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Ustawa  
z dnia 24 maja 2005 r. 

o partiach politycznych 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 121) 

 
Art. 1. 

Partia polityczna jest dobrowolną 
organizacją, występującą pod określoną  
nazwą, stawiającą sobie za cel udział w Ŝyciu 
publicznym poprzez praworządne  
wywieranie wpływu na kształtowanie polityki 
państwa lub sprawowanie władzy  
publicznej. 
 

Art. 2 
Członkami partii politycznych mogą być 
obywatele Mandragoratu Wandystanu. 
 

Art. 3 
Organy władzy publicznej są obowiązane do 
równego traktowania partii  
politycznych 

Art. 4 
Partie polityczne nie mogą wykonywać zadań 
zastrzeŜonych w przepisach prawa  
dla organów władzy publicznej ani 
zastępować tych organów w wykonywaniu 
ich  
zadań. 
 
Rozdział II 
STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA PARTII 
POLITYCZNYCH 
 

Art. 5 
Partie polityczne kształtują swoje struktury 
oraz zasady działania zgodnie z  
zasadami demokracji, w szczególności przez 
zapewnienie jawności tych  
struktur, powoływania organów partii w 
drodze wyborów i podejmowania uchwał  
większością głosów. 
 

Art. 6 
Statut partii politycznej określa jej cele, 
strukturę i zasady działania, a  
w szczególności: 
1. nazwę, skrót nazwy i siedzibę partii, 
2. sposób nabywania i utraty członkostwa, 
3. prawa i obowiązki członków, 
4. organy partii, w tym organy 
reprezentujące partię na zewnątrz  
oraz uprawnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych, ich kompetencje, 
5. tryb powoływania i odwoływania członków 
organów partii, 

6. sposób zaciągania zobowiązań 
majątkowych, uzyskiwania środków  
finansowych oraz tryb sporządzania i 
zatwierdzania informacji o działalności  
finansowej partii, 
7. zasady tworzenia i znoszenia terenowych 
jednostek  
organizacyjnych partii, 
8. zasady dokonywania zmian statutu, 
9. sposób rozwiązania się partii oraz tryb 
połączenia z inną partią  
lub innymi partiami. 
 

Art. 7 
Statut partii politycznej nadaje jej załoŜyciel. 
 

Art. 8 
Członek partii politycznej ma prawo do 
wystąpienia z niej. 
 
Rozdział III 
EWIDENCJA PARTII POLITYCZNYCH 
 

Art. 9 
1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji 
partii politycznych,  
zwanej dalej "ewidencją", prowadzonej przez 
Komisarza Ludowego właściwego do  
spraw administracji, zwanego dalej 
"Komisarzem". 
2. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót 
nazwy i określenie  
adresu siedziby partii politycznej oraz 
imiona, nazwiska i numery  
identyfikacyjne wchodzących w skład 
organów uprawnionych w statucie do  
reprezentowania partii na zewnątrz oraz do 
zaciągania zobowiązań  
majątkowych. Do zgłoszenia moŜna załączyć 
wzorzec symbolu graficznego partii  
politycznej. 
3. Do zgłoszenia naleŜy załączyć: 
a) statut partii politycznej, 
b) wykaz zawierający imiona, nazwiska, 
numery identyfikacyjne  
popierających zgłoszenie co najmniej 3 
obywateli Mandragoratu Wandystanu i  
mają pełną zdolność do czynności prawnych. 
4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny 
partii politycznej powinny  
odróŜniać się wyraźnie od nazw, skrótów 
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nazw i symboli graficznych partii  
juŜ istniejących. 
 

Art. 10 
1. Komisarz dokonuje wpisu partii 
politycznej do ewidencji  
niezwłocznie, jeŜeli zgłoszenie jest zgodne z 
przepisami prawa. 
2. Przez wpis rozumie się takŜe zmianę oraz 
wykreślenie wpisu. 
 

Art. 11 
1. JeŜeli zgłoszenie partii politycznej do 
ewidencji zostało  
dokonane z naruszeniem przepisów Art. 9 
ust. 2-4, Komisarz wzywa  
zgłaszających do usunięcia stwierdzonych 
wad w wyznaczonym przez siebie  
terminie, nie dłuŜszym niŜ 7 dni. 
2. W przypadku nieusunięcia wad w terminie 
i w sposób wskazany  
przez Komisarza, Komisarz wydaje 
postanowienie o odmowie wpisu partii  
politycznej do ewidencji. 
 

Art. 12 
1. Zakazane jest istnienie partii politycznych 
i innych organizacji odwołujących się w 
swoich programach do totalitarnych metod i 
praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 
komunizmu, a takŜe tych, których program 
lub działalność zakłada lub dopuszcza 
nienawiść rasową i narodowościową,  
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy 
lub wpływu na politykę państwa albo 
przewiduje utajnienie struktur lub 
członkostwa. 
2. W razie powstania wątpliwości co do 
zgodności z ust. 1 celów lub zasad działania 
partii politycznej określonych w statucie lub 
w programie partii Komisarz zawiesza 
postępowanie, o którym mowa w art. 10, i 
występuje do Trybunału Ludowego z 
wnioskiem o zbadanie zgodności celów partii  
politycznej z Konstytucją. 
3. JeŜeli Trybunał Ludowy wyda orzeczenie o 
sprzeczności celów partii politycznej z 
Konstytucją, Komisarz odmawia wpisu partii 
do ewidencji. 
 

Art. 13 
Partia polityczna nabywa osobowość prawną 
z chwilą wpisania do ewidencji. 

 
Art. 14 

1.Ewidencja wraz z tekstami statutów partii 
politycznych jest  

jawna. 
2. KaŜdemu przysługuje prawo 
otrzymywania od Komisarza 
uwierzytelnionych odpisów i wyciągów z 
ewidencji i statutów partii politycznych. 
 

Art. 15 
1. Partia polityczna jest obowiązana 
zawiadomić Komisarza o: 
a) zmianie statutu partii, 
b) zmianie adresu siedziby partii, 
c) zmianach w składzie organów 
uprawnionych w statucie do  
reprezentowania partii na zewnątrz oraz  
do zaciągania zobowiązań majątkowych. 
2. Partia polityczna zawiadamia Komisarza  
o zmianach określonych w  
ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niŜ  
w terminie 7 dni od dnia  
dokonania tych zmian. 
 

Art. 16 
1. W przypadku niespełnienia przez partię 
polityczną wymogów  
określonych w art. 17 Komisarz wzywa 
właściwy organ partii politycznej do  
złoŜenia wyjaśnień lub uzupełnienia 
brakujących danych w wyznaczonym przez  
siebie terminie, nie krótszym niŜ 7 dni. W 
razie powstania wątpliwości  
Komisarz bada, czy dochowany został tryb 
dokonywania wyboru organów partii  
oraz uzupełniania składów tych organów, o 
których mowa w art. 7 ust. 5. 
2. W razie bezskutecznego upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 1,  
Komisarz wydaje postanowienie o 
wykreśleniu wpisu partii politycznej z  
ewidencji. 
 

Art. 17 
1. JeŜeli partia polityczna wprowadzi do 
statutu zmiany niezgodne z  
postanowieniami art. 6, Komisarz moŜe 
wystąpić do Trybunału Ludowego z  
wnioskiem o zbadanie zgodności z Art. 13 
ust. 1 celów lub zasad działania  
partii politycznej. 
2. Przepisy art. 13 ust. 2-5 stosuje się 
odpowiednio. 
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Rozdział IV 
FINANSE I FINANSOWANIE PARTII 
POLITYCZNYCH 
 

Art. 18 
Majątek partii politycznej moŜe być 
przeznaczony tylko na cele statutowe lub  
charytatywne. 
 

Art. 19 
1. Partia polityczna nie moŜe przyjmować 
środków finansowych pochodzących  
osób fizycznych niemających miejsca 
zamieszkania na terenie Mandragoratu  
Wandystanu. 
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
wartości niepienięŜnych. 
 
Rozdział V 
LIKWIDACJA PARTII POLITYCZNEJ 
 

Art. 20 
Partia polityczna podlega likwidacji wskutek: 
postanowienia Komisarza o  
wykreśleniu wpisu partii z ewidencji z 
przyczyn, o których mowa w art. 18,  
19. 
 

Art. 21 
1. W razie rozwiązania się partii politycznej w 
trybie przewidzianym 
przez statut partii właściwy organ partii 
niezwłocznie zawiadamia 
Komisarza o samorozwiązaniu partii oraz o 

wyznaczeniu jej likwidatora. 
2. JeŜeli partia polityczna nie ustanowi, 
zgodnie z ust. 1, likwidatora,  
Komisarz wyznacza likwidatora tej partii. 
3. Komisarz, po zakończeniu likwidacji, 
wydaje decyzję o wykreśleniu 
wpisu partii politycznej z ewidencji. 
 
Rozdział VI 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
 

Art. 22 
Przepisy ustawy wchodzą w Ŝycie z chwila 
przygotowania przez  Mandragora  
Jutrzenki  stosownych zmian w systemach 
informatycznych Mandragoratu  
Wandystanu umoŜliwiających realizacje 
przepisów ustawy. 
 

Art. 23 
W terminie do 15 dni od momentu 
podpisania ustawy przez Mandragorów  
zobowiązuje się Mandragora Jutrzenki do 
wprowadzenia stosowanych zmian w  
systemach informatycznych Mandragoratu 
Wandystanu umoŜliwiających realizację  
przepisów ustawy. 
 

Art. 24 
Partie polityczne powstałe przed dniem 
wejścia w Ŝycie ustawy zobowiązane są  
do dopełnienia procedury wpisu do ewidencji 
w terminie 6 tygodni od wejścia  
w Ŝycie ustawy pod rygorem likwidacji w 
drodze decyzji Komisarza. 

  

 
Edykt 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
z dnia 1 czerwca 2005 r. 

w sprawie określenia budŜetu państwa na miesiąc czerwiec roku 2005 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 122) 

 
§1. 
1. Dochody budŜetu ustala się na kwotę 
4725,08 en. 
2. Dochody budŜetu stanowią środki 
pienięŜne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu  
 
§2. 
1. Wydatki stałe budŜetu ustala się na kwotę 
750 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 pienięŜne przeznaczone na wydatki 
stałe, zostaną rozdysponowane w sposób 
następujący: 
a)Wynagrodzenie Mandragora Socjogramu: 
100 en  
b)Wynagrodzenie Mandragora Jutrzenki: 100 
en  
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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 Sportu i Promocji: 37,50 en 
h)Wynagrodzenie Samodzielnego Referenta 
do spraw Informatycznych przy 
Radzie Komisarzy Ludowych: 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. 
RóŜnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 3975,08 en przeznacza się 
na bieŜące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych za zgodą Churału 
Ludowego- po przekroczeniu kwoty 500 en. 
 
§4. 
Edykt wchodzi w Ŝycię z dniem 1 czerwca 
2005 roku. 
 
(-) Michał Sobczak  
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 

 
Edykt 

Generalnego Inspektora Skarbu 
z dnia 1 czerwca 2005 r. 

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

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 123) 
 

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 1 czerwca 2005 r., saldo rachunku 
funduszu środków realnych wynosi 0 (zero) 
złotych. 
 
§2. 
Na dzień 1 czerwca 2005 r., fundusz 
środków realnych nie jest w posiadaniu 
walut obcych, ani innych obcych znaków  
wartościowych. 
 

§3. 
Do dnia 1 czerwca 2005 r., na rachunek 
funduszu środków realnych nie wpłynęła 
Ŝadna wpłata 
 
§4. 
Do dnia 1 czerwca 2005 r., rozporządzeń 
środkami realnymi nie dokonano 
 
(-) Michał Sobczak  
Generalny Inspektor Skarbu 
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Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 28 czerwca 2005 r. 

w sprawie określenia organizacji i pracy Rady Komisarzy Ludowych 
Mandragoratu Wandystanu 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 124) 
 
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 
Zagranicznych (dalej zwany Komisarzem 
Spraw  
Zagranicznych), 
3. Komisarz Ludowy do Spraw Kultury i 
Nauki (dalej zwany Komisarzem Kultury  
i Nauki), 
4. Komisarz Ludowy do Spraw Finansów i 
Gospodarki (dalej zwany Komisarzem  
Finansów), 
5. Komisarz Ludowy do Spraw Promocji 
(dalej zwany Komisarzem Promocji), 
6. Komisarz Ludowy do Spraw 
Informatycznych (dalej zwany Komisarzem  
Informatyki). 
§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 przełoŜonym 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 niŜ 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 moŜe 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. 
6. Kieruje polityką zagraniczną. 
7. Nawiązuje stosunki dyplomatyczne oraz 
podpisuje w imieniu Wandystanu  
umowy międzynarodowe. 
8. Zarządza i prowadzi politykę finansową i 
budŜetową państwa. 
9. Wydaje listy uwierzytelniające dla 
przedstawicieli dyplomatycznych  
Mandragoratu Wandystanu. 
10. Przyjmuje listy uwierzytelniające od 
przedstawicieli dyplomatycznych  
państw obcych. 
11. Zapewnia obsługę budŜetu państwa, w 
szczególności dokonuje wypłat i  
przelewów z kont państwowych. 
12. Wydaje Dziennik Praw Mandragoratu 
Wandystanu, 
13. Przygotowuje oraz opiniuje projekty 
dokumentów rządowych z zakresu  
swojej właściwości, 
14. Wnosi pod obrady Churału Ludowego 
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inicjatywy ustawodawcze Rady Komisarzy  
Ludowych. 
15. Określa organizację Kancelarii 
Prezydenta. 
§8. 
Komisarz Spraw Wewnętrznych: 
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 
a) Komisarza właściwego do spraw 
administracji publicznej, 
b) Komisarza właściwego do spraw obrony 
narodowej, 
c) Komisarza właściwego do spraw 
bezpieczeństwa publicznego, 
2. Prowadzi politykę bezpieczeństwa 
państwa, w szczególności nadzoruje  
jednostki mundurowe. 
3. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 
wewnętrznym i zewnętrznym państwa. 
4. Sprawuje nadzór nad urzędami 
utworzonymi przez Radę Komisarzy 
Ludowych,  
chyba, Ŝe powierzy ona nadzór komu innemu 
oraz innymi urzędami, jeśli nadzór  
nad nimi został przekazany Radzie 
Komisarzy Ludowych. 
5. Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres  
jego kompetencji. 
6. Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do Spraw Wewnętrznych i  
Administracji. 
§9. 
Komisarz Spraw Zagranicznych: 
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do 
Komisarza właściwego do spraw  
zagranicznych. 
2. Realizuje politykę zagraniczną państwa. 
3. Rozwija stosunki dyplomatyczne. 
4. Negocjuje, w porozumieniu z Prezydentem, 
umowy międzynarodowe w imieniu  
Wandystanu. 
5. Proponuje Prezydentowi kandydatów na 
przedstawicieli dyplomatycznych. 
6. Prowadzi rezerwę kadrową kandydatów na 
przedstawicieli dyplomatycznych w  
Komisariacie Ludowym do Spraw 
Zagranicznych. 
7. Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres  
jego kompetencji. 
8. Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do Spraw Zagranicznych. 
§10. 
Komisarz Kultury i Nauki: 
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 
a) Komisarza właściwego do spraw kultury, 
b) Komisarza właściwego do spraw edukacji i 

nauki. 
2. Prowadzi politykę kulturalną, edukacyjną 
i naukową kraju. 
3.Czuwa nad zachowaniem dorobku 
materialnego i niematerialnego kultury  
Wandejskiej. 
4.WyraŜa zgodę na sprzedaŜ państwowych 
dóbr kulturalnych. 
5.Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo 
narodowe. 
6.Wspiera inicjatywy kulturalne, edukacyjne 
i naukowe. 
7.Tworzy i znosi państwowe instytucje 
oświatowe, kulturaln i naukowe. 
8.Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres  
jego kompetencji. 
9.Określa organizację Komisariatu Ludowego 
do spraw Kultury i Nauki. 
§11. 
Komisarz Finansów: 
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do 
Komisarza właściwego do spraw finansów  
publicznych. 
2. Kieruje i prowadzi politykę gospodarczą 
państwa. 
3. Koordynuje i prowadzi politykę 
transportową kraju. 
4. Reprezentuje Skarb Państwa. 
5. Ogłasza zamówienia publiczne. 
6. Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres  
jego kompetencji. 
7. Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki. 
§12. 
Komisarz Promocji: 
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 
a)Komisarza właściwego do spraw promocji, 
b)Komisarza właściwego do spraw sport. 
2. Prowadzi politykę promocyjną kraju. 
3. Udziela nowym mieszkańcom informacji. 
4. Podczas prowadzenia polityki 
promocyjnej, ściśle współpracuje z  
Generalnym Inspektorem Skarbu. 
5. Tworzy i znosi państwowe instytucje 
sportowe. 
6. Wspiera inicjatywy sportowe. 
7.Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres  
jego kompetencji. 
8.Określa organizację Komisariatu Ludowego 
do Spraw Promocji. 
§13. 
Komisarz Informatyki: 
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do 
Komisarza właściwego do spraw  
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informatycznych. 
2. Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady 
Komisarzy Ludowych, Kancelarii  
Prezydenta, Komisariatów Ludowych oraz 
innych państwowych instytucji i  
urzędów - na zlecenie Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu. 
3. Zapewnia wsparcie informatyczne dla 
wszelakich projektów realizowanych  
przez Radę Komisarzy Ludowych. 
4.Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres  
jego kompetencji. 
5.Określa organizację Komisariatu Ludowego 
do Spraw Informatycznych. 
§14. 
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  
takŜe projekty ustaw kierowane do Churału 
Ludowego oraz wszelakie wnioski do  
pozostałych organów i urzędów 
państwowych. 
§15. 
Nad dokumentami rządowymi, których 
charakter tego wymaga, przeprowadza się  

głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas i 
tryb dyskusji i głosowania określa  
Prezydent. 
§16. 
1.Rada Komisarzy Ludowych obraduje na 
liście dyskusyjnej. 
2.Lista dyskusyjna jest zamknięta dla 
publiczności. Osobami uprawnionymi do  
bycia członkami listy dyskusyjnej Rady 
Komisarzy Ludowych są Prezydent,  
Komisarze Ludowi, Samodzielny Referent Do 
Spraw Informatycznych przy Radzie  
Komisarzy Ludowych i Sekretarze Stanu (bez 
prawa głosowania) oraz  
Mandragorzy (jako obserwatorzy). 
§17. 
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego edyktu, 
traci moc Edykt Prezydenta  
Mandragoratu Wandystanu z dnia 25 
kwietnia 2005 r., w sprawie określenia  
organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy 
Ludowych (D.P.M.W. 4/2005 poz.  
113). 
§18. 
Edykt wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
(-) Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Edykt 

Generalnego Inspektora Skarbu 
z dnia 1 lipca 2005 r. 

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

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 125) 

 
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 1 lipca 2005 r., saldo rachunku 
funduszu środków realnych wynosi 0 (zero) 
złotych. 
 
§2. 
Na dzień 1 lipca 2005 r., fundusz środków 
realnych nie jest w posiadaniu walut obcych, 
ani 
innych obcych znaków wartościowych. 
 

§3. 
Do dnia 1 lipca 2005 r., na rachunek 
funduszu środków realnych nie wpłynęła 
Ŝadna wpłata 
 
§4. 
Do dnia 1 lipca 2005 r., rozporządzeń 
środkami realnymi nie dokonano 
 
(-) Michał Sobczak  
Generalny Inspektor Skarbu 
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Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 4 lipca 2005 r. 

w sprawie określenia budŜetu państwa na miesiąc lipiec roku 2005 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 126) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych (D.P.M.W. 1/2005 poz.5.), stanowię, 

co następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budŜetu ustala się na kwotę 
5628.41 en. 
2. Dochody budŜetu stanowią środki 
pienięŜne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu.  
 
§2. 
1. Wydatki stałe budŜetu ustala się na kwotę 
750 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 
60% w związku z art. 5 ust. 2 powołanej 
ustawy. 
4. Środki pienięŜne przeznaczone na wydatki 
stałe, zsotaną 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: 20 en 
g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Zagranicznych: 20 en 
h) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Kultury i Nauki: 20 en 
i) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 

Spraw Finansów i Gospodarki: 20 en 
j) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Promocji: 20 en 
k) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Informatycznych: 20 en 
l)Wynagrodzenie Generalnego Inspektora 
Skarbu: 20 en 
m)Wynagrodzenie Kwiatonów: 25 en 
n)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Natanii: 25 en 
o)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Zjednoczonym Królestwie Brugii: 25 en 
p)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Księstwie Sarmacji: 25 en 
q)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Scholandii: 25 en 
r)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Dreamlandu: 25 en 
 
ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 765 en 
 
§3. 
RóŜnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 4863,41 en przeznacza się 
na bieŜące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych za zgodą Churału 
Ludowego- po przekroczeniu kwoty 500 en. 
 
§4. 
Edykt wchodzi w Ŝycię z dniem 4 lipca 2005 
roku. 
 
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
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Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 25 lipca 2005 r. 

w sprawie określenia budŜetu państwa na miesiąc sierpień roku 2005 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 127) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych (D.P.M.W. 1/2005 poz.5.), stanowię, 

co następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budŜetu ustala się na 
kwotę 4497.31 en. 
2. Dochody budŜetu stanowią środki 
pienięŜne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu.  
 
§2. 
1. Wydatki stałe budŜetu ustala się na kwotę 
750 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 
60% w związku z art. 5 ust. 2 powołanej 
ustawy. 
4. Środki pienięŜne 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: 20 en 
g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Zagranicznych: 20 en 
h) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Kultury i Nauki: 20 en 
i) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 

Spraw Finansów i Gospodarki: 20 en 
j) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Promocji: 20 en 
k) )Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Informatycznych: 20 en 
l)Wynagrodzenie Generalnego Inspektora 
Skarbu: 20 en 
m)Wynagrodzenie Kwiatonów: 25 en 
n)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Natanii: 25 en 
o)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Zjednoczonym Królestwie Brugii: 25 en 
p)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Księstwie Sarmacji: 25 en 
q)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Scholandii: 25 en 
r)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Dreamlandu: 25 en 
 
 
ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 765 en 
 
§3. 
RóŜnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 3732,31 en przeznacza się 
na bieŜące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych za zgodą Churału 
Ludowego- po przekroczeniu kwoty 500 en. 
 
§4. 
Edykt wchodzi w Ŝycie z dniem 26 lipca 2005 
roku. 
 
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Uchwała 
Rady Komisarzy Ludowych 

z dnia 25 lipca 2005 r. 

w sprawie ustanowienia wydatku bieŜącego 
(D.P.M.W. 5/2005 poz.128) 

  
 

§1.  
Rada Komisarzy Ludowych ustanawia 
wydatek bieŜący w kwocie 45 engelsów z 
przeznaczeniem na interwencję państwa na 
rynku pracy na Giełdzie Towarów Cintra. 
 
§2.  
Kwotę wydatku bieŜącego przeznacza się na: 
a) zakup przez Skarb Państwa 100 jarug 
pracy robotnika po cenie 0,3 en na Giełdzie 
Towarów Cintra na kwotę 30 en; 
b) zakup przez Skarb Państwa 50 jarug 
pracy chłopa po cenie 0,3 en na Giełdzie 
Towarów Cintra na kwotę 15 en. 

§3.  
Zakupione jednostki pracy, pozostające w 
dyspozycji Skarbu Państwa, są rezerwą 
państwową, moŜliwą do uruchomienia w 
momencie braku podaŜy jednostek pracy na 
Giełdzie Towarów Cintra.   
 
§4.  
Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi 
Skarbu Państwa.  
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 26 maja 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 129) 

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

1. Monice Ptak 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 8 czerwca 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 130) 

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

1. Adamowi Kipowiczowi 
2. Adalbertowi von Monomach  
3. Janowi Camel Z. 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 
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Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 
z dnia 10 czerwca 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 131) 

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

1. Hristine Keller 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Postanowienie 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
z dnia 28 czerwca 2005 r. 

w sprawie powołania składu Rady Komisarzy Ludowych 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 132) 

 
 

Na podstawie art. 7 Ustawy o urzędzie 
Prezydenta (DPMW 1/2005 poz. 4) 
powołuję Radę Komisarzy Ludowych w 
składzie: 
 
1. Komisarz Ludowy do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji - sekretar 
ALEKSANDER BARTŁOMIEJ KELLER, 
 
2. Komisarz Ludowy do Spraw 
Zagranicznych -  
sekretar SALWADOR SALWADORI, 
 
3. Komisarz Ludowy do Spraw Kultury  
i Nauki - MICHAŁ MIOTKE VON FRODO, 
 

4. Komisarz Ludowy do Spraw Finansów i 
Gospodarki - JACEK NOWAK, 
 
5. Komisarz Ludowy do Spraw Promocji - 
ARIVIO MEDYCEUSZ, 
 
6. Komisarz Ludowy do Spraw 
Informatycznych - dekameron  
PAWEŁ MARIUSZ MILEWSKI. 
 
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 28 czerwca 2005 r. 

w sprawie powołania Komisariatów Ludowych 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 133) 

 
Na podstawie §7 ust. 4 Edyktu Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu  
z dnia 28 czerwca 2005 r. powołuję 
następujące Komisariaty Ludowe: 
1. Komisariat Ludowy do Spraw 
Zagranicznych do obsługi Komisarza 
Ludowego do Spraw Zagranicznych, 
2. Komisariat Ludowy do Spraw Kultury i 
Nauki do obsługi Komisarza Ludowego do 
Spraw Kultury i Nauki, 
3. Komisariat Ludowy do Spraw Finansów  

i Gospodarki do obsługi Komisarza 
Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki, 
4. Komisariat Ludowy do Spraw Promocji do 
obsługi Komisarza Ludowego do Spraw 
Promocji, 
5. Komisariat Ludowy do Spraw 
Informatycznych do obsługi Komisarza 
Ludowego do Spraw Informatycznych. 
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 11 lipca 2005 r. 

w sprawie powołania Wiceprezydenta Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 134) 

 
Na podstawie §6 Edyktu Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu z dnia 28 
czerwca 2005 r. w sprawie określenia 
organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy 
Ludowych Mandragoratu Wandystanu  
 
powołuję na Wiceprezydenta Mandragoratu 
Wandystanu 
 

sekretara SALWADORA SALWADORI - 
Komisarza Ludowego  
do Spraw Zagranicznych.  
 
Postanowienie jest skuteczne z chwilą 
ogłoszenia. 
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 

 

Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 11 lipca 2005 r. 

w sprawie organizacji Kancelarii Prezydenta 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 135) 

 

 

Na podstawie §7 ust. 15 Edyktu 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu  
z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie 
określenia organizacji i trybu pracy Rady 
Komisarzy Ludowych określam 
organizację Kancelarii Prezydenta: 
 
1. Kancelarią Prezydenta kieruje 
Wiceprezydent. 
2. W Kancelarii Prezydenta funkcjonują 
Departamenty: 
a) Prawny, 
b) Informacji Niejawnych, 
c) Finansów, 
d) SłuŜby dyplomatycznej. 
3. Departament Prawny: 
a) opiniuje rządowe projekty ustaw, umów 
międzynarodowych oraz projekty rządowych 
aktów prawnych, 
b) wydaje Dziennik Praw Mandragoratu 
Wandystanu, 
c) jest kierowany przez Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu. 
4. Departament Informacji Niejawnych: 
a) gromadzi, informacje kontrwywiadu, 
b) gromadzi niejawne informacje 
dyplomatyczne, 

c) archiwizuje i udostępnia uprawnionym 
zgromadzone informacje, 
d) jest kierowany przez Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu. 
5. Departament Finansów: 
a) przygotowuje akty prawne dotyczące 
polityki budŜetowej, 
b) udostępnia informacje dotyczące budŜetu 
oraz skarbu państwa, 
c) jest kierowany przez Komisarza Ludowego 
właściwego ds. finansów publicznych. 
6. Departament SłuŜby Dyplomatycznej: 
a) odpowiada za protokół dyplomatyczny 
Rady Komisarzy Ludowych, 
b) gromadzi i udostępnia informacje 
personalne o pracownikach słuŜby 
dyplomatycznej Mandragoratu Wandystanu, 
c) organizuje korpus dyplomatyczny w 
Mandragoracie Wandystanu, 
d) jest kierowany przez Komisarza Ludowego 
właściwego do spraw zagranicznych. 
 
Postanowienie wchodzi w Ŝycie z dniem jego 
podjęcia. 
 
(-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 6 czerwca 2005 r. 

w sprawie rozpisania wyborów Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 136) 

 
W związku z zapowiedzią rezygnacji Michała 
Sobczaka z urzędu Prezydenta 
Mandragoratu Wandystanu ogłaszam 
wybory Prezydenta MW według 
następującego kalendarza: 
 
13-15 czerwca - okres zgłaszania 
kandydatur 

16 czerwca – dzień przerwy 
17-20 czerwca – okres oddawania głosów 
24-27 czerwca – ewentualna II tura 
wyborów. 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 7 czerwca 2005 r. 

w sprawie rozpisania wyborów do Churału Ludowego  
i Parlamentu Unii Wirtualnej 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 137) 
 
Wobec samorozwiązania Churału Ludowego 
z dniem 10 czerwca br. rozpisuje wybory do 
Churału Ludowego III Kadencji wedle 
następującego kalendarza: 
 
 
 

9-11 czerwca - okres zgłaszania list 
wyborczych 
12 czerwca – dzień przerwy 
13-16 czerwca - okres oddawania głosów 
 
(-) Michaś Winnicki 
Mandragor Socjogramu 

 
Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 
z dnia 17 czerwca 2005 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Churału Ludowego  
i Parlamentu Unii Wirtualnej 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 138) 
 

W wyborach wzięło udział 75,00 % 
uprawnionych do głosowania. 
 
Wyniki wyborów w kolejności odsetka 
zdobytych głosów przedstawiają  
się następująco (linia ciągła oznacza próg 
wyborczy): 
 
1. Komitet Wyborczy Ligi Obrony 
Komunizmu- 30,30% głosów 
2. Komitet Wyborczy Ligi Wandejskich 
Rodzin- 24,24% głosów 
3. Komitet Wyborczy Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej- 

18,18% głosów 
   Komitet Wyborczy Wandejskiej 
Socjalistycznej Partii Jedności-  
18,18% głosów 
____________________________________________ 
 
5. Komitet Wyborczy Frakcji Zielonych- 6,06 
% głosów 
 
 
Liczba głosów oddana na poszczególnych 
kandydatów: 
 
Lista numer 1- Liga Wandejskich Rodzin 
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1. Arivio Medyceusz - 3  
2. Albus Boreed- 3  
3. Anna Sarnecka- 2 
 
Lista numer 2- Liga Obrony Komunizmu 
1. Alojzy Pupka- 5 
2. Damian Konieczny-Winnicki- 1 
3. Michas Winnicki-Konieczny- 4 
 
Lista numer 3- Frakcja Zielonych 
1. Salwador Salwadori- 1 
2. Takaris Altharin- 1 
3. Patryk Bones- 0 
 
Lista numer 4- Wandyjska Zjednoczona 
Partia Robotnicza 
1. Jacek Nowak- 5 
2. Monika Ptak- 1 
3. Ania Idea- 0 
 
Lista numer 5- Wandejska Socjalistyczna 
Partia Jedności 
1. Aleksander Keller- 3 
2. Hans von Dietrich- 0 
3. Michal Miotke- 1 

4. Pawel Milewski- 2 
 
W podziale mandatów nie wzięła udziału 
lista numer 3, z powodu  
nie osiągnięcia progu 10%. 
 
Dzielniki ustawowe (efektywne) dla 
poszczególnych list wyniosły: 
 
Lista numer 1- 5.714, 2.666 
Lista numer 2- 7.142, 3.333 
Lista numer 4- 4.285, 2.0 
Lista numer 5- 4.285, 2.0 
 
MANDATY KWIATONOW ZDOBYLI Z 
POSZCZEGOLNYCH LIST: 
 
Lista numer 1- ARIVIO MEDYCEUSZ 
Lista numer 2- ALOJZY PUPKA, MICHAS 
WINNICKI-KONIECZNY 
Lista numer 4- JACEK NOWAK 
Lista numer 5- ALEKSANDER KELLER 
 
(-) ppłk Michaś Winnicki-Konieczny 
Mandragor Socjogramu

 

Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 
z dnia 21 czerwca 2005 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 139) 
 
 
Pragnę przekazać wyniki wyborów 
prezydenckich. 
 
Przedstawiają się one następująco: 
 
Frekwencja wyniosła 63,26% 
 
Liczba oddanych głosów: 31 
 
Liczba głosów oddanych na: 
 - Aleksandra B. Kellera: 11, co stanowi 
34,49% oddanych głosów (o.g.) 
 - Arivio Medyceusza: 13, co stanowi 41,94% 
o.g. 

 - Alojzego Pupkę: 4, co stanowi 12,90% o.g. 
 - głosy puste: 2, co stanowi 10,67% o.g. 
 
 W związku z tym, Ŝe Ŝaden z kandydatów 
nie osiągnął progu wartości 
 bezwzględnej (tj. 16 głosów) zarządzam II-ą 
turę wyborów 
 prezydenckich, która rozpocznie się 22 
czerwca 2005r. o godzinie 
 0:00. 
 
(-) ZA Mandragora Socjogramu 
Paweł Mariusz Milewski 
Dekameron Socjogramu 
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Obwieszczenie 
Mandragora Socjogramu 
z dnia 28 czerwca 2005 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 140) 
 

Niniejszym podaje do wiadomości wyniki 
powtórnego glosowania  
w wyborach Prezydenta Wandystanu. 
 
Frekwencja wyborcza wyniosła 79,16%  
(38 oddanych głosów na 48 uprawnionych). 
 
Poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą ilość głosów (w  
nawiasie liczby bezwzględne): 
 
Aleksander Keller- 52,63% głosów (20) 
Arivio Medyceusz-  47,37% głosów (18) 

 
Ogłaszam, ze Prezydentem Mandragoratu 
Wandystanu został wybrany 
 
sekretar ALEKSANDER KELLER. 
 
 
Proszę nowego Drogiego Lidera o złoŜenie 
przysięgi prezydenckiej. 
 
(-) ppłk Michaś Winnicki-Konieczny 
Mandragor Socjogramu 

 
Decyzja Administracyjna 

Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 5 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych partii „Liga 
Obrony Komunizmu” 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 141) 

 

Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu w dniu 5 
czerwca wniosku Biura Politycznego LOK  
o dokonanie wpisu do rejestru partii 
politycznych partii "Liga Obrony 
Komunizmu", nie stwierdziwszy przeszkód, 
postanawia, co następuje: 
 
1. Przychylić się do wniosku wnioskodawcy i 
WPISAĆ do rejestru partii 
politycznych partię Liga Obrony Komunizmu 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
 
Z a ł ą c z n i k i:                       
1) Statut,                                 
2) Wykaz członków Biura Politycznego 
 
 

==================================== 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 1 
------------------------------------------------------- 
STATUT LIGI OBRONY KOMUNIZMU 
 
 
Art. 1 
Liga Obrony Komunizmu (zwana dalej Partią) 
jest partią polityczną działającą na obszarze 
Mandragoratu Wandystanu. Celem Partii 
jest dbanie o czystość ustroju 
komunistycznego na terytorium Wandystanu 
w drodze brania udziału w Ŝyciu 
politycznym. 
Art. 2 
Skrótem nazwy Partii jest LOK. Siedzibą 
Partii jest miasto Genosse-Wanda-Stadt. 
Art. 3 
Organami Partii są Zjazd i Biuro Polityczne.  
Art 4 
Zjazd Partii zbiera się raz na 4 miesiące. 
Prawo uczestnictwa mają wszyscy 
członkowie Partii. 
Zjazd : 
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-uchwala i nowelizuje Statut 
-decyduje o rozwiązaniu Partii lub jej 
połączeniu z inną partią 
-podejmuje bieŜące decyzje o charakterze 
programowym 
-decyduje o samodzielnym bądź koalicyjnym 
starcie wyborczym Partii 
-wybiera z grona członków 3-osobowe Biuro 
Polityczne. 
Art.5 
Biuro Polityczne: 
-sprawuje bieŜący zarząd sprawami Partii 
-wyłania kandydatów Partii na listy wyborcze 
oraz kandydata na Prezydenta 
-wyraŜa zgodę na przyjęcie nowego członka 
-pełni role Sadu KoleŜeńskiego i decyduje o 
wydaleniu członka z Partii 
Art.6 
Członkiem Partii moŜe zostać kaŜdy 
Obywatel Mandragoratu Wandystanu po 
wypełnieniu formularza na stronach 
internetowych Mandragoratu i wyraŜeniu 
zgody na jego członkostwo przez Biuro 
Polityczne. Członek ma prawo do: 
-udziału w Zjeździe, 
-kandydowania do Biura Politycznego  
-wyraŜania swoich opinii na forum Partii. 
Członek ma obowiązek: 
-publicznie popierać obowiązująca linie 

ideowa Partii 
-respektować tradycje świecko-wandejska 
-zachowywać wysokie standardy Ŝycia 
prywatnego. 
Art.7 
Partia utrzymuje się wyłącznie z ofiarności 
publicznej. Kontem bankowym Partii jest 
"LOK" w Cintra Banku. 
Art. 8 
Nie przewiduje się tworzenia lokalnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
Podpisano: 
 
I Zjazd LOK 
Alojzy Pupka 
ppłk Michaś Winnicki-Konieczny 
Damian Konieczny-Winnicki 
 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 2 
------------------------------------------------------- 
Członkowie Biura Politycznego 
 
B0001- ppłk Michaś Winnicki-Konieczny 
B0003- megaprins Damian Konieczny-
Winnicki 
B0051- Alojzy Obywatel Pupka. 
====================================

 
Decyzja Administracyjna 

Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 5 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Frakcja Zielonych” 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 142) 

 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnetrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu 
w dniu 5 czerwca wniosku Szczukdunina 
Frakcji Zielonych o dokonanie wpisu do 
rejestru partii politycznych partii "Frakcja 
Zielonych", stwierdziwszy braki formalne 
wniosku i statutu postanawia: 
 
1. Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 
24 maja 2005 r., o partiach politycznych 
(DPMW 5/2005 poz. 122) w związku z art. 9 
ust. 2 oraz art. 6 ust. 1, 6, 7, 8, 9 ustawy 
ZWRÓCIĆ wniosek wnioskodawcy celem 
uzupełnienia braków w terminie trzech dni 
pod rygorem odmowy dokonania wpisu do 
rejestru. 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
Art. 9 ust. 2 powoływanej w sentencji ustawy 
wymienia konieczne 
elementy formalne wniosku o rejestrację 
partii politycznej, wśród 
których znajduje się między innymi 
wymienienie siedziby partii. Ani we 
wniosku, ani w statucie Frakcji Zielonych 
nie ma wymienionej siedziby 
partii. 
 
Ponadto braki występują równieŜ w statucie 
partii. Nie wymienia on 
siedziby partii (art. 6 ust. 1), nie zawiera 
przepisów sposobu 
uzyskiwania środków pienięŜnych oraz trybu 



DZIENNIK PRAW STR. 19  NR 5/2005 
 

sporządzania i przyjmowania 
informacji o działalności finansowej partii 
(art. 6 ust.6), trybu powoływania i znoszenia 
jednostek terenowych partii (art. 6 ust. 7), 
zasad dokonywania zmian statutu (art. 6 
ust. 8) i przepisów dotyczących rozwiązania i 
połączenia z inną partią polityczną (art. 6 
ust. 9). 
 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 
11 ust. 1 ustawy naleŜało 

postanowić jak w sentencji 
 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 

 
Decyzja Administracyjna 

Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 6 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Wandyjska Socjalistyczna Partia Jedności” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 143) 
 

Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, po rozpatrzeniu 
w dniu 6 czerwca wniosku Przewodniczącego 
Wandyjskiej Socjalistycznej 
Partii Jedności o dokonanie wpisu do 
rejestru partii politycznych 
Wandyjskiej Socjalistycznej Partii Jedności, 
wskutek nie stwierdzenia 
przeszkód, postanawia: 
 
1. Przychylić się do wniosku wnioskodawcy i 
WPISAĆ do rejestru partii 
politycznych partię "Wandyjska 
Socjalistyczna Partia Jedności" 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
 
Z a ł ą c z n i k i:                       
1) Statut,                                 
2) Wykaz członków                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
==================================== 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 1 
------------------------------------------------------- 
STATUT 
WANDYJSKIEJ SOCJALISTYCZNEJ  
PARTII JEDNOŚĆI 
 
 
Art. 1 
1. Wandyjska Socjalistyczna Partia Jedności 
jest partią polityczną działającą na 
terytorium Mandragoratu Wandystanu, 
zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym. 
2. Siedzibą władz partii jest miasto stołeczne 
Genosse Wanda Stadt. 
Art. 2  
Skrótem nazwy partii "Wandyjska 
Socjalistyczna Partia Jedności" jest "WSPJ" 
Art. 3 
1. Członkiem WSPJ moŜe zostać Obywatel 
Mandragoratu Wandystanu, który korzysta  
z pełni praw obywatelskich i uiścił opłatę 
członkowską. 
2. Członkostwo w WSPJ ustaje z chwilą 
zrzeczenia się członkostwa lub 
nieusprawiedliwionego 
nie opłacania składek przez 3 miesiące, co 
stwierdza Komitet Centralny WSPJ. 
Odwołania od decyzji Komitetu Centralnego 
WSPJ rozpatruje Zjazd partii. 
Art. 4  
1. Do obowiązków członka WSPJ naleŜy: 
a) aktywne wspierania działań partii, 
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b) uczestnictwo w kampanii wyborczej partii, 
c) opłacanie składek członkowskich. 
2. Do praw członka WSPJ naleŜy: 
a) moŜliwość kandydowania do organów 
władzy publicznej na listach partii; 
b) moŜlwość kandydowania na członka 
Komitetu Centralnego WSPJ. 
Art. 5 
1. NajwyŜszym organem władzy w partii jest 
Zjazd 
2. Zjazd jest to walne zgromadzenie 
członków partii. 
3. Zjazd dokonuje wyboru członków 
Komitetu Centralnego WSPJ w wyborach 
jawnych, spośród 
dowolnej liczby kandydatów, zwykłą 
większością głosów. 
4. Zjazd uchwala program partii. 
5. Zjazd obraduje nie Ŝadziej niŜ raz na dwa 
miesiące. 
Art. 6 
1. Organem wykonawczym partii jest 
Komitet Centralny WSPJ, zwany dalej KC 
WSPJ, w którego 
skład wchodzi Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Generalny. 
2. Do kompetencji KC WSPJ naleŜy: 
a) kierowanie bieŜącą działalnością partii, 
b) reprezentowanie partii na zewnątrz, 
c) zatwierdzanie składu list kandydatów 
partii do organów władzy publicznej. 
d) zaciąganie zobowiązań finansowych partii. 
Art. 7 
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych 
konieczna jest zgoda dwóch Członków 
Komitetu 
Centralnego WSPJ. 
2. Majątek partii tworzą środki pienięŜne 
zgromadzone na rachunku bankowym, 
nieruchomości, 
ruchomości oraz produkty. 
3. Źródłami majątku partii są: 

a) składki członkowskie; 
b) darowizny; 
c) zyski uzyskane z działalności gospodarczej 
lub uŜyczenia posiadanego majątku. 
4. Sprawozdanie finansowe przygotowuje raz 
na dwa miesiące Przewodniczący KC WSPJ, 
które 
zatwierdza Zjazd partii. 
5. W przypadku odrzucenia sprawozdania 
finansowego przez Zjazd partii tracą funkcje 
członkowie KC WSPJ. 
Art. 8 
1. WSPJ moŜe tworzyć jednostki terenowe 
partii w miastach. 
2. Jednostki terenowe tworzy i znosi  
w drodze uchwały Zjazd partii na wniosek 
trzech członków WSPJ zamieszkujących w 
jednym mieście. 
3. Jednostki terenowe są podstawowymi 
komórkami pracy partyjnej. 
4. Terenową jednostką organizacyjną jest 
Komitet Miejski WSPJ. 
Art. 9 
1. Rozwiązanie WSPJ następuje w drodze 
uchwały Zjazdu partii, na wniosek KC WSPJ, 
podjętej większością 3/4 głosów. 
2. W przypadku podjęcia decyzji  
o rozwiązaniu partii, ostatni Zjazd partii 
decyduje o przeznaczeniu majątku partii  
w drodze uchwały. 
 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 2 
------------------------------------------------------- 
Członkowie 
 
1. Aleksander Bartłomiej Keller (B0024) 
2. Paweł Mariusz Milewski (B0026) 
3. Tomasz Marcuser Goliński (B0005) 
4. Michał Frodo Miotke (B0120) 
==================================== 
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Decyzja Administracyjna 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 6 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Frakcja Zielonych” 
(D.P.M.W. 5/2005 poz. 144) 

 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu w dniu 6 
czerwca wniosku Szczukudina Frakcji 
Zielonych, wskutek usunięcia w 
przepisanym terminie usterek formalnych, 
postanawia: 
 
1. Przychylić się do wniosku wnioskodawcy i 
WPISAĆ do rejestru partii 
politycznych partię Frakcja Zielonych 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
 
Z a ł ą c z n i k i:                       
1) Statut,                                 
2) Wykaz członków                         
 
 
==================================== 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 1 
------------------------------------------------------- 
Statut Frakcji Zielonych 
 
Art. 1 
Frakcja Zielonych  jest partią polityczną 
działającą na obszarze  
Mandragoratu Wandystanu. Celem Frakcji 
jest wywieranie wpływów  
politycznych za pomocą metod 
demokratycznych w duchu zielonej filozofii,  
liberalizmu i socjaldemokracji. 
Art. 2 
Skrótem nazwy Frakcji jest FZ. Siedzibą 
Frakcji jest Winnica. 
Art. 3 
Głównym organem partii jest Szczukdunin 
wybierany przez członków Frakcji  
na dwumiesięczną kadencję. 
Art. 4 
Szczukdunin: 
- reprezentuje Frakcję na forum publicznym 

- przewodzi bieŜącym pracom Frakcji 
- przewodniczy głosowaniom Radu Frakcji 
- utrzymuje i aktualizuje strony internetowe 
Frakcji 
Art. 5 
W skład Rady Frakcji wchodzą wszyscy 
członkowie Frakcji. Rada Frakcji  
pracuje w trybie ciągłym na forum Frakcji. 
Rada Frakcji sprawuje  
kontrolę nad pracami, linią ideową i 
polityczną Frakcji, decyduje o  
rozwiązaniu Frakcji lub jej połączeniu z inną 
partią. 
Art. 6 
Rada Frakcji dokonuje wyboru 
Szczukdunina. Na wniosek połowy członków  
Frakcji przeprowadzane jest głosowanie nad 
przedterminowym odwołaniem  
Szczukdunina. 
Art. 7 
Członkiem Frakcji moŜe zostać kaŜdy 
mieszkaniec Wandystanu uprawniony do  
tego przez stosowną ustawę. Członka Partii 
moŜe odwołać Rada Frakcji  
pełniąca funkcje Sądu KoleŜeńskiego 
większością bezwzględną w razie  
nie wywiązywanie się członka z jego 
obowiązków. 
Art. 8 
Obowiązkiem członka Frakcji jest czynny 
udział w pracach Frakcji,  
wspieranie linii ideowo-politycznej Frakcji i 
obrona jej dobrego imienia  
na forum publicznym. 
Art.9 
Frakcja utrzymuje się z dobrowolnych 
datków.  Konto Frakcji w Ludowym  
Banku Wandystanu ma identyfikator 
"zielonekonto". 
Art. 10 
Pieczę nad finansami Frakcji sprawuje 
Szczukdunin. Szczukdunin  
przedstawia comiesięczne sprawozdanie 
finansowe na forum Rady Frakcji  
która sprawozdanie przyjmuje lub odrzuca. 
Odrzucenie sprawozdania jest  
równoznaczne ze skróceniem kadencji 
Szczukdunina. 
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Art. 11 
Nie przewiduje się tworzenia jednostek 
terenowych Frakcji. 
Art. 12 
Zmiany statutu dokonuje Rada Frakcji 
większością bezwzględną. 
 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------
Załącznik 2 
------------------------------------------------------- 
Członkowie 
 
Salwador Salwadori (B0019), 
Piotr Krupiński    (B0002), 
Patryk Bones       (B0095), 
Takaris Althatrin  (B0146). 
====================================

 
Decyzja Administracyjna 

Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 6 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 145) 

 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu w dniu 5 
czerwca wniosku Sekretarza Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej o dokonanie 
wpisu do rejestru partii politycznych partii 
"Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza", 
stwierdziwszy braki formalne wniosku  
i statutu postanawia: 
 
1. Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 
24 maja 2005 r., o 
partiach politycznych (DPMW 5/2005 poz. 
122) w związku z art. 9 ust. 
3 lit. b oraz art. 6 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy 
ZWRÓCIĆ wniosek wnioskodawcy 
celem uzupełnienia braków w terminie 
trzech dni pod rygorem odmowy 
dokonania wpisu do rejestru. 
 
U z a s a d n i e n i e 
 
Art. 9 ust. 3 lit. b powoływanej w sentencji 
ustawy wymienia konieczne 
elementy formalne wniosku o rejestrację 
partii politycznej, wśród 
których znajduje się między innymi 
wymienienie trzech obywateli 
Mandragoratu Wandystanu o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, 
którzy popierają zgłoszenie. We wniosku o 
rejestrację WZPR taki spis 
nie występuje 
 

 
Ponadto braki występują równieŜ w statucie 
partii. Nie zawiera przepisów 
sposobu uzyskiwania środków pienieŜnych 
oraz trybu sporządzania i 
przyjmowania informacji o działalności 
finansowej partii (art. 6 ust.6), 
trybu powoływania i znoszenia jednostek 
terenowych partii (art. 6 ust. 7), 
zasad dokonywania zmian statutu (art. 6 
ust. 8) i przepisów 
dotyczących rozwiązania i połączenia z inną 
partią polityczną (art. 6 
ust. 9). 
 
Komisarz zwraca równieŜ uwagę 
wnioskodawcy na niespójność wewnętrzną 
statutu partii. Raz uŜywa on słowa "partia" 
innym razem słowa "frakcja". Zaleca się 
usunięcie tej niespójności. 
 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 
11 ust. 1 ustawy naleŜało 
postanowić jak w sentencji. 
 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
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Decyzja Administracyjna 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 146) 

 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu w dniu  
5 czerwca wniosku Sekretarza Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej o dokonanie 
wpisu do rejestru partii politycznych partii 
"Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza", 
stwierdziwszy braki formalne wniosku  
i statutu postanawia: 
 
1. Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 
24 maja 2005 r., o partiach politycznych 
(DPMW 5/2005 poz. 122) w związku z art. 9 
ust. 3 lit. b oraz art. 6 ust. 6, 7, 8 ustawy 
POWTÓRNIE ZWROCIĆ 
wnioskodawcy wniosek do uzupełnienia 
braków. Termin na uzupełnienie braków 
wskazany w decyzji administracyjnej 
Komisarza Ludowego do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 
czerwca 2005 r., w sprawie 
zwrócenia wniosku o rejestrację partii 
politycznej "Wandyjska Socjalistyczna Partia 
Jedności" nie ulega przedłuŜeniu, 
wstrzymaniu, ani przywróceniu. 
Nieuzupełnienie braków formalnych w tym 
terminie skutkować będzie wydaniem decyzji 
o odmowie rejestracji partii. 
 
U z a s a d n i e n i e 
 
Art. 9 ust. 3 lit. b powoływanej w sentencji 
ustawy wymienia konieczne 
elementy formalne wniosku o rejestrację 
partii politycznej, wśród 
których znajduje się między innymi 
wymienienie trzech obywateli 

Mandragoratu Wandystanu o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, 
którzy popierają zgłoszenie. We wniosku  
o rejestrację WZPR taki spis nie występuje 
 
Ponadto braki występują równieŜ w statucie 
partii. Nie zawiera przepisów dotyczących 
sposobu utraty członkostwa partii (art. 6 
ust.2), trybu sporządzania i przyjmowania 
informacji o działalności finansowej partii 
(art. 6 ust.6), trybu powoływania i znoszenia 
jednostek terenowych partii (art. 6 ust. 7) 
oraz zasad dokonywania zmian statutu (art. 
6 ust. 8). 
 
Komisarz zaleca wnioskodawcy uwaŜniejsze 
czytanie uzasadnień decyzji 
administracyjnych, gdyŜ to właśnie one 
wskazują braki formalne wniosku. Pozwoli to 
uniknąć kolejnego powtórnego zwrócenia 
wniosku. 
 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 
11 ust. 1 ustawy naleŜało postanowić jak w 
sentencji. 
 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
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Decyzja Administracyjna 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 147) 
 

Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu w dniu 5 
czerwca wniosku Sekretarza Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej o dokonanie 
wpisu do rejestru partii politycznych partii 
"Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza", 
stwierdziwszy braki formalne statutu 
postanawia: 
 
1. Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 
24 maja 2005 r., o partiach politycznych 
(DPMW 5/2005 poz. 122) w związku z oraz 
art. 6 ust. 6, 7, 8 ustawy  
POWTÓRNIE ZWROCIĆ  
wnioskodawcy wniosek do uzupełnienia 
braków. 
 
U z a s a d n i e n i e 
 
Art. 9 powoływanej w sentencji ustawy 
stwierdza, Ŝe do wniosku o rejestrację partii 
politycznej dołączyć naleŜy statut. W 
artykule 6 ustawy ustawodawca wymienia 
konieczne elementy statutu, zatem 
domniemywać naleŜy, Ŝe ustawodawca 
nakazuje złoŜenie do rejestracji statutu 
zgodnego z wymienionymi w artykule 
szóstym wytycznymi. Co prawda 
ustawodawca nie stwierdza bezpośrednio, Ŝe 
wady statutu są przesłanką do zwrócenia 
wniosku, jednakŜe uznając, Ŝe w 
wymienieniu załączników do wniosku 
ustawodawcy chodziło o statut zgodny z 
wymogami formalnymi. Zastosowanie 
odmiennej interpretacji przepisów 
doprowadziłoby do paradoksu, w którym 
naleŜałoby zarejestrować partię polityczną 
posiadającą wadliwy statut, nie 
odpowiadający przepisom ustawy. 
 
Usterki formalne statutu, a mianowicie brak 
przepisów dotyczących sposobu zaciągania 
zobowiązań, sporządzania i zatwierdzania 
sprawozdań finansowych partii politycznej 

(art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 24 maja 
2005 r., o partiach politycznych- DPMW 
5/2005 poz. 112), oraz trybu dokonywania 
zmian w statucie (art. 6 ust. 8 ustawy),  
w świetle przedstawionej wyŜej interpretacji 
przepisów ustawy stanowią podstawę 
do ponownego zwrócenia wniosku. 
 
Komisarz zaleca wnioskodawcy uwaŜniejsze 
czytanie uzasadnień decyzji 
administracyjnych, gdyŜ to właśnie one 
wskazują braki formalne 
wniosku. Pozwoli to uniknąć kolejnego 
powtórnego zwrócenia wniosku. 
 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 
11 ust. 1 ustawy naleŜało postanowić jak w 
sentencji. 
 
Pouczenie: Termin na uzupełnienie braków 
wskazany w decyzji administracyjnej 
Komisarza Ludowego do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 6 czerwca 2005 r., w sprawie 
zwrócenia wniosku o rejestrację 
partii politycznej "Wandyjska Zjednoczona 
Partia Robotnicza" oraz decyzji 
administracyjnej Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2005 r. (nr KLSWiA/RPP/6/2005), 
w sprawie zwrócenia wniosku o rejestrację 
partii politycznej "Wandyjska 
Zjednoczona Partia Robotnicza" nie ulega 
przedłuŜeniu, wstrzymaniu, 
ani przywróceniu. Przekroczenie w/w. 
terminu skutkować będzie wydaniem 
decyzji o odmowie dokonania wpisu do 
rejestru. 
 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Decyzja Administracyjna 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 10 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 148) 

 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, w sprawie o rejestrację partii 
politycznej "Wandyjska Zjednoczona Partia 
Robotnicza" (sygn. Akt 
KLSWiA/RPP/4/2005), stwierdziwszy 
nieusunięcie w przepisanym decyzją 
administracyjną KLSWiA z dnia 6 czerwca 
2005 r., w sprawie zwrócenia wniosku o o 
rejestrację Wandyjskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, decyzją administracyjną 
KLSWiA z dnia 7 czerwca w sprawie 
zwrócenia wniosku o rejestrację Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (d.a. nr 
KLSWiA/RPP/6/2005), decyzją 
administracyjną KLSWiA z dnia 9 czerwca 
2005 r., w sprawie zwrócenia wniosku o 
rejestrację Wandyjskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (d.a. nr KLSWiA/RPP/7/2005) 
braków formalnych wskazanych decyzją 
administracyjną KLSWiA z dnia 9 czerwca 
2005 r., w sprawie zwrócenia 
wniosku o rejestrację Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(d.a. nr KLSWiA/RPP/7/2005), na podstawie 
art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 maja 2005 r., 
o partiach politycznych (DPMW 5/2005 poz. 
122) 
postanawia: 
 
1. ODMÓWIĆ rejestracji partii politycznej 
"Wandyjska Zjednoczona 
Partia Robotnicza", 
2. WYKREŚLIĆ Wandysją Zjednoczoną Partię 
Robotniczą ze spisu partii 
politycznych na stronach internetowych 
Mandragoratu Wandystanu. 
 
 
U z a s a d n i e n i e 
 
Komisarz zauwaŜył, co następuje: 
 
W dniu 6 czerwca 2005 r., do KLSWiA 
wpłynął pierwszy wadliwy wniosek o 
rejestrację Wandyjskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (WZPR). W tym 
samym dniu Komisarz wydał decyzję o jego 

zwróceniu ze względu na braki 
formalne wniosku i statutu (art. 11 ust. 1 
ustawy powoływanej w sentencji) 
wyznaczając trzydniowy termin na ich 
naprawnienie. Termin ten upłynął o godzinie 
24:00 w dniu 8 czerwca 2005 r. 
 
W dniu 7 czerwca wnioskodawca powtórnie 
złoŜył wniosek o rejestrację. Komisarz 
Ludowy powtórnie zwrócił go ze względu na 
braki formalne statutu i wniosku pouczając 
wnioskodawcę, Ŝe termin wyznaczony w d.a. 
z dnia 6 VI 2005 nie ulega przedłuŜeniu, 
zatrzymaniu, ani przywróceniu. 
 
W dniu 7 czerwca wnioskodawca po raz 
trzeci złoŜył wniosek o rejestrację.  
W postępowaniu administracyjnym, 
Komisarz w dniu 9 czerwca 2005 r., ze 
względu na braki formalne statutu (por. 
uzasadnienie d.a. KLSWiA/RPP/7/2005) 
wniosek po raz trzeci zwrócił pouczając 
powtórnie wnioskodawcę, Ŝe termin na 
uzupełnienie braków wskazany w d.a. z dnia 
6 VI 2005 r., nie ulega przywróceniu, 
przedłuŜeniu ani wstrzymaniu. 
 
W terminie wyznaczonym w d.a. z dnia 6 VI 
2005 r., wnioskodawca nie złoŜył 
prawidłowego wniosku o rejestrację partii 
politycznej. 
 
Z racji tego, Ŝe w systemach informatycznych 
Mandragoratu Wandystanu nie dokonano 
jeszcze odpowiednich zmian, Komisarz 
postanowił takŜe usunąć WZPR ze spisu 
partii politycznych na stronach 
internetowych Mandragoratu Wandystanu. 
 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 
11 ust. 2 ustawy naleŜało postanowić jak w 
sentencji. 
 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Decyzja Administracyjna 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 11 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 149) 

 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu w dniu 11 
czerwca wniosku Sekretarza Wandyjskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej o dokonanie 
wpisu do rejestru partii politycznych 
Wandyjskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
wskutek niestwierdzenia przeszkód, 
postanawia: 
 
1. Przychylić się do wniosku wnioskodawcy i 
WPISAĆ do rejestru partii 
politycznych partię "Wandyjska Zjednoczona 
Partia Robotnicza" 
 
U z a s a d n i e n i e 
 
Wandysjka Zjednoczona Partia Robotnicza 
została wpisana do ewidencji 
jako partia nowa, a nie jako istniejąca w 
dniu wejścia w Ŝycie ustawy 
o partiach politycznych. Rejestracji WZPR 
istniejącej w dniu wejścia w 
Ŝycie ustawy Komisarz odmówił poprzez d.a. 
KLSWiA/RPP/8/2005. 
 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
Z a ł ą c z n i k i:                       
1) Statut,                                 
2) Wykaz osób popierających załoŜenie      
   partii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
==================================== 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 1 
-------------------------------------------------------
 STATUT 
WANDYJSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII 
ROBOTNICZEJ 
  
Art. 1 
1. Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza 
jest partią polityczną działającą na 
terytorium Mandragoratu Wandystanu, 
zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym. 
2. Siedzibą władz partii jest miasto stołeczne 
Genosse Wanda Stadt.  
Art. 2  
Skrótem nazwy partii "Wandyjska 
Zjednoczona Partia Robotnicza " jest "WZPR" 
Art. 3 
1. Członkiem WZPR moŜe zostać Obywatel 
Mandragoratu Wandystanu, który korzysta z 
pełni praw obywatelskich i uiścił opłatę 
członkowską. 
2. Członkostwo w WZPR ustaje z chwilą 
zrzeczenia się członkostwa lub 
nieusprawiedliwionego nieopłacania składek 
przez 3 miesiące, co stwierdza Sekretarz 
WZPR. Odwołania od decyzji Sekretarza 
WZPR rozpatruje Komitet Centralny WZPR. 
Art. 4  
1. Do obowiązków członka WZPR naleŜy: 
a) aktywne wspierania działań partii, 
b) uczestnictwo w kampanii wyborczej partii, 
c) opłacanie składek członkowskich. 
2. Do praw członka WZPR naleŜy: 
a) moŜliwość kandydowania do organów 
władzy publicznej na listach partii; 
b) moŜliwość kandydowania na Sekretarza 
WZPR. 
Art. 5 
1. NajwyŜszym organem władzy w partii jest 
Komitet Centralny WZPR, zwany dalej "KC 
WZPR" 
2. KC WZPR jest to walne zgromadzenie 
członków partii. 
3. KC WZPR dokonuje wyboru Sekretarza 
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WZPR w wyborach jawnych, spośród 
dowolnej liczby kandydatów, zwykłą 
większością głosów. 
4. KC WZPR uchwala program partii. 
5. KC WZPR  obraduje nie rzadziej niŜ raz na 
sześć miesięcy. 
Art. 6 
1. Organem wykonawczym partii jest 
Sekretarz WZPR, zwany dalej Sekretarzem. 
2. Do kompetencji Sekretarza naleŜy: 
a) kierowanie bieŜącą działalnością partii, 
b) reprezentowanie partii na zewnątrz, 
c) zatwierdzanie składu list kandydatów 
partii do organów władzy publicznej, 
d) zawiązywanie koalicji wyborczych, 
e) decydowanie o przyjęciu na członka partii, 
d) zaciąganie zobowiązań finansowych partii. 
3. Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na 
członka partii przysługuje do KC WZPR, 
który podejmuje decyzję zwykłą większością 
głosów, w głosowaniu jawnym. 
Art. 7 
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych 
konieczna jest zgoda Sekretarza. 
2. Majątek partii tworzą środki pienięŜne 
zgromadzone na rachunku bankowym, 
nieruchomości, ruchomości oraz produkty. 
3. Źródłami majątku partii są: 
a) składki członkowskie; 
b) darowizny; 
c) zyski uzyskane z działalności gospodarczej 
lub uŜyczenia posiadanego majątku. 
4. Sprawozdanie finansowe przygotowuje raz 
na sześć miesięcy Sekretarz, które 
zatwierdza KC WZPR. 
5. W przypadku odrzucenia sprawozdania 
finansowego przez KC WZPR traci funkcję 
Sekretarz. 
 
 

Art. 8 
1. WZPR moŜe tworzyć jednostki terenowe 
partii w miastach. 
2. Jednostki terenowe tworzy i znosi w 
drodze uchwały KC WZPR na wniosek trzech 
członków WZPR 
zamieszkujących w jednym mieście. 
3. Jednostki terenowe są podstawowymi 
komórkami pracy partyjnej. 
4. Terenową jednostką organizacyjną jest 
Komitet WZPR. 
Art. 9 
1. Rozwiązanie WZPR lub połączenie z inną 
partią następuje w drodze uchwały KC 
WZPR, na 
wniosek Sekretarza WZPR, podjętej 
większością 3/4 głosów. 
2. W przypadku podjęcia decyzji o 
rozwiązaniu partii lub połączeniu z inną 
partią, ostatni 
zjazd KC WZPR decyduje o przeznaczeniu 
majątku partii w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów. 
Art. 10 
Zmianę statutu jest przewidziane tylko i 
wyłącznie za zgoda 3/4 głosów członków 
WZPR 
 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 2 
------------------------------------------------------- 
Wykaz osób popierających załoŜenie partii: 
 
B0015  Jacek Towarzysz Nowak 
B0027  Ania Idea   
B0058  Michal f_physarium Kurek   
B0093  Maciej Lenin Tumidajski  winnica  
B0163  Monika Ptak    
B0164  Arek Binkowski 
==================================== 
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Decyzja Administracyjna 
Komisarza Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 11 czerwca 2005 r. 

w sprawie o dokonanie wpisu do rejestru partii politycznych  
partii „Liga Wandyjskich Rodzin” 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 150) 
 
Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, po rozpatrzeniu 
w dniu 11 czerwca wniosku załoŜyciela Ligi 
Wandejskich Rodzin o dokonanie wpisu do  
rejestru partii politycznych Ligi Wandejskich 
Rodzin, wskutek niestwierdzenia przeszkód,  
 
postanawia: 
 
1. Przychylić się do wniosku wnioskodawcy  
i WPISAĆ do rejestru partii politycznych 
partię "Liga Wandejskich Rodzin" 
 
(-) p.o. Komisarza Ludowego 
Michał Sobczak 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
R o z d z i e l n i k : 
1) RPP KLSWiA 
2) Wnioskodawca 
 
Z a ł ą c z n i k i:                       
1) Statut,                                 
2) Wykaz osób popierających załoŜenie       
partii 
 
==================================== 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 1 
-------------------------------------------------------  
STATUT 
Ligi Wandejskich Rodzin 
 
DZIAŁ I- PRZEPISY OGÓLNE 
Art. 1. 
Nazwa partii brzmi „Liga Wandejskich 
Rodzin” . Partia moŜe uŜywać skrótu „LWR” 
Art. 2. 
Liga Wandejskich Rodzin [dalej zwana 
„Ligą” ] jest partią polityczną działającą na  
terenie Mandragoratu Wandystanu. Siedzibą 
Ligi jest Miasto Winnica. 
Art. 3. 
Liga kieruje się dobrem klasy robotniczej, 
chłopstwa pracującego i inteligencji uznając 
liberalizm gospodarczy za najlepszy środek 
dąŜenia do tego celu. 
 

 
Art. 4.  
Liga uŜywa znaku graficznego. Wzór znaku 
graficznego określi uchwała Rady Delegatów 
Art. 5. 
Nazwa oraz znak graficzny są własnością Ligi 
podlegają ochronie. 
Dział II- Członkowie 
Art. 6. 
Członkiem zwyczajnym Ligi moŜe zostać 
osoba, która 
1.      Jest obywatelem Mandragoratu 
Wandystanu 
2.      Nie została pozbawiona praw 
publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu 
Mandragoratu Wandystanu 
3.      Nie jest członkiem innej partii 
politycznej na terenie Wandystanu 
Art. 7. 
Członkostwo Ligi nadaje Zarząd 
Art. 8. 
Członek Ligi: 
1.      Posiada prawo i obowiązek 
uczestnictwa w Radzie Delegatów z prawem 
głosu. 
2.      Posiada prawo do zasiadania we 
władzach Ligi 
3.      Posiada prawo do występowania z 
inicjatywami wewnątrzpartyjnymi 
4.      Posiada prawo do uczestniczenia w 
tworzeniu programu oraz załoŜeń polityki 
partii,  
5.      Posiada prawo do kontrolowania 
działalności  
6.      Ma obowiązek rzetelnie wypełniać swe 
powinności obywatelskie i społeczne,  
7.      Ma obowiązek dbać o dobre imię partii,  
8.      Ma obowiązek uczestniczyć w 
działalności partii,  
9.      Ma obowiązek wykonywać uchwał 
władz Ligi i przestrzegać postanowień 
statutu Ligi 
Art. 9. 
Członkostwo Ligi ustaje na skutek: 
1.      Zgonu 
2.      ZłoŜenia rezygnacji z członkostwa 
3.      Uchwały Zarządu o wykluczeniu z Ligi 
na skutek niewypełnienia obowiązków 
członka 
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4.      Wstąpienia do innej partii politycznej 
na terenie Wandystanu 
5.      Utraty praw publicznych 
6.      Utraty obywatelstwa Wandystanu 
Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd. 
Dział III- Władze 
Rozdział I- Rada Delegatów 
Art. 10. 
NajwyŜszą władzę w Lidze sprawuje Rada 
Delegatów. 
Art. 11. 
Radę Delegatów stanowią wszyscy 
członkowie Ligi. 
Art. 12. 
Rada Delegatów obraduje co najmniej raz na 
dwa miesiące. Zwyczajną Radę zwołuje 
Zarząd Ligi raz na dwa miesiące. 
Art. 13. 
Zarząd i Komisarz Rewident zwołują 
Nadzwyczajną Radę Delegatów z własnej 
inicjatywy. Komisarz Rewident zwołuje 
Nadzwyczajną Radę Delegatów na wniosek 
co najmniej trzech członków Ligi. Zarząd 
zwołuje Nadzwyczajną Radę Delegatów na 
tydzień przed terminem wyborów do władz 
publicznych, celem zatwierdzenia list 
kandydatów. 
Art. 14. 
Rada Delegatów: 
1.      Ustala program partii 
2.      Większością 75% głosów decyduje o 
rozwiązaniu Ligi lub połączeniu z inną 
partią, 
3.      Decyduje o przeznaczeniu majątku w 
razie rozwiązania Ligi, 
4.      Większością 60% głosów zmienia 
statut 
5.      Ustala ilość członków Zarządu Ligi oraz 
powołuje Zarząd na sześciomiesięczną 
kadencję, 
6.      Uchwala absolutorium dla Zarządu z 
wykonania obowiązków w okresie kadencji, 
7.      Większością 65% głosów odwołuje 
Zarząd mimo udzielenia absolutorium 
8.      Pełni funkcję sądu Ligi, 
9.      Na wniosek co najmniej trzech 
członków zamieszkałych w jednej 
miejscowości, tworzy jednostki terenowe Ligi 
oraz ustala ich ustrój, kompetencje i tryb 
współpracy z władzami centralnymi Ligi. 
10.     Znosi jednostki terenowe Ligi, 
11.     Powołuje Komisarza Rewidenta Ligi na 
dwunastomiesięczną kadencję, 
12.     Odwołuje Komisarza Rewidenta 
większością 75% głosów, 
13.     Zatwierdza kandydatów na 
stanowiska we władzach publicznych, 

14.     Na wniosek Komisarza Rewidenta 
dokonuje reasumpcji uchwał Zarządu Ligi 
Art. 15. 
Radzie Delegatów przewodniczy Komisarz 
Rewident Ligi, a w razie jego nieobecności, 
Prezes Ligi. Pierwszej Radzie Delegatów 
przewodniczy Prezes Ligi. 
Rozdział II- Zarząd 
Art. 16. 
Zarząd reprezentuje Ligę w sądzie i poza 
sądem. 
Art. 17. 
Prawo do działania w imieniu Zarządu,  
w tym do zaciągania zobowiązań 
finansowych ma Prezes Zarządu, a jeśli 
Zarząd jest wieloosobowy, co najmniej dwóch 
członków Zarządu w tym Prezes. 
Art. 18. 
Do zaciągnięcia zobowiązania, które 
przekracza 150 engelsów wymagana jest 
zgoda Komisarza Rewidenta. 
Art. 19. 
Zarząd jest jednoosobowy, a jeśli Rada 
Delegatów tak postanowi- wieloosobowy. 
Art. 20. 
W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 
członkowie Zarządu w liczbie ustalonej przez 
Radę Delegatów- jeśli Zarząd jest 
wieloosobowy. 
Art. 21. 
Zarząd, jeśli jest wieloosobowy, podejmuje 
decyzje w drodze uchwały. Do Zarządu 
naleŜą sprawy niezastrzeŜone dla innych 
organów Ligi, w szczególności układanie list 
wyborczych Ligi. 
Art. 22. 
Zarząd co dwa miesiące, przed kaŜdą 
zwyczajną Radą Delegatów ma obowiązek 
sporządzić sprawozdanie z działalności, w 
tym działalności finansowej Ligi oraz 
przedstawić je Radzie Delegatów do 
zatwierdzenia. Niezatwierdzenie 
sprawozdania oznacza nieudzielanie 
absolutorium Zarządowi i skutkuje 
wygaśnięciem mandatów członków Zarządu. 
Art. 23. 
Od decyzji Zarządu członkom Ligi, których 
decyzja dotyczy, przysługuje odwołanie do 
Komisarza Rewidenta. 
Rozdział III- Komisarz Rewident 
Art. 24. 
Komisarz Rewident jest organem nadzorczym 
Ligi. 
Art. 25. 
Komisarz Rewident: 
1.      Na bieŜąco przeprowadza kontrolę 
działań Zarządu, 
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2.      Występuje do Rady Delegatów z 
wnioskiem o reasumpcję uchwał Zarządu 
oraz wstrzymuje ich wykonanie, 
3.      Opiniuje sprawozdanie Zarządu Ligi z 
działalności w okresie między Radami 
Delegatów, 
4.      Opiniuje listy kandydatów do władz 
publicznych, 
5.      Rozpatruje odwołania od decyzji 
Zarządu, 
6.      W razie zrzeczenia się przez członka 
Zarządu swojej funkcji, wyznacza zastępcę 
do czasu zwołania Rady Delegatów, 
7.      Opiniuje zmiany statutu oraz 
sporządza jego jednolity tekst, 
8.      W razie rozwiązania Ligi, pełni funkcję 
likwidatora, 
9.      Wykonuje inne czynności przewidziane 
w statucie oraz uchwałach Rady Delegatów. 
Art. 26. 
Komisarz Rewident nie moŜe być członkiem 
Zarządu Ligi. 
Art. 27. 
W razie zrzeczenia się przez Komisarza 
Rewidenta swojej funkcji, Zarząd 
niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajną Radę 
Delegatów celem wyboru Komisarza 
Rewidenta. 
Dział IV- Finanse Ligi 
Art. 28. 
Liga utrzymuje się wyłącznie z ofiarności 
publicznej. 
Art. 29. 
Liga utrzymuje w Cintra Banku konto o 
nazwie �LWR�. Dostęp do konta posiada 

Prezes Zarządu oraz Komisarz Rewident. 
 
Dział V- Przepisy końcowe 
Art. 29. 
Do czasu zwołania Rady Delegatów celem 
wyboru Prezesa i ustalenia składu Zarządu 
Prezesem Zarządu Ligi jest Arivio Medyceusz. 
Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy. 
Art. 30. 
Pierwszym Komisarzem Rewidentem Ligi jest 
Michał Sobczak. 
Art. 31. 
Radę Delegatów celem wyboru Prezesa i 
ustalenia składu Zarządu zwołuje Komisarz 
Rewident wyznaczając termin jej odbycia na 
nie później niŜ trzy tygodnie po nadaniu 
niniejszego statutu. 
Art. 32. 
Listy kandydatów w wyborach do Churału 
Ludowego III kadencji nie podlegają 
zatwierdzeniu przez Radę Delegatów. 
 
------------------------------------------------------- 
Załącznik 2 
------------------------------------------------------- 
Wykaz osób popierających załoŜenie partii: 
 
B0007           dekameron Michal Ramzes 
Sobczak 
B0008           podlord Krzysztof Szczucki 
B0011           podlord Arivio Medyceo 
Medyceusz 
B0042           sekretar lord Albus 
KOWALMISTRZ Boreed 
====================================

 
Decyzja Administracyjna 

Mandragora Jutrzenki 
z dnia 30 czerwca 2005 r. 

w sprawie dopuszczenia do publicznego obrotu  
akcji spółki „Irishcompany” Spółka Akcyjna 

(D.P.M.W. 5/2005 poz. 151) 

 
Mandragor Jutrzenki, po rozpoznaniu  
w dniu 30 czerwca 2005 r., wniosku 
Irishcompany S.A., o dopuszczenie do 
publicznego obrotu akcji spółki, 
postanawia: 
 
1. DOPUŚCIĆ do publicznego obrotu na 
Wandejskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych 1000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A Irishcompany 

Spółki Akcyjnej. 
 
Jako, Ŝe Mandragor Jutrzenki przychylił się 
w całości do wniosku wnioskodawcy, decyzja 
nie wymaga uzasadnienia. 
 
 
(-) w.z. Mandragora Jutrzenki 
Michał Sobczak 
Dekameron Wszechjutrzni 

 


