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Decyzja rady ministrów                                                                                         (8 podpisów Ministrów?) 

Od czasu wybuchu wielkiej wojny, Polacy rozpoczęli intensywne działania w celu odzyskania 

niepodległości, do której dążyli przez wiele lat. W celu odzyskania suwerenności państwa w sierpniu 

1917 r. został założony  Komitet Narodowy Polski z główną siedzibą w Paryżu. Paderewski, 

przedstawiciel tego Komitetu na USA, mający duże poparcie obywateli powrócił do kraju i sformował 

rząd w styczniu tego roku. Obecnie możemy potwierdzić suwerenność państwa polskiego. W tej 

sytuacji, reakcje wielkich mocarstw są takie, że rząd Francji uznał  Komitet Narodowy Polski jako 

oficjalną organizację Polaków już we wrześniu 1917 r., w ślad za tym rządy Anglii, USA i Włoch 

wyraziły również poparcie dla Polski. 21 lutego tego roku podczas Konferencji pokojowej w Paryżu, 

(te wielkie mocarstwa) zdecydowały się uznać Polski rząd, a nasz delegat, pełnomocnik Matsui 

wstrzymał się z uznaniem rządu Polski, tłumacząc, że Cesarstwo nie ma żadnych zastrzeżeń, ale skoro 

jeszcze nie uznało Polski  ani Komitetu Narodowego Polski, musi prosić o zgodę rząd swojego kraju. 

W nawiązaniu do reakcji wielkich mocarstw w tej sprawie, już w styczniu przed wydaniem ww. 

decyzji Stany Zjednoczone uznały tymczasowy rząd Polski, a następnie na podstawie ww. decyzji rząd 

Wielkiej Brytanii uznał Polskę za niepodległe suwerenne państwo i uznał rząd Paderewskiego. Francja 

i Włochy jeszcze się nie określiły, ale na pewno kolejno po sobie uznają.  

We wrześniu zeszłego roku, kiedy tymczasowy prezes Komitetu Narodowego Polski prosił o opinię 

Cesarstwa w sprawie uznania Komitetu Narodowego Polski przez Ambasadora we Francji Matsui, 

rząd Cesarstwa odmówił, pomimo tego, że odczuwa głębokie zrozumienie (org. współczucie) dla 

starań Komitetu Narodowego Polski, jeszcze nie nadszedł czas na uznanie. Obecnie, w tym kraju 

podstawy rządu Paderewskiego zostały ustalone. Posiada on formę i funkcję jako niepodległe 

suwerenne państwo. Nie tylko ze względu na to, że w przyszłości na pewno zajmie ważną pozycję w 

pewnej części Europy wschodniej, lecz także dlatego, że wszystkie wielkie mocarstwa wyraziły 

wsparcie jak ww., można stwierdzić, że nadszedł czas, aby uznać państwo Polskie i rząd 

Paderewskiego, podejmując wspólne kroki z wielkimi mocarstwami. Zwołuje się posiedzenie Rady 

Ministrów w celu wydania polecenia Ambasadorowi we Francji Matsui uznania państwa Polskiego 

oraz jego rządu. 

(czerwonymi wydrukowanymi literami; Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 


