narodu" - 51,86 %   
o Lista nr 2- Komitet Wyborczy Ligi 

Wandejskich Rodzin - 48,14 %  
 

• Na poszczególnych kandydatów z list padła 
następująca ilość głosów:  

o Lista nr 1- Koalicyjny Komitet Wyborczy 
"Front Jedności Narodu"  
� Salwador Salwadori - 5  
� Paweł Mariusz Milewski - 3  
� Aleksander Keller - 3  
� Marek Esel Michałek - 0  
� Jacek  Towarzysz Nowak - 3   

 
o Lista nr 2- Komitet Wyborczy Ligi 

Wandejskich Rodzin  
� Arivio Medyceusz - 4  
� Michał Ramzes Sobczak - 3  
� Krzysztof Szczucki - 6  
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• Dzielniki ustawowe dla poszczególnych list 

wyniosły:  
o Lista nr 1- 10, 4.66, 2.8, 2, 1.55  
o Lista nr 2- 9.28, 4.33, 2.6, 1.85, 1.44  

 
• Liczba mandatów kwiatonów do Churału 

Ludowego i posłów do Parlamentu Unii 
Wirtualnej wyniosła dla poszczególnych 
list:  

o Lista nr 1- 3 mandaty  
o Lista nr 2- 2 mandaty  

 

• Mandaty kwiatonów do Churału Ludowego 
i posłów do Parlamentu Unii Wirtualnej 
zdobyli z poszczególnych list:   

o Lista nr 1 - Koalicyjny Komitet 
Wyborczy "Front Jedności Narodu"  
Salwador Salwadori, Paweł Mariusz 
Milewski, Aleksander Keller  

o Lista nr 2- Komitet Wyborczy Ligi 
Wandejskich Rodzin Arivio Medyceusz, 
Krzysztof Szczucki 

 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu

 

Okólnik 
Mandragora Jutrzenki 

z dnia 19 marca 2005 r. 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 72) 

W sprawie początkowych etapów funkcjonowania Centralnego Indeksu 
Towarów Rynków Alternatywnych 

 
Na podstawie moich konstytucyjnych 
uprawnień do działań faktycznych i 
wydawania decyzji związanych z 
funkcjonowaniem systemu automatycznej 
gospodarki - stanowię zasady wydawania 
przeze mnie decyzji w początkowym etapie 
funkcjonowania systemu CINTRA, kierując 
się najwyższym poczuciem świadomości 
klasowej: 
 

§.1. 
Każdy system wirtualnej gospodarki wymaga 
kwoty bazowej. Każdy mieszkaniec 
Wandystanu, który nie posiada majątku 
znacznej wartości otrzyma za darmo działkę 
przeznaczoną do zabudowy przemysłowej i 
jeden z budynków przemysłowych. Działka 
zostanie dodana do systemu ewidencji 
terenów niezależnie od dotychczasowych 
działek - tak by miasta nie  
poniosły szkody.  
 

§.2. 
Rodzajami budynków przemysłowych są 
(krótki orientacyjny opis, z zastrzeżeniem 
zmian i uproszczeń). Nazwy są uproszczone i 
wyrażają jedynie wstępny zarys systemu.  
1. farma (produkcja żywności) 
2. restauracja (przetworzenie żywności w 
jednostki wyżywienia) 
3. las (produkcja drewna) 
4. tartak (produkcja desek i innych 
produktów drewnianych) 
5. pola naftowe (produkcja ropy naftowej) 

6. rafineria (produkcja pochodnych ropy 
naftowej, benzyny) 
7. kopalnia (wydobycie węgła, żelaza, itp.) 
8. huta (przetworzenie metali) 
9. kamieniołomy (kamienie, kreda) 
10. huta szkła (szkło) 
11. cegielnia (cegły) 
12. firma transportowa 
13. firma budowlana 
14. firma oczyszczania 
15. fabryka (produkcja produktów 
złożonych) 
16. fabryka samochodów (produkcja 
samochodów) 
17. stocznia (produkcja statków) 
18. elektrownia 
19. browar 
20. winiarnia 
 

§.3. 
Kto wyśle maila na adres khand@tlen.pl, 
który zawiera : 
a) imię i  nazwisko 
b) wandejski id 
c) id firmy na która ma być przeniesiona 
własność 
d) zamawiany typ budynku 
e) miasto w którym ma być położony 
budynek, 
otrzyma nieruchomość wraz z budynkiem.  
 

§.4. 
Jeżeli ten sam rodzaj budynku zamówią 
więcej niż dwie osoby budynek zostanie 
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przyznany osobom których mail dotarł 
wcześniej na skrzynkę pocztowa 
khans@tlen.pl. Osoby, których zlecenie nie 
może być zrealizowane - wezmą udział w 
losowaniu pozostałych budynków. 
 

§.5. 
Każdy, niezależnie od procedury z §.3. i §.4. 
może zamówić za kwotę 50 engelsów 
dodatkowa działkę wraz z budynkiem, bez 
ograniczeń wynikających z §.4.  Druga z 
kolei działka dostępna jest za opłatą 150 
engelsów. Przelewu należy dokonać na konto 
'dochody' w Banku Cintra.  
 

§.6. 
Jeżeli mieszkaniec nie posiada firmy a juz 
wypełnił formularz i oczekuje na jej 
rejestracje może wysłać maila, w którym 
zamiast podania id firmy (o którym mowa w 
§.3. pt. c.) podaje jej nazwę podana w 
formularzu. Jeżeli  mieszkaniec nie posiada 
środków na założenie firmy (5.en.) 
zamieszcza powyższą informacje w mailu 
podając nazwę konta w Cintra Banku. 
Niezwłocznie zostanie przekazana zapomoga 
w wysokości 5 en. Uważa się, że wniosek 
złożony był z chwila wysłania maila o 
zapomogę, chyba ze w terminie 2 dni nie 
zostanie wysłany id firmy w systemie Cintra. 

Zastrzega się prawo do nieudzielania 
zapomogi 
 

§.7. 
Okólnik skierowany jest do mieszkańców, 
którzy wypełnili formularz  
zamieszkania do północy dnia 18 marca 
2005. Termin składania wniosków  
w tym trybie wynosi 5 dni. Po tym okresie - 
wyniki będą ogłoszone.  
 
§.8. 
1. Informuje, ze każde miasto będzie 
posiadało bonus produkcyjny :  

a) Genosse Wanda Stadt do węgla i drewna 
b) Precelkhanda - do ropy naftowej i zboża 
c) Winnica - do żelaza i wina 
d) Sigmarstadt - do piwa (władze zakonne 
sprzeciwiają się przemysłowi ciężkiemu) 

2. W Sigmarstadt - należy ograniczyć 
inwestycje z przemysłu ciężkiego - w razie 
wątpliwości poproś o działkę w innym 
mieście.  
 

§.9. 
Okólnik nie stanowi powszechnie 
obowiązującego źródła prawa. 

 
(-) Piotr Krupiński 
Mandragor Jutrzenki 

 
Statut 

Gminy Winnica 
z dnia 26 lutego 2005 r. 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 73) 
 

Art. 1. 
Gmina Winnica jest jednostką samorządu 
terytorialnego Mandragoratu Wandystanu, 
działającą na podstawie przepisów Ustawy z 
dnia 9 lutego 2005 r. o samorządzie 
terytorialnym.  

 
Art. 2. 

Terytorium Gminy obejmuje terytorium 
Miasta Winnica.  
 

Art. 3. 
Siedzibą organów Gminy jest Miasto 
Winnica.  
 
 
 
 

Art. 4. 
Symbolami Gminy są chorągiew, flaga oraz 
herb. Wzór symboli Gminy określa załącznik 
1 do niniejszego Statutu.  
 

Art. 5. 
Symbole Gminy mogą być wykorzystywane 
do celów niekomercyjnych, a do celów 
komercyjnych, wyłącznie po uzyskaniu zgody 
Buduara Miasta.  
 

Art. 6. 
Sposób użytkowania symboli Gminy określi 
Uchwała Gminnej Rady Narodowej.  
 

Art. 7. 
Gminna Rada Narodowa jest organem 
stanowiącym Gminy.  
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Art. 8. 
Gminna Rada Narodowa składa się z 
Buduara Miasta i dwóch radnych 
wybieranych w wyborach lokalnych, zgodnie 
z Ustawą z dnia 9 lutego 2005 r. Ordynacja 
wyborcza do Gminnych Rad Narodowych.  
 

Art. 9. 
Gminna Rada Narodowa obraduje na forum 
Miasta Winnica.  
 

Art. 10. 
Gminna Rada Narodowa wydaje uchwały, 
które są aktami prawa miejscowego.  

 
Art. 11. 

Buduar Miasta jest organem wykonawczym 
Gminy.  
 

Art. 12. 
Buduara Miasta powołuje i odwołuje 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu.  
 

Art. 13. 
Gminna Rada Narodowa może żądać od 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
odwołania Buduara Miasta  
 

Art. 14. 
Buduar Miasta: 
1. Prowadzi gospodarkę finansową Gminy,  
2. Składa Komisarzowi ludowemu 
właściwemu do spraw administracji 
publicznej oraz Gminnej Radzie Narodowej 
sprawozdanie z rachunków Gminy,  
3. Reprezentuje Gminę,  
4. Prowadzi strony internetowe Gminy,  
5. Jest zwierzchnikiem służbowym 
pracowników Gminnego Komisariatu 
Ludowego i innych urzędów gminnych, jeśli 
je ustanowiono,  
6. Jest kierownikiem Gminnego Komisariatu 
Ludowego,  

7. Za zgodą Komisarza Ludowego właściwego 
do spraw administracji publicznej, 
ustanawia urząd Wicebuduara,  
8. Powołuje i odwołuje Wicebuduara Miasta,  
9. Wykonuje inne czynności przewidziane 
ustawami, edyktami i uchwałami Gminnej 
Rady Narodowej.  
 

Art. 15. 
Aktami urzędowymi Buduara są 
postanowienia i rozporządzenia.  
 

Art. 16. 
Rozporządzenie można wydać jedynie z 
delegacji ustawy, edyktu lub uchwały 
Gminnej Rady Narodowej, wydaje, w zakresie 
przewidzianym delegacją. Rozporządzenie 
jest aktem prawa miejscowego.  
 

Art. 17. 
Gmina może zakładać, posiadać i zbywać 
przedsiębiorstwa komunalne oraz wchodzić 
w spółki krajowe i zagraniczne.  
 

Art. 18. 
Założenie przedsiębiorstwa lub wejście w 
spółkę, w której gmina bierze na siebie 
nieograniczoną odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki, wymaga uchwały 
Gminnej Rady Narodowej.  
 

Art. 19. 
Akty prawa miejscowego uzyskują moc 
obowiązującą z chwilą ogłoszenia. Ogłoszenia 
dokonuje się na stronach internetowych 
Miasta oraz na forum Miasta Winnica.  
 

Art. 20. 
Zmiana statutu następuje w drodze uchwały 
Gminnej Rady Narodowej zaakceptowanej 
przez Komisarza Ludowego właściwego do 
spraw administracji publicznej. 

 

Statut 
Gminy Genosse Wanda Stadt 

z dnia 1 marca 2005 r. 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 74) 

 
Art. 1. Postanowienia ogólne 

a) Statut ten wchodzi w życie po 
zaakceptowaniu go przez Komisarza 
Ludowego właściwego do spraw 
administracji publicznej.  

b) Zmiany w statucie może wprowadzić 
Gminna Rada Narodowa zwana dalej Radą 
Gminy za zgodą Komisarza Ludowego 
właściwego do spraw administracji 
publicznej.  
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c) Miasto Genosse Wanda Stadt jest 
jednostką samorządu terytorialnego 
Mandragoratu Wandystanu.  
 

Art. 2. Buduar Miasta Stołecznego 
Buduar: 
a) jest zarządcą miasta.  
b) Jest powoływany i odwoływany przez 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu,  
c) wydaje rozporządzenia,  
d) powołuje i odwołuje urzędników 
miejskich,  
e) wita Prezydenta i Kwiatonów przy 
zapraszaniu do ich siedzib,  
f) wita dyplomatów przybywających na 
placówki dyplomatyczne,  
g) prowadzi strony miasta,  
h) promuje miasto,  
i) kieruje obroną miasta w wypadku 
zagrożenia zewnętrznego,  

j) urzęduje w Pałacu Buduara,  
k) dba o mieszkańców miasta.  
 

Art. 3. 
Gminna Rada Narodowa: 
a) jest organem uchwałodawczym.  
b) zasiadają w niej buduar i 2 radnych 
wybieranych przez ludność miasta . Za zgodą 
Komisarza Ludowego właściwego do spraw 
administracji Gminna Rada Narodowa może 
liczyć 5 radnych. 
 

Art. 4. Symbole 
a) Flaga biało-żółto-czerwona w stosunku 
2:1:2 ułożone poziomo.  
b) Herb stanowi Biały Orzeł w koronie z 
jabłkiem i berłem w szponach oraz czerwone 
skrzyżowany sierp i młot oraz gwiazda na 
czarnym tle. 

 

Statut 
Gminy Precelkhanda 

z dnia 1 marca 2005 r. 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 75) 

1. Precelkhanda jest miastem.  
2. Organami Precelkhandy są: 
a) ułanbatorzy, 
b) buduar, 
c) Gminna Rada Narodowa. 
3.Ułanbatorami są każdocześni : mandragor 
jutrzenki i dekameron wszechjutrzni. 

Ułanbatorzy kolektywnie i jednogłośnie 
powołują i odwołują buduara.  
4. Władza wykonawcza należy do buduara. 
Buduar wydaje rozporządzenia. 
5. Władza uchwałodawcza należy do 
Gminnej Rady Narodowej. Gminna Rada 
Narodowa wydaje uchwały większością 
głosów. 

 

Statut 
Gminy Sigmarstadt 
z dnia 1 marca 2005 r. 

(D.P.M.W. 1/2005 poz. 76) 
(1)Ja Vris Khazar,wierny sługa  
(2)Pana Mojego Sigmara Młododzierżcy  
(3)miałem sen.  
(4)Powtarzam Wam, Bracia i Siostry w 
wierze, co usłyszałem.  
(5)A jeśli cokolwiek z proroctwa mego 
zataiłem  
(6)albo do proroctwa choć słowo dodałem  
(7)niech spłonę na stosie  
(8)a dusza moja potępiona będzie na wieki 
wieków.  
(9)I jeśli ktokolwiek z Was Bracia i Siostry z 
proroctwa choć słowo zatai  
(10)albo do proroctwa choć słowo doda - ten 
kurwim synem i zdrajcą  
(11)a dusza jego potępiona na wieki wieków.  
(12)Bo to nie ja - lecz Sigmar Przemawia.  

(13)Sen. Ujrzałem sześciu wojowników  
(14)A każdy z nich przemówił do mnie  
 
Wojownik Pierwszy :  
(15)Pan Nasz Sigmar rozkazuje tobie  
(16)założyć miasto Sigmarstadt na dalekim 
południu.  
(17)Żyją tam ludzie uczciwi a cnotliwi  
(18)Prawdy się nie bojący  
(19)Idź tam. Weź braci.  
(20)Załóżcie zakon.  
(21)Czczą tam Wandę. Nie sprzeciwiajcie się  
(22)Bo Wanda przemawia mą mądrością  
(23)A prawo grodu sprzeczne być  
(24)Z prawem synów Wandy nie może.  
 
Wojownik Drugi :  
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(25)Ty Vhrisie - przeorem się ogłoś  
(26)I sprawuj wszelką władzę  
(27)Oddaj Sigmarowi co sigmarskie - jako 
przeor  
(28)A Wandzie co wandejskie - jako buduar  
(29)Sam wydawaj święte akty w sprawach 
wiary - bułły  
(30)Czyń też akty świeckie - zwane ukazami  
 
Wojownik Trzeci :  
(31)Jeśliby dusz byłoby więcej niż 
czternaście  
(32)Powołaj Wysoką Radę Zakonu  
(33)Wandejczykom mów : to Gminna Rada 
Narodowa  
(34)Sigmar wskaże Ludowi by  
(35)Dwóch spośród siebie wybrali na 
radnych  
(36)Trzecim radnym z woli Sigmara - 
będziesz ty  
(37)Gdy dwóch spośród was  
(38)Postanowi - tak czyńcie -  
(39)A wole swą na piśmie umieścić musicie  
(40)Jako uchwałę  
(41)Głosem uchwały buduar kierować się 
winien  
(42)A jeśli by dusz czternaście nie było  
(43)Twój ukaz uchwale jest równy.  
 

Wojownik Czwarty :  
(44)Sprowadź Braci i Siostry na ziemie 
wandejską  
(45)Gdyby Sarmacji oddali już swe serce  
(46)Niech tylko mieszkańcami Kraju Wandy 
będą  
(47)Miasto swoje ulokuj w górach 
precelkhandzkich  
 
Wojownik Piąty:  
(48)A że człek wieczny nie jest  
(49)Przeto sam nadstępce swego wybierzesz  
(50)W głos Sigmara wsłuchując się  
(51)A gdybyś tego uczynić nie miał  
(52)Prezydent wysłucha Wandy  
(53)I buduara ustanowi  
 
Wojownik Szósty :  
(54)Sigmar może nawiedzić cię raz jeszcze  
(55)Ale powiadam Ci  
(56)Aby pewnym być prawdziwości nowego 
proroctwa  
(57)Poradź się większości Ludu  
(58)Oni orzekną czy to Sigmar tobie się 
ukazał  
(59)I tylko wtedy proroctwo które dziś 
słyszysz  
(60)Zmienić możesz 

 

Rozporządzenie 
Ułanbatorów Precelkhandy 

z dnia 6 marca 2005 r. 

w sprawie powołania Buduara Precelkhandy 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 77) 

 
Na podstawie ust. 3. statutu Precelkhandy 
powołujemy : 
 
PAWŁA MARIUSZA MILEWSKIEGO 
 

Na buduara Precelkhandy  
 
 
(-) Tomasz Urban  
(-) Piotr Krupiński 

lll 
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ZAŁĄCZNIK 

Do Traktatu o Wspólnej Mapie Polskich Mikronacji 
(D. P. M. W. 1/2005 poz. 16) 

Mapa traktatowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

Do Statutu Gminy Winnica 
(D. P. M. W. 1/2005 poz. 74 ) 

Wzór symboli Miasta 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór herbu 
Miasta 

Wzór flagi miejskiej Wzór chorągwi miejskiej 

 


