
Przedłożenia 
dla Polskiego Sejmu Dzielnicowego

w r. 1918.

Treść: Do delegatów . — Porządek obrad Sejmu. — R egulam in dla
polskiego Sejm u dzielnicowego. — P ro je k t ustaw y politycznej organizacyi 
Polaków . — Propozycje d la prac komisji.

Delegaci! Pierw szy polski Sejm dzielnicowy, zwołany 
w przełomowej chwili, z niebyw afym  a  koniecznym  pospie
chem, załatw ić powinien m nóstwo spraw, powziąć doskonałe 
a  głęboko obmyślane postanow ienia. Czasu mało. Do 
gruntow nego i swobodnego omówienia wszystkich przedło
żonych sejmowi spraw  potrzebaby tygodni. A  tu  zaledwie 
mamy trzy  dni! R obota  w kraju  wre i toczy się z nieby
w ałą  chyżością: W szystkich rąk  potrzeba do pracy. Nie
podobna długo radzić i trac ić  czas na niepotrzebne słowa. 
D la tego  szczędźcie słów, nie pow tarzajcie tego, co inni już 
powiedzieli, nie przew lekajcie obrad.

Główna dyskusja powinna się odbyć w komisjach. 
Porządek obrad wyczerpiem y ty lko wtedy, jeśli komisje swoje 
spraw y przygotują i uzasadnią tak  doskonale, że posiedzenia 
plenarne będą m ogły zatw ierdzić wnioski komisji bez po
nownej i zbyt d ługiej dyskusji.

Nie możemy też teraz  rozstrzygać tych  spraw, k tó re  są 
sporne i obszernych będą w ym agały z obu stron wywodów. 
Rozstrzygnięcie spornych spraw  pozostawim y późniejszym 
czasom. Dziś w ystarczy nam stw ierdznie, że w najw ażniej
szych spraw ach polskich wszyscy jesteśm y zgodni jak jeden 
mąż ku obronie świętej naszej sprawy.
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Czcionkami D rukarn i K atolickiej (B. W iniewicza), Poznań, Podgórna 7.
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I  ' B i h l .  R a c f e  ... !

ieyo
który s ię  odbędzie  na sali Apollo , Piekary 17. 

w dniach 3, 4 i 5 grudnia 1918  roku.

o godzinie 9 1j odpraw i 
Kazanie sej-

2 .

3.

I. Wtorek dnia 3-go grudnia:
Nabożeństwo w kościele farnym  
Najprzewielebniejszy Ksiądz A rcypasterz. 
mowe wypowie ksiądz P ra ła t  Stychel.
Po nabożeństw ie przejdą delegaci w pochodzie do sal 
zebrań.
O godzinie 11-tej na sali Apollo:

Pierwsze plenarne posiedzenie Sejmu z nastę
pnym porządkiem obrad:

1. Zagajenie i pow itanie delegatów.
2. Przedłożenie i przyjęcie bez dyskusyi tym czasow ego 

regulam inu dla obrad Sejmu.
3. W ybór m arszałka, czterech w icem arszałków i sześciu 

sekretarzy.
4. U stalenie porządku obrad Sejmu.
5. W yznaczenie delegatów  do komis^yij y  .

a) politycznej, J ^ - r  J ' y f l .  
j / f  i  b) organizacyjnej,

[1% , dla naglących spraw  społecznych i robotniczych,
- dl a spraw  adm inistracyi i publicznego bezpieczeń- 

'  f}  1 stw a,
^ la  sPraw  ośw iaty i szkolnictwa.

^ c jO  ——  f) rugów  wyborczych.
6. Spraw ozdanie kom isarzy z czynności kom isaryatu.
7. Z akończenie pierwszego plenarnego posiedzenia.

O godzinie 3. po południu rozpoczną s ię  obrady w komi- 
syach. Delegaci pow iatów  pow inni się ta k  rozdzielić, aby do 
każdej komisyi należał przynajmniej jeden delegat powiatu.

i i i
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Poszozególne komisye obradować będą, w następnych 
sa lach :

1. komisy a dla spraw politycznych na wielkiej sali B a
zaru.

2. komisya organizacyjna na sali Muzeum im. Mielżyń- 
skich ulica W iktoryi 26j7.

3. komisya dla naglących spraw społecznych i robotni
czych na sali Domu Naczelnej Rady Ludowej, ulica 
św. Marcina 40.

4. komisya dla spraw oświaty i szkolnictwa na sali 
Domu Królowej Jadwigi, Aleje 1.

5. komisya dla spraw administracyi i publicznego bez
pieczeństwa na sali Muzeum im. Mielżyńskich ulica 
W iktoryi 26i7.

Obrady komisyi trwać będą z przerwami aż do wyczer
pania m ateryału komisyom przekazanego.

O ile komisye nie ukończą prac we wtorek, dokończyć 
mogą obrad w środę przed południem.

II. W śr o d ę  dnia 4 grudnia o godz. 1 po połud. na sali Apollo :

Drugie plenarne posiedzenie Sejmu.
1. Pogląd na położenie polityczne Polski.
2.' Referaty z obrad komisyi:

a) dla spraw politycznych,
b) organizacyjnych,
c) dla naglących spraw społecznych i robotniczych,
d) dla spraw oświaty i szkolnictwa,
e) dla spraw administracyi i publicznego bezpieczeń

stwa.
Przyjęcie rezolucyi i uchwał.

III. W czwartek dnia 5 grudnia o godz. 10 z rana na sali Apollo:

Trzecie plenarne posiedzenie Sejmu.
1. W ybory do Naczelnej Rady Ludowej,
2. Krótkie zapytania i wnioski,
3. Uchwała odroczenia Sejmu,
4. Zamknięcie sesyi Sejmu przez Marszałka.
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W czwartek po południu o godzinie 4-tej.

Zebranie Naczelnej Rady ludowej celem :
a) ukonstytuowania się}
b) wyboru komisarzy.

Komisaryat Naczelnej Rady Ludowej
X. St. Adamski. A . Poszwiński.





Regulamin
dla Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

I. Zagajenie i Prezydjum Tymczasowe.
§ 1.

Pierw sze posiedzenie plenarne Sejmu zagaja jeden 
z członków K om isarjatu  Naczelnej R ady Ludowej i mianuje 
dwóch sekretarzy tym czasow ych.

Z agajający  członek K om isarjatu wraz z mianowanym i
przez niego sekretarzam i tw orzy Prezydjuęn Tym czasowe.

/
IB. Komplet Sejmu.

'  §  2 ‘

. Sejm jest kom petentnym  do uchw ał bez względu na 
ilość obecnych delegatów.

III. Prezydjum Sejmu.
§  3-

Członek K om isarjatu , zagajający Sejm, proponuje z gro
na delegatów  kandydatów  do Prezydjum  (marszałka, czterech 
w icem arszałków  i 6 sekretarzy) i zarządza głosowanie nad 
nimi.

Dozwolony jest w ybór przez aklam ację.
W  razie rozbieżności głosów jest m iarodajną większość 

względna.
0  wyniku głosow ania rozstrzyga Prezydjum  Tym cza

sowe.
§ 4- .

W ybrane Prezydjum  obejm uje swój urząd z chwilą wy
boru i spraw uje go aż do wyboru nowego Prezydjum .

'  ' § 5-
M arszałek lub zastępujący go w icem arszałek :
1) zastępuje Sejm na zewnątrz,
2) przew odniczy na posiedzeniach plenarnych,
3) czuw a nad porządkiem  parlam entarnym ,





4) udziela mówcom głosu w porządku, podanym mu 
przez sekretarzy,

5) naznacza plenarne posiedzenie,
6) proponuje ilość członków do poszczególnych Komisji,
7) wyznacza do zagajenia Komisji tymczasowego prze- 

, wodniczącego, który nie potrzebuje być delegatem,
8) powołuje do porządku osoby, zakłócający porządek 

lub spokój,
9) wyklucza wedle swego uznania delegatów z posie

dzenia,
10) przerywa w razie niepokoju posiedzenie przez nakry

cie głowy,
11) ma praw a gospodarza domu tak na sali posiedzeń, 

jako też w ubikacjach, przeznaczonych dla publi
czności ;

12) może w razie zakłócenia porządku poszczególna oso
by z grona publiczności lub całą publiczność wyda
lić z sali obrad.

§  6 .
S ekretarze:
1) sprawdzają legitymacje delegatów,
2) prow adp, protokuł,
3) prowadzą spis zgłaszających się do głosu,
4) czuwają' nad publikacją druków,
5) wykonują wszelkie zlecenia marszałka wzgl. jego za

stępcy.

IV . O b r a d y .
§ 7.

Przedmiotem obrad s ą :
1) przedłożenia Komisarjatu,
2) przedłożenia Naczelnej Rady Ludowej,
3) wnioski, poparte przez przynajmniej 15 delegatów,
4) nadesłane petycje,
5) zapytania.
W razie potrzeby rozdziela się drukowany tekst przed- 

łożeń i wniosków.
§ 8 .

Przedłożenia załatwia się zasadniczo w jednem czy
taniu.
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Sejm może zadecydować drugie czytanie poszczegól
nych przedłożeń.

§ 9-
Sejm może w pierwszym czytaniu przekazać przedłoże

nie Komisji.
§ 10-

Mówcom wolno przemawiać tylko po udzieleniu im 
głosu przez marszałka.

Członkom Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej przy
sługuje prawo przemawiania każdego czasu.

§ 11.
Wnioski o odroczenie sprawy i o zmianę przyjętego

porządku obrad wymagają poparcia 30 delegatów.
Wnioski takie podaje się pod głosowanie po wysłucha

niu jednego mówcy „za wnioskiem11 i jednego mówcy „prze
ciw wnioskowi11.

§ 12.
Wnioski o zamknięcie dyskusji i o przejście do porząd

ku obrad ńie potrzebują poparcia i poddaje się je natych
miast pod głosowanie.

§ 13.
Po przyjęciu wniosku o zamknięcie dyskusji otrzym ują 

głos tylko: wnioskodawca, referent i członkowie Komisarjatu.
§ 14.

Przed głosowaniem stawia marszałek pytania w takiej 
formie, aby delegowani mogli odpowiadać „tak“ lub „nie“.

8 15.
Prawo głosowania przysługuje tylko delegowanym.

§ 16.
W wszystkich sprawach rozstrzyga większość głosów.
Dopuszcza się piśmienną zgodę nieobecnych na powzięte 

uchwały.
W  razie równości głosów sprawa wzgl, wniosek upada.

§  17-
Głosowanie odbywa się przez powstanie lub niepowstanie 

z miejsc.
O wyniku głosowania rozstrzyga Prezydjum.
W razie wątpliwości zarządza marszałek próbę prze

ciwną. Gdy i ta  nie wyjaśnia wyniku, zarządza się liczenie





głosów na sali przez liczenie stojących lub przez przejście 
na strony.

0  ile to nie jest wykonalne, opróżnia się salę i liczy 
się następnie wchodzących przez dwoje odrębnych drzwi, 
zaopatrzonych w napisy: „ tak“ i „nie“ ; Prezydjum pozostaje 
podczas tego liczenia na miejscu i oddaje swe głosy jawnie 
po głosowaniu przez delegatów.

/Wnioski o imienne głosowanie wymagają poparcia 100 
delegatów ; w razie przyjęcia wniosku przygotowuje każdy 
z delegowanych kartkę z nazwiskiem i dopiskiem „tak“ — 
„nieu — lub „wstrzymuje się“ ; kartki zbierają sekretarze do 
urn i liczą je; marszałek ogłasza- następnie rezultat głoso
wania.

V. K o m isje .
§ 18.

Komisje, przewidziane w § 9 zagaja mianowany przez 
marszałka tymczasowy przewodniczący, poczem Komisje wy
bierają sobie przewodniczącego i sekretarza.

Komisje powinny w pierwszym Rzędzie zająć się spra
wami im przedłożonymi i doprowadzić obrady do ukoń
czenia. Nad każdą z podanych spraw obraduje się osobno 
i . przechodzi się do następnej dopiero po załatwieniu 
pierwszej.

Komisye powinny przedłożyć marszałkowi Sejmu przed 
plenarnem posiedzeniem na p i ś m i e :

a) gotowe rezolucje i uchwały,
b) nazwiska referentów, wyznaczonych do po

szczególnych referatów..
Komisje wybierają jednego lub kilku referentów, którzy 

wynik obrad i uchwały przedłożą na plenarnem posiedzeniu 
Sejmu.

Referaty na plenarnem posiedzeniu Sejmu powinny 
być krótkie i jasne, a  powinny przedstawić w streszczeniu 
także główny przebieg dyskusji. Komisje decydują czy re- 
referat ma być ustny czy piśmienny.

Przy obradach komisji obowięzują zasady podane w regu
laminie sejmowym.

Komisje mogą specyalne sprawy przekazać podko
misjom.





it

§  19 .

Petycje, zapytania i protesty przeciwko wyborom dele
gatów rozpatrują. Komisje; załatw ia się te sprawy nad pod
stawie sprawozdania referentów komisji na posiedzeniu 
plenarnem.

§  20.

W  plenum sejmowem zdaje referent komisji sprawozda
nie zaraz po otwarciu obrad nad odnośną sprawą.

§ 21. ,
Sejm może uchwalić, by praca poszczególnych komisji 

trw ała także'podczas odroczenia Sejmu.

VI. Jawność posiedzeń.
§ 22.

Posiedzenia sejmowe są jawne.
Dostęp do sali obrad mają tylko: delegowani, przewod

niczący komisji, referenci i funkcjonarjusze Prezydjum.
Publiczność ma dostęp za osobnymi biletami tylko do 

trybun i ubikacji pobocznych.
Na wniosek marszałka lub 30 delegowanych może Sejm 

uchwalić tajność części lub całych obrad.
Nad takim wnioskiem obraduje i głosuje się po usunię

ciu publiczności.

VII. Proftokuty z posiedzeń.
§ 28.

Protokuł z posiedzenia winien zawierać co najmniej: 
porządek obrad, komunikaty marszałka, wnioski i powzięte 
uchwały i to wnioski i uchwały dosłownie.

Protokuł wykłada się na następnem posiedzeniu do 
przeglądu delegowanych; protokuł uważa się za przyjęty, 
jeśli do końca tego posiedzenia nikt nie zgłosi sprzeciwu; 
w razie sprzeciwu wyjaśniają sprawę sekretarze, a gdy to 
nie wystarcza, zapada ze strony Sejmu uchwała co do ży- 
czonej zmiany.

Przyjęcie protokułu stwierdzają podpisami: marszałek 
i dwóch sekretarzy.





Projekt Ustawy
politycznej o p i z a c j i  Polaków w Rzeszy Niemieckiej.

I. Cel.
§ L

Polacy7 i Polki, przynależni państwowo do Rzeszy Nie
mieckiej, a czujący się członkami całego narodu polskiego, 
łączą się w zrzeszenie celem stworzenia dla siebie jedno
litego przedstawicielstwa tymczasowego.

II. Organizacya.
§ 2.

Organami Zrzeszenia są:
1. Miejscowe (wiejskie i miejskie) i Powiatowe 

Rady Ludowe,
2. Naczelna Rada Ludowa,
3. Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej,
4. Sejm Dzielnicowy.

III. Kiefscowe i Powiatowe Rady Ludowe.
§ 3-

Miejscowe Rady Ludowe składają się co najmniej z 7, 
Powiatowe Rady Ludowe co najmniej z 21 członków.

Rady Ludowe Miejscowe i Powiatowe winny składać 
się co najmniej w połowie z przedstawicieli robotników, 
włościan i rzemieślników.

§ 4 .
W ybór do Rad Ludowych Miejscowych i Powiatowych 

dokonuje się na przeciąg la t dwóch większością oddanych 
głosów na wiecach, zwołanych przez Komitety Wyborcze, 
stosownie do obowiązujących regulaminów z tern, że prawo 
wyborcze, czynne i bierne, przysługuje po ukończeniu 20-go 
roku życia tak  mężczyznom jak i kobietom.

Naczelnej Radzie Ludowej przysługuje prawo wyda
wania odmiennych regulaminów wyborczych.
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§  5 .
R ady Ludow e Miejscowe i Pow iatow e:

1. bronią, dochodzą i wyw alczają praw a narodowi 
polskiemu,

2. uśw iadam iają ludność polską,
3. s tara ją  się o zaprow adzenie w szkołach dla dzieci 

polskich (poza nauką religii) wykładowego języka 
polskiego,

4. s ta ra ją  się o zaprow adzenie kontroli nad urzędam i 
i urzędnikam i przez przedstaw icieli polskich,

5. czuw ają nad właściwym  udziałem  ludności polskiej 
w organach, urzędach i przedstaw icielstw ach pań
stwowych,

6. czuw ają nad bezpieczeństwem  publicznem  ludności 
bez względu na narodowość i wyznanie,

7. organizują pomoc dla w racających i przechodzą
cych żołnierzy, jeńców i robotników,

8. pobierają podatek narodowy, rozpisanj^ przez Na
czelną R adę Ludową,

• 9. za ła tw ia ją  wszystkie sprawy, przekazane im przez
K om isarjat Naczelnej R ady Ludowej.

§ 6.
R ady Ludow e (Miejscowe i Powiatowe) podlegają Na

czelnej Radzie Ludowej i jej Kom isarjatow i.
W  spraw ach, dotyczących całego powiatu, podlegają 

Miejscowe R ad3r Ludow e Pow iatow ym  Radom  Ludowym.
Spory pomiędzy poszczególnemi Radam i Powiatowemi, 

pomiędzy poszczególnemi Radam i Miejscowemi, dalej spory 
pomiędzy Radam i Pow iatow em i a  Radam i M iejscowemi roz
strzyga K om isarjat Naczelnej R ady Ludowej.

§ 7.
R ady Ludow e (Miejscowe i Powiatowe) zała tw ia ją  czyn

ności samodzielnie z zastrzeżeniam i, w ynikającem i z § 6.

IV. N acze ln a  R a d a  L u d o w a .
. ' §  8.

N aczelna R ada  Ludow a składa się z 60 członków, w y
branych na przeciąg dwóch la t przez Sejm Dzielnicowy wię
kszością oddanych głosów.



.
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W razie zmniejszenia się ilości członków skutek śmierci, 
ustąpienia, wyboru do Komisarjatu Naczelnej Rady Ludo
wej wzgl. Podkomisarjatu itp. przysługuje Naczelnej Radzie 
Ludowej prawo kooptacji w miejsce ustępujących.

§ 9-
Siedzibą Naczelnej Rady Ludowej jest Poznań.

§ 10.
Naczelna Rada Ludowa wybiera z pośród siebie rok 

rocznie lub w razie potrzeby prezesa, dwóch zastępców 
prezesa i dwóch sekretarzy.

§ 11. *
Zwołania Naczelnej Rady Ludowej dokonuje Prezes 

wzgl. jeden z jego zastępców lub Komisarjat.
§  12.

Naczelna R ada Ludowa odbywa zebrania co drugi mie
siąc kalendarzowy.

Naczelną Radę Ludową należy zwołać na żądanie trze
ciej części jej członków.

§ 13.
Na posiedzeniach Naczelnej Rady Ludowej przewodni

czy prezes wzgl. jeden z jego zastępców, w razie nieobecno
ści tak  prezesa jako też jego zastępców wybierają zebrani 
przewodniczącego.

Do powzięcia uchwał i do wszystkich wyborów po
trzebna jest obecnóść 15 członków.

Uchwały włącznie wyborów zapadają (z wyjątkiem spraw 
podanych w § 14 pod liczbą 1.) większością głosów obecnych 
członków.

W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący 
zebrania.

§ 14.
Naczelna Rada L.udowa:

1. większością dwóch trzecich członków, obecnych na 
posiedzeniu, wybiera i składa z urzędu wszystkich 
lub poszczególnych członków Komisarjatu lub Pod- 
komisarjatów,

2. w razie potrzeby ustanawia dla poszczególnych dziel
nic Podkomisarjaty i oznacza ilość ich członków,

3. uchwala podatki na potrzeby Zrzeszenia,





4. ustanawia budżet,
5. bada i zatwierdza sprawozdania kasowe przedłożone 

jej przez Komisarjat i Podkomisarjaty,
6. tworzy Komisje i Wydziały.

V. Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej.
§ 15.

Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej jest przedstawicie
lem i władzą wykonawczą Zrzeszenia w granicach uchwał 
Sejmu Dzielnicowego i Naczelnej Rady Ludowej.

§ 16.
Komisarjat składa się z 5 członków i działa kolegialnie. 

Na zewnątrz potrzeba do wszelkich enuncjacji Komisarjatu 
podpisów dwóch jego członków.

§ 17.
Członkowie Komisarjatu i Podkómisarjatów są upra

wnieni, a na żądanie Naczelnej Rady Ludowej obowiązani, do 
brania udziału w jej zebraniach; prawo głosowania nie przy
sługuje im w żadnym razie.

VI. Sejm Dzielnicowy.
Na 2500 ludności polskiej przypada jeden delegat lub 

delegowana.
§ 19.

W yboru delegatów i delegowanych dokonuje się na 
tych Wiecach Wyborczych, na których wybiera się Powia
towe Rady Ludowe.

Przepisy § 4 odnoszą si^ także do wyborów delegatów 
i delegowanych..

§ 20.
Sejm Dzielnicowy zwołuje się:

1. zgodnie z uchwałą odroczonego sejmu,
2. na żądanie Komisarjatu,
3. na wniosek 40 członków Naczelnej Rady Ludowej; 

wniosek winien być zaopatrzony w motywy.
§  21 .

Sejm Dzielnicowy:
1. obraduje według regulaminu, przez siebie przyjętego,
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2. wskazuje kierunek polityki polskiej w Niemczech,
3. ustala zasady działalności Naczelnej Rady Ludowej 

i Komisarjatu wzgl. Podkomisarjatów,
4. wybiera Naczelną Radę Ludową,
5. obraduje nad sprawozdaniem Naczelnej Rady Ludowej 

i Komisarjatu,
6. ma prawo usuwania Naczelnej’Rady Ludowej, K o

misarjatu, Podkomisarjatów wzgl. poszczególnych ich 
członków.

§ 22 .
© rozwiązaniu Sejmu Dzielnicowego stanowi Naczelna 

Rada Ludowa.





Propozycje dla prac komisji.
1. K om is|a dla spraw  politycznych
1. przygotuje oświadczenia, i wnioski zaboru naszego 

do koalicji
a) w sprawie kongresu pokojowego i zastępstwa 

polskiego.
b) w sprawie zapatrywania zaboru naszego na kwes- 

tji ustalenia zachodnich granic Polski.
c) Wniesienie o specjalną pomoc koalicji wobec nie

bezpieczeństw grożących narodowi naszemu ze 
strony Niemców.

2. Zajmie stanowisko wobec zamiaru rządu niemiec
kiego, by jeszcze przed kongresem z rządem polskim w W ar
szawie bez nas zawrzeć ugodę w sprawie zadecydowania 
o państwowej przynależności dzielnic}? naszej.

3. Przygotuje kilka rezolucyi dotyczących zasad pań
stwowości i polityki polskiej ogólnej i dzielnicowej.

4. Określi zapatrywanie Sejmu w sprawie równoupra
wnienia i politycznych praw kobiet.

5. Zajmie stanowisko w sprawie tolerancji i pogłosek 
o rzekomych pogromach żydów.

2 . Komisja organizacyjna
przygotuje dla Sejmu następujące sprawy:

1. Przedyskutuje i ustali projekty
a) ustawy organizacji politycznej,
b) regulaminu dla polskiego Sejmu dzielnico

wego.
2. Zajmie się finansową stroną organizacji, ewent. 

zatwierdzeniem podatku narodowego i sposobów ściągania 
podatku.
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3. P rzygotu je  sam a lub przez osobną komisję listę kan
dydatów  do Naczelnej R ady Ludowej, w edług liczbowęg© 
stosunku ludności polskiej poszczególnych prowincji.

A .  Omówi stosunek R ad Ludow ych do rad  żołnierzy 
i robotników.

5. Zastanow i się nad tern, czy popierać tw orzenie R ad 
W łościańskich.

3 . Kom isja dla naglących spraw  s p o łe 
cznych i robotniczych

rozpatrzy  następujące spraw y:
1. W  jaki sposób może i powinno społeczeństwo polskie 

zająć się wychodźcami w racającym i a  pochodzącym i prze
ważnie ze stanu  robotniczego, .

(Sprawę w racających na wschód jeńców rosyjskich om a
wiać się będzie w komisyi dla spraw bezpieczeństw a publi
cznego).

2. W jaki sposób m ogą i powinni pracodaw cy uchronić 
w racających z wojska żołnierzy przed głodem  i bezrobociem,

3. Ja k ie  stanow isko zajmie przyszła Polska w spraw ie 
zabezpieczeń robotniczych, ren t i. t. d., k tó re  dotąd płacą 
Niemcy,

4. J a k ą  drogą będzie można zapewnić robotnikow i pol
skiemu posiadanie własnego gospodarstwa.

4 . K om isp  dla spraw  administracji 
i b ezp ieczeń stw a  publicznego

przygotuje dla Sejmu następujące sp raw y :
1. Jak ie  stanowisko społeczeństwo polskie zajęło i jakie 

w przyszłości zająć powinno wobec urzędów i urzędników ; 
mianowicie w jaki sposób powinno społeczeństwo polskie 
wziąść udział w  urzędach lub poddać urzędy i urzędników 
kontroli przez reprezentantów  polskich,

2. W  jak i sposób można u łatw ić reprezentantom  polskim 
w urzędach dobre i pożyteczne spełnianie powierzonych 
im prac,

3. Ja k ie  poczyniono i jakie poczynić pależy zabiegi aby 
zapewnić w k raju  spokój i bezpieczeństwo publiczne,

Co czynić m ają żołnierze polscy,





4. Jakie stanowisko zajęło i ztijmie społeczeństwo polskie 
w sprawie wywozu żywności do Niemiec, w sprawie zapasów 
w magazynach wojskowych oraz w sprawie zaopatrywania 
ludności w towary, które jej są potrzebne.

5 . Komisja dla spraw  ośw ia ty  
i szkolnictw a

przygotuje następne sprawy : •
1. Jakie stanowisko zajmują dzielnice nasze w sprawne 

stosunku szkoły :
a) do wyznań,
b) do państwa,
c) do rodziców,
d) do nauczycieli.

2. Jakie stanowisko zajmie społeczeństwo polskie w 
sprawie spolszczenia szkolnictwa.
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