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Polska komisja likwidacyjna

„Głos Narodu” donosi, że na wczorajszych naradach odbytych w Krakowie, przedstawiciele 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, Narodowej Demokracji i Polskiej Partji Socjalistycznej doszli – 

z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez swoje stronnictwa - do następujących postanowień:

I. Z chwilą utraty wszelkiej przedmiotowej podstawy istnienia parlamentu wiedeńskiego i z 

chwilą unicestwienia Izby panów, stwierdzamy, że Koło polskie w Wiedniu stało się również 

bezprzedmiotowe, a stronnictwa polskie odzyskały swobodę ruchu w kraju, wskutek czego mają też 

zupełną swobodę tworzenia innych ugrupowań wzajemnych.

II. Przedstawiciele stronnictw wymienionych proponują bezzwłoczne utworzenie „Polskiej 

Komisji Likwidacyjnej”, w skład której wchodzą: 4 członkowie Polskiej partji ludowej, 3 

członkowie Narodowej demokracji, 3 członkowie Polskiej partji socjalistycznej, 2 członków 

Polskiej demokracji, 1 członek Polskiego stronnictwa postępowego, 1 członek Zjednocz. 

Narodowego, 1 członek Stronnictwa konserwatywnego, 1 członek Stronnictwa katolicko - 

ludowego, 1 przedstawiciel Śląski.

III. „Polska Komisja Likwidacyjna” obejmuje zarząd następujących działów życia publicznego 

w Zaborze austrjackim: 1 sprawy wojska, milicji i demobilizacji, 2 rolnictwa, 3 oświata, 4 

administracja, 5 finanse, 6 sądownictwo, 7 komunikacja, 8 zdrowotność, 9 praca i ochrona 

społeczna, 10 aprowizacja i ujęcie środków żywności, 11 handel i przemysł, 12 roboty publiczne i 

kopalnie. Pierwsze trzy grupy przypaść mają Polskiemu stronnictwu ludowemu, grupa 4, 5 i 6 

Narodowej demokracji, 7, 8, 9 polskiej partji socjalistycznej, 10 Polskiej demokracji i Zjednoczeniu 

narodowemu, 11 Polskiej demokracji, wreszcie 12 Polskie stronnictwo postępowe.

IV. Wybrana P. K. L. wyznacza ze swego łona prezydjum trzech przedstawicieli, a to po jednym 

z P. S. L., N. D. i P. P. S. D. Na czele działów stać będą: przewodniczący desygnowany umownie 

przez poszczególne stronnictwa, oraz jego dwaj zastępcy, naznaczeni alternatywnie, tak aby w 

każdym dziele były reprezentowane bodaj wszystkie główne stronnictwa.

V. Postanowiono wreszcie zwołać na 28 października o 11-ej rano do Ratusza krakowskiego 

wszystkich posłów polskich parlamentarnych Zaboru austrjackiego celem przyjęcia uchwał i 

dokonania wyborów.

Reprezentanci N. D. uczynili udział w Pol. Komisji likwidacyjnej zawisły od uznania jej przez 

rząd polski, również zażądali, aby siedziba jego była we Lwowie. W związku z powyższemi 



uchwałami toczyły się rokowania w sprawie uznania komitetu paryskiego za reprezentację Polski za 

granicą. Polskie Stronnictwo ludowe, Polska partja socjalistyczna i Polska partja postępowa 

oświadczyły, iż stronnictwa te gotowe są uznać Komitet polski w Paryżu za przedstawicielstwo 

polskie wobec koalicji.

1. Po porozumieniu się z lewicą Królestwa polskiego w sprawie udziału lewicy i pomienionych 

stronnictw w tymże komitecie.

2. Po wydelegowaniu do Komitetu wraz z lewicą w zgodzie z rządem polskim po 2 

przedstawicieli tych stronnictw z Galicji i Królestwa, dotąd w Komitecie tym nie 

reprezentowanych.

„Głos Narodu” wita powyższe postanowienia jako „długo przez cały kraj z upragnieniem 

oczekiwaną wewnętrzną konsolidację polityczną” oraz jako „podwalinę do ujęcia rządów w ręce 

samego społeczeństwa”.


