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Ustawa 
z dnia 24 marca 2005 r. 

Kodeks Wykroczeń 
 (D.P.M.W. 2/2005 poz. 78) 

 

CZĘŚĆ I OGÓLNA 
 

RODZDZIAŁ I 
Zasady odpowiedzialności karnej 
 

Art. 1. 
§1. Odpowiedzialności za wykroczenie 
podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony 
przez ustawę obowiązującą w czasie jej 
popełnienia.  
 
§2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu 
zabronionego, który czyn popełnił 
nieumyślnie, a po zwróceniu uwagi 
zaprzestał jego popełniania.  
§3. Nie stanowi wykroczenia czyn którego 
klasowa szkodliwość jest znikoma. 
 

Art. 2. 
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.  
 
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. 
§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  
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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, organ orzekający w sprawach o 
wykroczenie może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia.  

 
RODZDZIAŁ IV  
Kary 
 

Art. 13. 
Karami są  
1. nagana 
2. grzywna  
3. nadzór  
 

Art. 14. 
§1. Grzywnę wymierza się w wysokości do 
300 engelsów  
§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.  
 

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 
momentu, kiedy skazany wykona pracę 
nakazaną przez sąd, w pełnym wymiarze. 

Przedłużona kara nadzoru trwa nie dłużej 
niż dwa miesiące.  

 
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.  
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RODZDZIAŁ VII  
Zatarcie skazania 
 

Art. 26. 
Z chwilą zatarcia skazania, uważa się je za 
niebyłe  
 

Art. 27. 
Zatarcie skazania za wykroczenie następuje 
po dwóch miesiącach od dnia wykonania lub 
darowania kary.  
 

CZĘŚĆ II SZCZEGÓLNA  
 

Art. 15. 
Kto publicznie i w sposób uporczywy okazuje 
lekceważenie Narodowi Wandejskiemu, 
Mandragoratowi Wandystanu albo jego 
konstytucyjnym organom, podlega naganie 
grzywnie, albo karze nadzoru.  

 
Art. 16. 

Kto publicznie okazuje lekceważenie 
symbolom narodowym Mandragoratu 
Wandystanu, podlega naganie, grzywnie, 
albo karze nadzoru.  

 
Art. 17. 

Kto przywłaszcza sobie stanowisko, stopień 
służbowy, tytuł społeczny, naukowy, 
zawodowy, arystokratyczny lub szlachecki, 
podlega naganie, grzywnie, albo karze 
nadzoru.  

 
Art. 18. 

Kto, w celu dokuczenia innej osobie złośliwie 
wprowadza ją w błąd lub w inny sposób 
złośliwie niepokoi, podlega naganie, grzywnie 
albo karze nadzoru. Ściganie odbywa się z 
oskarżenia prywatnego.  

 
Art. 19. 

Kto upublicznia wiadomości stanowiące 
tajemnice korespondencji, podlega grzywnie 
lub karze ograniczenia wolności, chyba, że 
działa w obronie ważnego interesu. Ściganie 
odbywa się z oskarżenia prywatnego.  

 
Art. 20. 

Kto organizuje zbiórkę pieniężną w sposób 
natarczywy, podlega naganie, grzywnie albo 
karze nadzoru.  

 
Art. 21. 

Kto spamuje miejsce publiczne 
Mandragoratu Wandystanu podlega naganie, 
grzywnie, albo karze nadzoru.  

 
Art. 22. 

Kto spamuje miejsce publiczne 
Mandragoratu Wandystanu treściami w 
żaden sposób niezwiązanymi z 
mikronacjami, podlega grzywnie albo karze 
nadzoru.  

 
Art. 23. 

Kto formatuje odpowiedź wysyłaną na listę 
dyskusyjną Mandragoratu Wandystanu na 
list, w ten sposób, że pozostawia treści, na 
które bezpośrednio nie odpowiada, podlega 
naganie, grzywnie albo karze nadzoru,  

 
Art. 24. 

Kto tak konstruuje list wysyłany na listę 
dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu, w 
taki sposób że nie wiadomo, kto jest 
nadawcą listu, w szczególności nie 
umieszcza podpisu, podlega naganie albo 
grzywnie.  

 
Art. 25. 

Kto umieszcza treść odpowiedzi wysyłanej na 
listę dyskusyjną Mandragoratu Wandystanu 
wewnątrz treści cytowanych listu 
pierwotnego, podlega naganie, grzywnie, albo 
karze nadzoru.  

 
Art. 26. 

Kto umieszcza treść odpowiedzi wysyłanej na 
listę dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu 
nad cytowanym fragmentem, podlega 
naganie albo grzywnie.  

 
Art. 27. 

Kto publicznie, w sposób szczególnie 
uporczywy i istotnie naruszający dobre 
obyczaje używa wyrazów powszechnie 
uznanych za obraźliwe albo wulgarne, 
podlega naganie, grzywnie albo karze 
nadzoru.  

 
 

RODZDZIAŁ KOŃCOWY  
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
Art. 28. 

Do czasu wejścia w życie odpowiednich 
procedur: 
§1. Upoważnia się Komisarza Ludowego 
właściwego do spraw bezpieczeństwa 
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publicznego do wydawania postanowień w 
sprawach o wykroczenia publicznoskargowe 
w trybie przyspieszonym (natychmiastowym). 
Orzeczenie takie staje się prawomocne i 
może być wykonane, jeśli w ciągu 3 dni 
skazany nie wniesie sprzeciwu do Trybunału 
Ludowego, o czym należy go w 
postanowieniu pouczyć.  
§2. W razie wniesienia sprzeciwu, Trybunał 
Ludowy rozpozna sprawę od początku, w 

trybie procesowym przewidzianym 
przepisami tymczasowymi Kodeksu Karnego.  
§3. Prywatnoskargowe sprawy o wykroczenia 
rozpoznaje Trybunał Ludowy w trybie 
przewidzianym przepisami tymczasowymi 
Kodeksu Karnego. 

 
Art. 29. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Ustawa 
z dnia 24 marca 2005 r. 

o działach administracji publicznej 
 (D.P.M.W. 2/2005 poz. 79) 

 
Art. 1. 

Tworzy się działy administracji publicznej 
szczebla centralnego. Prezydent Wandystanu 

w edykcie określającym szczegółową 
strukturę Rady Komisarzy Ludowych i 

podział kompetencji w jej składzie, o którym 
mowa w art. 7. ustawy o urzędzie Prezydenta 

Wandystanu (D.P.M.W. 1/2005 poz. 4.), 
określa komisarzy ludowych 

odpowiedzialnych za poszczególne działy 
administracji publicznej. Dział administracji 

publicznej może podlegać bezpośrednio 
Prezydentowi Wandystanu.  

 
Art. 2. 

Komisarzami ludowymi właściwymi dla 
poszczególnych działów administracji 
publicznej są : 

1. komisarz właściwy do spraw 
zagranicznych  
2. komisarz właściwy do spraw finansów 
publicznych  
3. komisarz właściwy do spraw administracji 
publicznej  
4. komisarz właściwy do spraw 
bezpieczeństwa publicznego  
5. komisarz właściwy do spraw obrony 
narodowej  
6. komisarz właściwy do spraw edukacji  
7. komisarz właściwy do spraw sportu  
8. komisarz właściwy do spraw kultury  
9. komisarz właściwy do spraw promocji 

 
Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Edykt 
Mandragora Jutrzenki 

z dnia 25 marca 2005 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych 
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 80) 

 
Na podstawie art. 3. ust. 1. ustawy o 
finansach publicznych (D.P.M.W. 1/2005 

poz. 10) oraz wskutek porozumienia z 
Prezydentem Mandragoratu Wandystanu, 
PRZEKAZUJĘ KWOTĘ 0 ENGELSÓW na 

konto 'dochody' w Ludowym Banku 
Wandystanu  
 
(-) Piotr Krupiński  

Mandragor Jutrzenki 
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Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 27 marca 2005 r. 

w sprawie określenia budżetu państwa na miesiąc kwiecień roku 2005 
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 81) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o 
finansach publicznych (D.P.M.W. 1/2005 

poz. 10), stanowię, co następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budżetu ustala się na kwotę 
3519.87 en 
2. Dochody budżetu stanowią środki 
pieniężne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu  
 

§2. 
1. Wydatki stałe budżetu ustala się na kwotę 
775 en.  
2. Wydatki stałe stanowią nieprzekraczalny 
limit. 
3. Wynagrodzenie przewidziane art. 5 ust. 1 
lit. f) ustawy o finansach publicznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz.5) zmniejsza się o 
25% w związku z art. 5 ust. 2 powołanej 
ustawy. 
4. Środki pieniężne przeznaczone na wydatki 
stałe, zostaną rozdysponowane w sposób 
następujący: 

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)Wynagrodzenie Prezydenta: 75 en 
f)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
37,50 en 

g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Promocji: 37,50 en 
h)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Informatycznych: 37,50 en 
i) Wynagrodzenie Generalnego Inspektora 
Skarbu: 37,50 en 
j) Wynagrodzenie Kwiatonów: 25 en 
k)Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Królestwie Natanii: 25 en 
l) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Zjednoczonym Królestwie 
Brugii: 25 en 
m) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Księstwie Sarmacji: 25 en 
n) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Królestwie Scholandii: 25 
en 
o) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Królestwie Dreamlandu: 25 
en 

ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 775 en 
 

§3. 
Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 2744,87 en przeznacza się 
na bieżące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych za zgodą Churału 
Ludowego- po przekroczeniu kwoty 500 en. 
 

§4. 
Edykt wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
2005 roku.  
 
(-) Michał Sobczak  

Prezydent Mandragoratu Wandystanu
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Edykt 
Generalnego Inspektora Skarbu 

z dnia 27 marca 2005 r. 

w sprawie podania do wiadomości publicznej przychodów, rozchodów i 
salda funduszu środków realnych 

(D.P.M.W. 2/2005 poz. 82) 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o 
Generalnym Inspektorze Skarbu (D.P.M.W. 

1/2005 poz.17), podaje się do wiadomości 
publicznej, co następuje: 
 

§1. 
Na dzień 26 marca 2005 r., saldo rachunku 
funduszu środków realnych wynosi 0 (zero) 
PLN. 
 

§2. 
Na dzień 26 marca 2005 r., fundusz środków 
realnych nie jest w posiadaniu żadnych 

walut obcych, ani żadnych innych obcych 
znaków wartościowych. 
 

§3. 
Do dnia 26 marca 2005 r., na rachunek 
funduszu środków realnych nie wpłynęła 
żadna wpłata. 
 

§4. 
Do dnia 26 marca 2005 r., rozporządzeń 
środkami realnymi nie dokonano 
 
(-)Michał Sobczak 

Generalny Inspektor Skarbu

  

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 27 marca 2005 r. 

w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych 
Mandragoratu Wandystanu 

(D.P.M.W. 2/2005 poz. 83) 
 
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 (dalej zwany 
Komisarzem Spraw Wewnętrznych) 
2. Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji  (dalej zwany Komisarzem Kultury) 
3. Komisarz Ludowy do spraw 
Informatycznych (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 Sekretarza 
Stanu jest Komisarz Ludowy  
4. Sekretarz Stanu pełni obowiązki i 
wykonuje zadania powierzone 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. 
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§6. 
1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i 
odwołuje wiceprezydenta. 
2. Wiceprezydentem może być wyłącznie 
jeden z Komisarzy Ludowych.  
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 publicznych, 
b) 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. Wydaje Dziennik Praw Mandragoratu 
Wandystanu 
15. Przygotowuje oraz opiniuje projekty 
dokumentów rządowych z zakresu swojej 
właściwości, 
16. Wnosi pod obrady Churału Ludowego 
inicjatywy ustawodawcze Rady Komisarzy 
Ludowych. 
17. Określa organizację Kancelarii 
Prezydenta 
 

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

a) Komisarza właściwego do spraw 
administracji publicznej  
b) Komisarza własciwego do spraw obrony 
narodowej 
c) 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 został przekazany Radzie 
Komisarzy Ludowych. 
6. Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
jego kompetencji 
7. Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
 

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

c)Komisarza właściwego do spraw sportu 
d)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 
12. Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do spraw Kultury i Promocji 
 

§10. 
Komisarz do spraw informatycznych:  
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1.Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady 
Komisarzy Ludowych, Kancelarii Prezydenta 
oraz Komisariatów Ludowych 
2.Zapewnia wsparcie informatyczne dla 
wszelakich projektów realizowanych przez 
Radę Komisarzy Ludowych 
3.Przygotowuje oraz opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
swoich kompetencji. 
4.Określa organizację Komisariatu Ludowego 
do spraw Informatycznych 

 
§11. 

Dokumentami rządowymi są edykty, 
zarządzenia, 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. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego edyktu, 
traci moc Edykt Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu z dnia 26 grudnia 2004 r., w 
sprawie określenia organizacji i trybu pracy 
Rady Komisarzy Ludowych (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 18). 
 

§16. 
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
(-) Michał Sobczak  

Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 

 

Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 24 marca 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 84) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 1) nadaję obywatelstwo 
Wandystanu Hansowi von Ditriech 

 
(-) Michaś Winnicki 

Mandragor Socjogramu 

 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 25 marca 2005 r. 

w sprawie odwołania Dekameronów  
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 85) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 1), kolektywnie i jednomyślnie 
odwołujemy: 
 

1. Tomasza Urbana z funkcji Dekamerona 
Wszechjutrzni 
2. Damiana Koniecznego z funkcji 
Dekamerona Socjogramu 
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Do czasu powołania nowych dekameronów, 
dotychczasowi pełnią swoje funkcje 
 
(-) Michaś Winnicki 

Mandragor Socjogramu 

 

(-) Piotr Krupiński 

Mandragor Jutrzenki 

 

Postanowienie 
Mandragorów 

z dnia 25 marca 2005 r. 

w sprawie nadania tytułów społecznych 
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 86) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 1) nadajemy tytuły megaprinsa 
 
1. Damianowi Koniecznemu 
2. Tomaszowi Urbanowi 

 
(-) Michaś Winnicki 

Mandragor Socjogramu 

 

(-) Piotr Krupiński 

Mandragor Jutrzenki 

 

Postanowienie 
Mandragora Jutrzenki 

z dnia 25 marca 2004 r. 

w sprawie powołania Dekamerona Wszechjutrzni 
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 87) 

 
Na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 1) powołuję: 
 
MICHAŁA SOBCZAKA 

 
Na stanowisko Dekamerona Wszechjutrzni 

 
(-) Piotr Krupiński 

Mandragor Jutrzenki 

 

Rozporządzenie 
Buduara Precelkhandy 

z dnia 26 marca 2004 r. 

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom 
(D.P.M.W. 2/2005 poz. 88) 

 
Na podstawie uprawnień nadanych mi w 
statucie gminy Precelkhanda (D.P.M.W 

1/2005 poz. 77), oraz w związku z art. 3 
ust. 4 Ustawy o samorządzie 
terytorialnym (D.P.M.W. 1/2005 poz. 10), 
stanowię, co następuje: 
 

§1. 
Nowopowstałym ulicom, zlokalizowanym w 
mieście Precelkhanda, nadaję nazwy, jak w 
załączniku: 
 
1. Janusza Żenady, 
2. 22. Lipca, 
3. Towarzysza Zenona "Wandy" 
Przepżechowicza, 

4. Instytutu Geografii, 
5. Izabeli Jarugi - Nowackiej, 
6. Ludu Pracującego, 
7. 11. Grudnia, 
8. Aleja Blasku Jutrzenki, 
9. Plac Świeckiego Wandy od Dzieciątka 
Michaś. 
 

§2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
 
ZAŁĄCZNIK: Mapa 
 
(-) podlord Paweł Mariusz Milewski 

Buduar Precelkhandy
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ZAŁĄCZNIK 
Do Rozporządzenia Buduara Precelkhandy w sprawie 

nadania nazw nowopowstałym ulicom 
(D. P. M. W. 2/2005 poz. 88) 

Mapa 
 

 


