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Wstęp

Wasza Królewska Mość Ulryku Dariuszu Scholandzki,

Szanowni Panowie Posłowie,

Wasze Ekscelencje,

Szanowni Państwo,

Obecna  kadencja  Parlamentu  dobiegła  końca.  Chciałoby się  napisać,  że  zgodnie  z  tradycją, 

nadszedł czas podsumowania naszych działań przez ten 4-miesięczny okres. Póki co jednak, 

takie  słowa  byłyby  w  moim  mniemaniu  nadużyciem.  Chciałbym  jednak  kontynuować  to, 

co zaczął  w  poprzedniej  kadencji  marszałek  Gmurek  i  również  przedstawić  podsumowanie. 

Mam nadzieję,  że przyszli  marszałkowie także będą mieli  na uwadze tego typu wystąpienia 

i już za, powiedzmy, 8 miesięcy marszałek XVIII kadencji będzie mógł spokojnie, z uśmiechem 

na ustach wygłosić „zgodnie z tradycją przedstawiam podsumowanie działań kadencji”.

Okres od lutego do czerwca bieżącego roku można z ręką na sercu nazwać udaną kadencją. 

Zapewne  nie  skłamałbym  także,  gdybym  powiedział,  że  to  właśnie  ten  okres  jest  jednym 

z najbardziej  owocnych  kadencji  w  dziedzinie  naszego  prawodawstwa.  Pomimo  tego,  że 

w Parlamencie  zasiadali  posłowie  dwóch  partii  względem  siebie  opozycyjnych,  udało  się 

wypracować taki kompromis, że jego efektem jest właśnie tak wysoki wkład w scholandzkie 

prawo.

Poniżej pozwolę sobie przedstawić statystyki i omówienie co poniektórych ustaw. W omówieniu 

zostaną  pominięte  ustawy  budżetowe  ze  względów  oczywistych.  Oprócz  ustaw,  Parlament 

Królestwa Scholandii  przyjął  uchwałę  ws.  odwołania  ze stanowiska sędziego Pana Tomasza 

Wolnego oraz przeprowadził wiele zmian w Regulaminie Parlamentu. 

Łączna liczba wprowadzonych ustaw: 16, a w tym:

● 8 ustaw nowelizacyjnych

● 4 ustawy budżetowe

● 4 nowe ustawy



Omówienie poszczególnych aktów

Ustawa o działach administracji rządowej

Nowelizacja zawiera zmianę nieuwzględnioną w poprzednim projekcie, a wymaganą przez ustawę 

o obronie kraju - usuwa dział obrony narodowej z kompetencji Królewskiego Rządu Scholandii. 

Ustawa administracyjna

Nowelizacja przede wszystkim porządkuje całą ustawę, znosi obowiązek umieszczania w statucie 

prowincji planu zagospodarowania, dostosowuje ustawę do nowej konstytucji - wprowadza konta 

bezpośredniej dyspozycji.

Ustawa o kulturze Królestwa Scholandii

Ustawa ta powstała  poprzez przegląd wszystkich ustaw dotyczących kultury i  ich dostosowanie 

do dzisiejszych warunków. Ustawy tamte zostały uchylone, a ich miejsce zajęła właśnie ta ustawa 

o kulturze. Z nowości wprowadzone zostały zabytki oraz ich podział na klasy.

Ustawa o uchyleniu niektórych traktatów

Uchyla  traktaty o wzajemnym uznaniu i  nawiązaniu  stosunków dyplomatycznych  z państwami, 

które już nie istnieją, czyli:

● Królestwo Skytii

● Republika Baridas

● Stany Zjednoczone Astor

● Królestwo Alklandii

● Cesarstwo Leblandii
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Ustawa o liście dyskusyjnej

Cele nowelizacji:

● liberalizacja dostępu

● usprawnienie rejestracji

● otwarcie listy dyskusyjnej naszego kraju dla publiki, z zastrzeżeniem możliwości udziału 

tylko dla osób zarejestrowanych

● przyznanie  uprawnień  administratora  i,  co  najważniejsze,  właściciela  Jego  Królewskiej 

Mości Ulrykowi Dariuszowi Scholandzkiemu

● zezwolenie  wszystkim mieszkańcom v-państw, z którymi  Scholandia utrzymuje stosunki 

dyplomatyczne na bieżące śledzenie dyskusji na liście dyskusyjnej

● ograniczenie  praw  moderatorów  do  zawieszania  subskrybentów  listy  bez  wyroku  sądu 

i usuwania z listy na podstawie wyroku sądu

Ustawa o partiach politycznych

Ustawa została przede wszystkim uporządkowana pod względem merytorycznym i dostosowana 

do dzisiejszych realiów scholandzkich. Parę artykułów i ustępów, które nie miały odzwierciedlenia, 

wykreślono, a także uściślono zasady i struktury działania partii. Nastąpiła także mała liberalizacja, 

jeśli chodzi o działanie wewnętrzne partii.

Ustawa  o  ratyfikacji  umowy  międzynarodowej  o  przystąpieniu 

do Funduszu OPM 

Królestwo Scholandii  jako pierwsze państwo w polskim mikroświecie  przystąpiło  do Funduszu 

OPM, mającego na celu wspieranie finansowe działalności OPM i rozwoju polskich mikronacji. 

Fundusz ten może okazać się bardzo przydatny przy organizacji konkursów obejmujących nie tylko 

jeden kraj, ale nawet cały mikroświat. 

Ustawa o Scholandzkim Zasobie Kadrowym

Ustawa  ta  wprowadza  konkurs  na  stanowisko  Kierownika  SZK,  określa  ministra  właściwego 

do spraw administracji publicznej, jako ministra, któremu SZK podlega oraz możliwość płacenia 

za materiały szkoleniowe przygotowywane przez osoby niezwiązane z SZK.
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Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Ustawa została uporządkowana pod względem technicznym i merytorycznym, a także dostosowana 

do  obecnego  nazewnictwa  ministerstw.  Wymagania  zostały  uproszczone,  możliwość  udzielania 

kredytów,  podobnie  jak  niektóre  nieaktualne  i  niepotrzebne  przepisy,  zniesiona,  a  maksymalna 

stawka wsparcia zwiększona do 25% całości inwestycji.

Ustawa  o  zasadach  powoływania  i  funkcjonowania  instytucji  

kulturalnych  

Nazewnictwo zostało dostosowane do obecnego stanu, a zapisy ustawy uproszczone. Niepotrzebne 

artykuły,  jak np. te dotyczące konsultacji  z nieistniejącą już Stałą Komisję Ekspertów usunięte. 

Ustawa od czasu wejścia  w życie  ma dodatkowo zachęcać do tworzenia instytucji  kulturalnych 

przez  możliwość  uzyskania  stałej  pensji  dla  osób  nimi  zarządzających.  Minister  odpowiedni 

ds. kultury został zobowiązany do prezentacji listy instytucji kulturalnych.

Ustawa o nabyciu i utracie obywatelstwa i prawa pobytu

Zapisy  tej  ustawy  zostały  uproszczone,  a  sposób  przyznawania  obywatelstwa  zmieniony. 

Dodatkowo uregulowane zostały procesy zarówno nadawania i  utraty obywatelstwa oraz prawa 

pobytu.  Od czasu wejścia ustawy w życie,  ilość osób przyznających obywatelstwo może zostać 

rozszerzona przez króla. Podział na pobyt czasowy i stały został zlikwidowany ze względu na brak 

takiej  potrzeby,  a  także  jego  nieegzekwowanie  w  rzeczywistości.  Do  wymogów  otrzymania 

obywatelstwa zostało dodane zapisanie i przedstawienie się na liście dyskusyjnej, a także publiczne 

złożenie na niej przysięgi. Otrzymanie obywatelstwa musi potwierdzić król Scholandii.

Kodeks rodzinny

Określa i reguluje stosunki wirtualne, jakie mogą zostać zawarte w Królestwie Scholandii. Są to:

małżeństwo, przysposobienie, rodzeństwo. Wprowadza także możliwość wirtualizacji.

Regulamin Parlamentu

Nowelizacja  regulaminu  zakładała  przede  wszystkim dostosowanie  go  do  nowej  obowiązującej 

konstytucji.  Oprócz  tego  do  obowiązków  marszałka  parlamentu  zostało  zostało  dodane 

informowanie obywateli poprzez listę dyskusyjną o aktywności każdego posła zarówno w debacie, 

jak i głosowaniu. Zmieniono także minimalny czas głosowania nad poprawkami na 24 godziny.
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Zakończenie

Dziękuję  za  wysłuchanie  mojego  wystąpienia.  Na  koniec  chciałbym  jeszcze  serdecznie 

podziękować posłom,  z  którymi  było  mi  dane współpracować w tej  kadencji.  W szczególności 

dziękuję  marszałkowi  Gmurkowi  za  wspaniałe  wykonywanie  obowiązków  podczas  moich 

nieobecności, a także bardzo aktywną pracę w Parlamencie. Ostatnie słowa kieruje także do posła 

Lisa,  który również  zasłużył  się  bardzo aktywną pracą oraz konstruktywnym uczestnictwem w 

większości debat.

Z  uśmiechem  na  ustach,  wywołanym  poczuciem  spełnionego  obowiązku,  oddaję  laskę 

marszałkowską w ręce mojego następcy, którego drużynie życzę jeszcze większych sukcesów.

(-) Marcin markgraf Pośpiech,
Marszałek Parlamentu XVI kadencji
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