
PIERWSZE WICI
na Inauguracyjny Seym Krajowy Polonii 
w Królestwie Belgów

SEYM KRAJOWY
POLONII 

W
KRÓLESTWIE BELGÓW

Wszem  i  wobec,  oraz  ka �demu  z  osobna,  komu  to  nale �y
wiedzie �,  osobliwie  do  wszystkich  szlachetnych  Polaków
zamieszka�ych  w  Królestwie  Belgów,  bez  wzgl �du  na  stan  i
maj � tno � � ,  a którym le �y  na sercu dobro Naszej Ojczyzny - Polski i
dobro konkretnych Ziem, na których mieszkali i sk �d  si �  wywodz � ,
a  które  obecnie  lub  onegdaj  nale �a �y  do  Korony  Polskiej,  moc �
prawa  zwyczajowego  Najj.  Rzeczypospolitej  oraz  moc �  i  wol �
królewskiego  rodu  Leszczy �skich,  rozsy�amy  niniejszym
Uniwersa�em  „Pierwsze Wici”  wzywaj �c  Was szlachetni  Polacy w
Królestwie Belgów na Sesj �  Inauguracyjn �  SEYMU KRAJOWEGO
POLONII  w  KRÓLESTWIE  BELGÓW, która  odb �dzie  si �  w
Antwerpii  w dniu 05 grudnia 2015 r. Szczegó�owy adres zostanie
podany pó� niej.

PORZ �DEK  OBRAD:
Msza � w i � ta  wotywna (szczegó�y  zostan �  podane pó �niej).

Obrady i g�osowania:

• Wst� p



• Odczytanie porz �dku  obrad

• Wnioski na obrady.

• Przyj �cie  porz �dku  obrad.

• Obranie  Kancelarii  Seymu  Krajowego  Polonii  w  Królestwie
Belgów.

• Obranie  Marsza�ka  Seymu  Krajowego  Polonii  w  Królestwie
Belgów odpowiedzialnego za zwo�ywanie  Seymów,  sprawne
prowadzenie obrad, oraz w pierwszym kwartale ka �dego  roku
g�osowanie nad absolutorium dla Marsza�ka  wskazuj �cym  na
poparcie  i  zaufanie  do  niego  bez  mo�liwo �ci  odwo�ania,
poniewa �  Seym  Polonijny  dzia�a  pod  w �z �em  Konfederacji
Generalnej  Niepo�omickiej  A.D.  2014.  Tak  wi �c  odwo�anie
Marsza�ka  jest trudne, m.in. musi by �  zgoda Marsza�ka  Sejmu
Walnego w Polsce. Po zako �czeniu  konfederacji stanowisko-
urz �d  Marsza�ka  b �dzie  jednorazowe  lub  kadencyjne  -
mo�liwa Uchwa�a-Laudum.

• Obranie Zast �pców  (Pierwszy, Drugi etc.)  Marsza�ka  Seymu
Krajowego Polonii w Królestwie Belgów tworz �cych  Prezydium
Seymu Krajowego  - mo �liwa Uchwa�a-Laudum.

• Dyskusja nad imponderabiliami - hymnem, herbem, itp.

• Podzia�  strukturalny  i  regionalny  (Seymiki  Polonijne
Prowincjonalne  w  Królestwie  Belgów;  Seymiki  Grodzkie/
Metropolitalne/Regionalne) - mo �liwa  Uchwa�a-Laudum;

• Ustalenie  sposóbu  archiwizowania  dokumetów  -  mo �liwa
Uchwa�a- Laudum.

• Obranie Pos�a(ów) Polonijnego (ych) - Deputacj �  - z ramienia
SEYMU KRAJOWEGO POLONII w KRÓLESTWIE BELGÓW
na  IVL  (46)  Seym  Polonijny  Polaków  w  Europie  poza
Niemcami (w sytuacji niepe�nej reprezentacji na w/w SEYMIE
POLONIJNYM POLAKÓW na  SEJM WALNY w Polsce  (na
jedn �  lub kilka Sesji  lub na okre � lony  okres czasu);  mo �na
obra �  max. 5 Pos�ów ( na zasadzie kolejno� ci-Posel, I Posel, II
Posel,  III  Posel,  IV  Posel)  np.  na  roczne  kadencje  z
konieczno �ci �  zdania  relacji  na  najbli �szej  Sesji  Seymu



Polonijnego i  uzyskania na nim absulutorium  i  skwitowania
pod rygorem wyga �ni � c ia  mandatu poselskiego; 

• Wolne g�osy.

• Zako �czenie  obrad  lub  limita  (odroczenie  na  kolejny  dzie � )
Sesji.

Wymogi i warunki uczestnictwa:

Uko �czone: 18 lat do uczestnictwa, 23 dla Pos�a.
Posiadanie wa�nego  paszportu/dowodu osobistego polskiego, wraz
z  belgijskim  dokumentem  to �samo �ci  (w   tym  prawo  jazdy),  ze
wzgl �du  na  jawno � �  wszystkich  g�osowa �  -  b �d �  potrzebne  do
protoko�u  dane osób g�osuj �cych.

Op�ata  za  uczestnictwo  (uiszczona  na  miejscu)  w  proponowanej
wysoko �ci  €30 od osoby, na pokrycie kosztów zw. z wynajmem sali
itp. 

Dano, 27.11.2015

Marsza�ek in spe 
Marek Czarnacki 
namaszczony  przez Wojciecha  Edwarda  Leszczy �skiego
Marsza�ka  Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepo�omickiej
A.D. 2014


