
Wnioski z XXIV Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego PKOl, 
Toruń, 22 – 29 lipca 2017 r. 

 
Przedstawiciele Polonii z 20 państw świata (5 kontynentów), uczestniczący w XXIV 

Światowym Polonijnym Sejmiku Olimpijskim PKOl-u, wyrażają uznanie dla organizatorów Sejmiku, 
którzy zapewnili uczestnikom najwyższe standardy merytoryczne i organizacyjne. Dziękujemy za 
możliwość spotkania przedstawicieli środowisk polonijnych, działających na rzecz polonijnego sportu i 
ruchu olimpijskiego. Szczególne podziękowania, kierujemy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
gospodarzy z miasta Torunia i Polskiego Związku Żeglarskiego. 
 

W trakcie obrad uczestnicy Sejmiku wystąpili z szeregiem wniosków, które kierujemy w 
formie apelu do niżej wymienionych instytucji i organizacji: 
Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, 
Sejm i Senat RP, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. 
 
Wnioski: 
 

1. Uproszczenie wniosków projektów finansowania działalności Polonii, w tym sportu i edukacji. 
Uczestnicy Sejmiku zwrócili uwagę, że wnioski są zawiłe, trudne do wypełnienia i odstraszają 
zamiast zachęcać beneficjentów. 

2. Podniesienie nakładów finansowych na sport jako np. skutecznie wspomagający edukację 
języka polskiego wśród dzieci i dorosłych. 

3. Prośba o dofinansowanie imprez polonijnych związanych ze stuleciem odzyskania 
niepodległości w roku 2018. 

4. Przyspieszenie uwolnienia środków finansowych na już przyznane projekty. Terminy uwalniania 
środków nie powinny przekraczać terminu realizacji projektu. 

5. Prosimy o regularne informacje dla Polonii z wykorzystaniem placówek konsularnych, na temat 
programów, projektów i imprez dla Polonii w Polsce. Uczestnicy Sejmiku, zwrócili uwagę, że 
wielu z nich o Sejmikach i Światowych Igrzyskach Polonijnych dowiaduje się w sposób 
przypadkowy. 

6. Apel o zobligowanie działaczy i sportowych organizacji polonijnych do wprowadzenia młodych 
liderów na  przyszłe Sejmiki polonijne. 

7. Postulujemy stworzenie i uaktualnienie bazy i sieci kontaktowej polonijnych organizacji 
sportowych. 

8. Zdecydowanie wspieramy pomysł zorganizowania Polonijnego Centrum Olimpijskiego w czasie 
II Igrzysk Europejskich w Mińsku w 2019 roku. 

9. Wnioskujemy, aby część poświęcona prezentacjom organizacji na Sejmikach była umieszczona 
w programie w jednym bloku czasowym. Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie większej 
liczby godzin na wystąpienia i prezentacje działaczy i organizacji polonijnych. 

10.  Z okazji obchodów w 2019 roku setnej rocznicy PKOl, prosimy o przekazywanie informacji na 
temat przygotowań i planowanych uroczystości. Apelujemy o zaproszenie reprezentantów 
Sejmików Polonijnych na imprezy związane z tym jubileuszem. Równocześnie prosimy o 
podkreślenie zasług Polonii na rzecz sportu i polskiego ruchu olimpijskiego.   

11.  Prosimy o zwiększenie zniżki dla polonijnych studentów z krajów zachodnich, decydujących się 
na kontynuowanie nauki w Polsce. Zwracamy uwagę, że z powodów strategicznych edukacja 
na poziomie wyższym studentów o polskich korzeniach wpisuje się w rządowy program 
dotyczący reemigracji i polonizacji zasobów ludzkich. 

12.  Doceniając bardzo dobrą współpracę PKOl ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska 
rekomendujemy jej dalszy rozwój oraz rozszerzenie form działalności w obszarze sportu, 
kultury fizycznej i rekreacji. 



13.  Apelujemy o utrzymanie w programie Sejmików polonijnych mistrzostw świata w żeglarstwie  
i w rzucie kołem ratunkowym. 

 
 
 

Komisja Apeli i Wniosków XXIV Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego PKOl w składzie: 
1. Elisabeth Blania Kacprzyk (Szwecja) - przewodnicząca 
2. Irena Degojewa (Rosja) 
3. Szahid Kazymzada (Azerbejdżan) 
4. Tomasz Bastkowski (Irlandia) 
5. Łukasz Perfikowski (Szwecja) – protokolant-sekretarz 
 
Toruń, dn. 28 lipca 2017 

 

 

 


