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Niniejsza publikacja jest własnością Biblioteki im. Zakonu
Semnoteam w Ferze. Rozpowszechnianie jej bez zgody
biblioteki jest stanowczo wzbronione pod karą grzywny bądź
pozbawienia wolności.
Prawo Sarmackich Prowincji t.4 „Trzyczaszkowo” zostało
zebrane i opracowane przez Skarbniq’a, w jednym
egzemplarzu wydane i czytelnikom przez Bibliotekę im.
Zakonu Semnoteam udostępnione.
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Statut Prowincji Trzyczaszkowo
Rozdział I

ZASADY NACZELNE
Artykuł 1.
1. Marchia Trzyczaszkowska jest częścią Księstwa Sarmacji.
2. Prawo marchii stanowią, w hierarchii ważności:
1. konstytucja Księstwa Sarmacji,
2. ratyfikowane przez Księstwo Sarmacji umowy międzynarodowe,
3. ustawy Księstwa Sarmacji i dekrety Księcia z mocą ustawy,
4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt.
3.,
5. niniejszy statut,
6. ustawy marchii i edykty Namiestnika,
7. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt.
6.,
8. normy prawa zwyczajowego.
Artykuł 2.
Wszyscy mieszkańcy marchii są równi wobec prawa.
Artykuł 3.
Władzę ustawodawczą w marchii sprawują Namiestnik i Rada Marchii, władzę
wykonawczą - Namiestnik i Rząd, władzę sądowniczą - niezawiśli sędziowie.
Artykuł 4.
1. Flagą marchii jest tkanina o stosunku szerokości do długości 5:8 koloru
czerwonego z umieszczonym centralnie wizerunkiem trzech srebrnych
czaszek, z których dwie umieszczone są wyżej, zaś trzecia pod nimi.
2. Herbem marchii są w polu czerwonym trzy srebrne czaszki, z których dwie
umieszczone są wyżej, zaś trzecia pod nimi.
3. Stolicą marchii jest miasto Gniew.
4.
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Rozdział II
NAMIESTNIK

Artykuł 5.
Na czele marchii stoi Namiestnik.

Artykuł 6.
1. Namiestnik jest powoływany przez Księcia.
2. Opróżnienie urzędu namiestnika następuje wskutek:
1. zrzeczenia się urzędu,
2. opuszczenia Księstwa Sarmacji,
3. skazania na karę uniemożliwiającą sprawowanie urzędu,
4. odwołania przez Księcia,
5. stwierdzenia przez Sąd Najwyższy niewypełniania obowiązków.
Artykuł 7.
Namiestnik:
1. reprezentuje marchię w kontaktach z władzami Księstwa Sarmacji,
2. sprawuje razem z Radą Marchii władzę ustawodawczą,
3. kieruje polityką marchii,
4. powołuje i odwołuje Radców,
5. powołuje i odwołuje sędziów,
6. stosuje prawo łaski,
7. kieruje pracami Rządu,
8. powołuje i odwołuje członków Rządu,
9. ustanawia i znosi urzędy w marchii,
10. wydaje edykty w sprawach nieuregulowanych ustawami; edykt traci moc z
chwilą przyjęcia ustawy regulującej przedmiot edyktu,
11. ustanawia i nadaje ordery i odznaczenia marchii,
12. nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne w zakresie określonym przez
Księcia,
13. prowadzi lub zleca prowadzenie stron internetowych marchii,
14. prowadzi lub zleca prowadzenie map marchii,
15. reprezentuje i zarządza skarbem marchii,
16. sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i porządkowymi marchii,
17. udziela mieszkańcom marchii informacji o zasadach funkcjonowania marchii
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i Księstwa Sarmacji.

Artykuł 8.
Edykt określa szczegółowe zasady funkcjonowania i kompetencje członków Rządu.

Rozdział III
RADA MARCHII

Artykuł 9.
1. Rada Marchii składa się z Namiestnika oraz dwóch Radców powoływanych
przez Namiestnika na okres trzech miesięcy.
2. W razie przedterminowego opróżnienia mandatu Radcy, Namiestnik
powołuje nowego Radcę.
3. Namiestnik może odwoływać Radców niewypełniających swoich obowiązków.
4. Namiestnik odwołuje Radcę:
1. skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia
wolności lub banicji,
2. nieobecnego na liście dyskusyjnej marchii przez okres dłuższy, niż 14
dni, o ile nie przedstawił on wiarygodnego usprawiedliwienia,
3. nieobecnego na trzech kolejno po sobie następujących posiedzeniach,
o ile nie przedstawił on wiarygodnego usprawiedliwienia.
Artykuł 10.
Inicjatywę ustawodawczą posiadają Namiestnik, Radcy i grupa co najmniej trzech
mieszkańców marchii.
Artykuł 11.
Rada Marchii uchwala ustawy i uchwały oraz odrzuca edykty Namiestnika
większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 składu.
Artykuł 12.
Skrócenie kadencji Radców następuje w drodze:
1. uchwały Rady Marchii,
2. postanowienia Namiestnika.
Artykuł 13.
Pracami Rady Marchii kieruje Namiestnik lub jego pełnomocnik.
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Artykuł 14.
Członkowie Rządu mają obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje i
zapytania członków Rady Marchii i mieszkańców marchii w ciągu siedmiu dni.
Artykuł 15.
1. W ciągu siedmiu dni od dnia uchwalenia ustawy przez Radę Marchii
Namiestnik podejmuje decyzję o jej podpisaniu lub odrzuceniu.
2. Jeżeli w ciągu siedmiu dni od chwili uchwalenia ustawy przez Radę Marchii
Namiestnik nie podejmuje żadnych działań, ustawę uznaje się za odrzuconą.
3. Pod nieobecność Namiestnika ustawę może odrzucić lub podpisać
ustanowiony przez Namiestnika zastępca.

Rozdział IV
SĄDY
Artykuł 16.
1. Sędziowie wydają wyroki w imieniu marchii.
2. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko
prawu.
Artykuł 17.
Odwołania od wyroków sędziów rozpatruje sąd w Grodzisku.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU

Artykuł 18.
Zmiana Statutu następuje w drodze ustawy lub edyktu.
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O liście dyskusyjnej
Niniejszy edykt wydaje się w celu ustanowienia i określenia zasad korzystania z
listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji.
Art. 1
1. Oficjalną listą dyskusyjną prowincji, zwaną dalej listą, jest lista
zlokalizowana w serwisie Yahoo! o adresie: trzyczaszkowo@yahoogroups.com
2. Archiwum listy dyskusyjnej dostępne jest dla wszystkich jej uczestników.
Art. 2
1. Na listę zostają automatycznie zapisani wszyscy mieszkańcy prowincji.
2. Na liście przebywać mogą wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji, którzy
uzyskają na to zezwolenie władz prowincji.
3. Książę i przedstawiciele Rządu Księstwa Sarmacji mają nieskrępowany
dostęp do listy.
Art. 3
1. Lista służy wymianie doświadczeń oraz dyskusjom bezpośrednio związanym z
prowincją.
2. Wszelkie tematy odbiegające od określonych w pkt. 1 powinny w temacie
zawierać frazę [OT] lub [Off Topic].
3. Na liście obowiązują zasady przyjęte w netykiecie Księstwa Sarmacji.
4. Uporczywe naruszanie zasad określonych w pkt. 2 i 3 będzie traktowane jako
wykroczenie przeciwko prawu prowincji.
5. Publikowane na liście informacje nie mogą być wynoszone poza listę.
6. Naruszenie pkt. 6 uznane zostanie za przestępstwo przeciwko prawu
prowincji.
7. Szczegółowe sankcje za naruszenie przepisów art. 3 regulują przepisy karne
prowincji.
Art. 4
Niniejszy edykt wchodzi w życie dnia 15 stycznia 2004 r.
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O powołaniu instytutu historii
Niniejszy edykt wydaje się w celu ustanowienia i określenia zasad
działania Instytutu Historii.
Art. 1
1. Instytut Historii, zwany dalej Instytutem, zostaje powołany w
celu:
a) prowadzenia badań nad szeroko pojętą historią Księstwa
Sarmacji,
b) prowadzenia badań nad szeroko pojętą historią v-świata,
c) prowadzenia periodyku poświęconego kierunkom o których
mowa w pkt. 1 lit. a, b.
2. Siedziba Instytutu mieści się w Gniewie w budynku Biblioteki
Miejskiej im. Ludwika Spokojnego.
3. Instytut może tworzyć swoje jednostki zamiejscowe.
4. Pracami Instytutu kieruje Kierownik powoływany przez Radę
Naukową.
5. Instytut stanowi samodzielną jednostkę naukową.
Art. 2
1. Do Instytutu może wstąpić każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji.
2. Warunkiem wstąpienia do Instytutu jest napisanie pracy z zakresu
historii Księstwa Sarmacji.
3. Pracę wstępną ocenia Kierownik Instytutu. Wynik pozytywny jest
jednoznaczny z przyjęciem do Instytutu.
4. Każdy pracownik Instytutu otrzymuje miesięczne stypendium w
wysokości 30 lt.
Art. 3
1. Każdy pracownik Instytutu ma obowiązek raz na miesiąc
publikować wyniki swoich badań.
2. Publikacja o której mowa w pkt. 1 odbywa się w specjalnym
periodyku wydawanym przez Instytut.
3. Niewywiązywanie się z obowiązku określonego w pkt. 1 może
stanowić podstawę do utraty stypendium oraz usunięcia z
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Instytutu.
Art. 4
1. Tworzy się Fundusz Stypendialny Instytutu Historii, zwany dalej
Funduszem.
2. Każda prowincja Księstwa Sarmacji może uzyskać głos w Radzie
Naukowej Instytutu poprzez zasilenie Funduszu kwotą bazową,
oraz stałą proporcjonalną partycypację w kosztach ponoszonych
przez Instytut.
3. Kwotę bazową ustala się na 500 lt.
4. Fundusz może być zasilany ze środków uzyskiwanych w drodze
grantów i darowizn.
5. Fundusz może być zasilany ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży
periodyku publikowanego przez Instytut.
Art. 5
1. Rada Naukowa Instytutu jest ciałem kolegilanym, w skład którego
wchodzą przedstawiciele prowincji partycypujących w utrzymaniu
Instytutu.
2. Przedstawicieli o których mowa w pkt. 1 wyznaczają Namiestnicy
prowincji.
3. Rada Naukowa Instytutu powołuje Kierownika Instytutu i określa
pożądane kierunki badań naukowych.
4. Rada Naukowa zatwierdza wydatki Instytutu.
5. Rada Naukowa może ustanawiać i znosić nagrody pieniężne za
wybitne osiągnięcia na polu badań historycznych.
Art. 6
Niniejszy edykt wchodzi w życie dnia 15 maja 2004 r.
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O wspieraniu inicjatyw kulturalnych

Art. 1.
Namiestnik Marchii Trzyczaszkowskiej, zwany dalej "Namiestnikiem"
może postanowić o udzieleniu wsparcia finansowego inicjatywie
kulturalnej na zasadach określonych niniejszym edyktem.
Art. 2.
1. Inicjatywa kulturalna ubiegająca się o wsparcie finansowe musi
spełniać co najmniej dwa z warunków: a. wkład w promocję
Księstwa Sarmacji,
b. wkład w promocję prowincji,
c. wkład w promocję monarchii sarmackiej,
d. w przypadku dzieła literackiego - osadzenie w realiach
Księstwa Sarmacji.
2. Z konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.,
zwolnione są, mające siedzibę w prowincji: a. muzea,
b. galerie,
c. biblioteki,
d. kina,
e. teatry,
f. opery,
g. filharmonie,
h. sale koncertowe,
i. czasopisma ukazujące się co najmniej raz na dwa tygodnie.
Art. 3.
1. Wysokość wsparcia finansowego określa Namiestnik w
porozumieniu z twórcą inicjatywy kulturalnej.
2. Wysokość wsparcia finansowego wynosi od stu do pięciuset
libertów.
3. Wsparcie finansowe jest udzielane bezzwrotnie, jednorazowo dla
każdej inicjatywy kulturalnej.
4. Twórca inicjatywy kulturalnej, która uzyskała wsparcie
finansowe, przedstawia Namiestnikowi w terminie nie dłuższym
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niż miesiąc, raport zawierający szczegółowe informacje o
wykorzystaniu uzyskanych środków.
Art. 4.
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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O wspieraniu inicjatyw sportowych

Namiestnik Marchii Trzyczaszkowskiej, zwany dalej "Namiestnikiem" może
postanowić o udzieleniu wsparcia finansowego inicjatywie sportowej na zasadach
określonych niniejszym edyktem.
Art. 2.
1. Inicjatywa sportowa ubiegająca się o wsparcie finansowe musi spełniać
następujące warunki: a. posiadać siedzibę swojej organizacji na terenie
prowincji,
b. posiadać strony internetowe z zawartym na niej regulaminem,
terminarzem i opisem rozgrywek,
c. prowadzić rozgrywki nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
d. w przypadku dzieła literackiego - osadzenie w realiach Księstwa Sarmacji.
2. Z konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1., zwolnione
są, mające siedzibę w prowincji: a. stadiony,
b. boiska,
c. hale sportowe,
d. pływalnie,
e. korty tenisowe,
f. ścieżki rowerowe,
g. lodowiska,
h. skocznie narciarskie,
i. stoki narciarskie,
j. tory bobslejowe.
Art. 3.
1. Wysokość wsparcia finansowego określa Namiestnik w porozumieniu z twórcą
inicjatywy sportowej.
2. Wysokość wsparcia finansowego wynosi od stu do tysiąca libertów.
3. Wsparcie finansowe jest udzielane bezzwrotnie, jednorazowo dla każdej
inicjatywy sportowej.
4. Twórca inicjatywy sportowej, która uzyskała wsparcie finansowe,
przedstawia Namiestnikowi w terminie nie dłuższym niż miesiąc, raport
zawierający szczegółowe informacje o wykorzystaniu uzyskanych środków.
Art. 4.
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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