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1. Radę Stanu należałoby wewnątrz zorganizować w sposób nasuępujący:
a) Wydział Wykonawczy

‚
REdy] 5153an 5 ludzi: 1) Marszałek

Koronny (Dzierzbicki), 2) do spraw wojskowych (Ziuk), 3) i 4)
szefowie poszczególnych wydziałów - komisji, 5) sekretarz (Ar tur
Śliwiński );
b) Wydział Wojskowy i Jezpieczeńsuwa Publicznego (milicja);
с) Wydział Szkolny - będzie bardzo ważny - obstawić zoszo ludź:
pewnymi (Pomorski szef);
d) Wydział Konstytucyjno-Prawny (szef Ronikier) - opracowanie
konstytucji, przygotowanie do wyborów do sejmu, przy o cowanie do
przejęcia sądownictwa, kodyfikowanie wszyskich posuanowień 3157127

3151337}

-
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e) Wydział Zkonomiczny (Łempicki) może się rozpaść na kilka
komisji: Finansową - niech zdobędzie na razie choć tyle pieniędzy,
aby Rêdÿ Êtênÿ

miała na swoje potrzeby i nie była zmuszoną

od samego początku szukać pieniędzy

u władz okupacyjnych; Rolną -

dla objęcia i zagospodarowania ziem nieuprawnych,

opuszczonych;

Przemysłową - dla uruchomienia przemysłu.
Członkowie R/ady/ Бён—1.17) nie będący przewodniczącymi różnych
Wydziałów)zapisują się do prac w odpowiednich Wydziałach.
Przy

Slinñskiÿ 26mg

trować różne sprawy, wychodzące

bedzie siq staral koncen-

w zakres działalZnoścj ministe=

u7 pracują bezrium spraw wewnętrznych. Członkowie Ried-55,7 SL_/an*
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płatnie

(pierwsza

Rada

mel

ce

Stanu przynajmniej

i

dla

RZËÎ7

późniejszych

StćĘqŚ7 muszą być ustanowione diety). Każdy Wydział przyjmuje
°

płatnych urzędników.
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Posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się rez na

wydzień,

pełnej Rćgdź7 SÈZ;Q_7 raz na dwa tygodnie.

2) Rada Narodowa powinna sLanowlc surogaf parlamenuu. Po ukonstycuowaniu sig Rady Stanu odracza posiedzenia na miesiąc.
Nie zgadzać się na organizowanie Rady Narodowej na prowincji.
21.

nie rozbijać.

"

Niech rozbijają się parwie wchodzące w skład CKN. Pozostawić mu
swobodę.

ysukie grupyVCKm Graz Leszeki uusLa‘ rają zrobić spis
o: a) Squ”nlCu‘2 5) oś

lego spis kandydanje n

‚(АЗПИ tew]
w stosunki z uowarzys.em Lekarskim, aby mieć spisy ls
kraju.
6) Jako ??słqiź Sejn.

9) Nasadzić Goździkowskiego na Studnickiego - nieca
u, złożona z

POI.

*
;
elementéw "akuywistycznych nie będzie

miała dostatecznej powagi. Musi wobóc tego po pewnym Czasienastępić albo odwołanie się do woli narodu, to znaczy - Sejm, albo
wejście do R/ady)

żywiołów prawicowych, które wówczas

powinny postawić nowe warunki rozszerzenia kompetencji i znaczenia
R/adyÿ St/anu/.
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