Proclamation and Appeal from World Agreement of Polish Patriots*
Representing: North America - South America - Australia - Asia - Europe
Email: swiatowe.porozumienie@gmail.com
September 4, 2018

Our Appeal: We firmly request that the following Appeal and Postulates be included in the
final resolutions of the “5th World Congress of Polish Diaspora and Poles from Abroad”.
From: World Agreement of Polish Patriots
To: The organizers of the above 5th World Congress: Wspólnota Polska and the Polonia World Council
Also sent to, for information:
- Andrzej Duda
President of the Republic of Poland
- Mateusz Morawiecki
Prime Minister
- Marek Kuchciński
Speaker of the Sejm
- Stanisław Karczewski Speaker of the Senate
- Polish Episcopate
- Polish media and politicians

Dear Sir or Madam
In connection with the World Congress of Polish Diaspora and Poles Abroad to be held in Warsaw on 20-23
September 2018, we the undersigned representatives of the World Agreement of Polish Patriots established
on August 22, 2018, officially present this appeal, together with the postulates, addressed to the authorities of
the Republic of Poland, in particular to the Government, the Sejm and the Senate, requesting that this appeal,
in an unchanged form, become one of the final resolutions of the Congress.
The postulates included in the appeal summarize the extensive debates carried out by Polish patriots from
around the world over months. They express deep concerns about the current lack of communication with,
and cooperation by, state authorities with a wide range of active Polonia organizations. These Polonia
organizations feel that they are being unfairly treated. Symptomatic of this lack of cooperation is the fact
that the majority of people from the independent and patriotic parts of Polonia and Poles from abroad, who
are very interested in participating in the Congress, have not been invited. This lack of invitation has been
especially hurtful due to this World Congress taking place on the 100th anniversary of Poland's regaining
independence, and the 550th anniversary of the Polish parliament.
________________________________________________________________________________
* The World Agreement of Polish Patriots represents the vast array of patriotic Poles living outside the
country and is not associated with any party or any political environment in Poland. The agreement is based
on Christian values and canon “God, Honor and Fatherland", but it remains open to people of other faiths and
non-believers.

The World Agreement of Polish Patriots submits the following postulates to the authorities of the Republic
of Poland:
1. Cooperation
We propose that a Government and Parliamentary Working Group for Improving Collaboration with the
‘patriotic Polish diaspora and Poles’ communities from abroad should be appointed with the necessary
decision-making and implementing powers. We expect the above Working Group to convene meetings until
the end of 2018 with representatives of the World Agreement of Polish Patriots, which represents these
Polonia communities, with the aim being to bring about healing and cooperation with patriotic Poles living
outside of Poland.
2. Vetting
Adopting a law imposing the obligation of lustration of all persons joining the boards of organizations and
Polish diaspora associations around the world (including Presidents, Secretaries, Treasurers, and Auditors,
etc.) to eliminate activists in any way connected with the former communist system. The lustration obligation
should in particular be imposed on Polish diaspora organizations and associations, which are financed by the
Polish state and on organizations in Poland that support Polonia.
3. Institute of Polonia
Consolidating in one place, e.g. in a Institute of Polonia established for this purpose or alternatively in a
Polonia Office, all state entities involved in cooperation, assistance, promotion or other activities for Polonia
and Poles living permanently outside of Poland. In our opinion, this consolidation is indispensable for
improving cooperation, decision-making processes, and implementing the decisions taken. The competences
and scope of activities of this consolidated institution should include planning, coordinating and
implementing the postulates stipulated in the points 4 to12 of this Appeal.
4. Financing Projects Carried out by Polonia and Poles from Abroad
Replacing the current, non-transparent and nepotistic way of financing Polish diaspora projects from
government budget and extra-budget funds, with a new and transparent system that will be friendly to Polish
diaspora groups focused on achieving goals and outcomes for the benefit of Polish national interests.
5. Historical Policy
Preparation of a cooperation plan between the Polish authorities (in particular the Ministry of Foreign
Affairs, the Ministry of Development, IPN and PISM) and the Polonia and Poles from abroad, in order to
implement a coherent historical policy and support of the Polish authorities in the fight for the good name of
Poland and the Polish nation.
6. Education
Establishment of a working group to develop a new, efficient education system for young people of Polish
descent adapted to the local needs and capabilities of Poles in individual countries.
Implementation of legal regulations and a supervisory system guaranteeing that the education subsidized by
the Polish state abroad will include in its programs reliable, comprehensive historical and patriotic aspects.
7. Lobbying
The fastest possible creation of a working group that develops models for the Polish state to support Polish
institutes / foundations dealing with professional pro-Polish lobbying, in particular in countries of strategic
importance for the Polish national interests.
8. Media
The introduction of legal regulations, the establishment of a budget and the grant of minimum 1 hour a day

of airtime in the main public media (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polish Radio, PR24) for programs
edited, implemented and produced by Poles living outside Poland, in particular for radio and television
programs. Poles living outside of Poland need to also be enabled to have access to Polish public media
(TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polish Radio, PR24). To this end, we call for a meeting with representatives
of individual media, and with representatives of the National Media Council.
9. Polonia Business
Improvement of legal and tax regulations for Polish diaspora enterprises investing in Poland, and supporting
the promotion of these enterprises within Poland.
10. Diplomacy
Better use of Polonia's potential by creating quotas and a new recruitment path to embassies and consulates
of the Republic of Poland, including honorary consulates, for locally resident (in-country), well-educated
people of Polish origin (regardless of whether they have dual citizenship or not). Included should be the
training of suitably apt young people at the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw.
11. Tax Problems
Polish authorities must provide viable and fair remedies and improvements regarding international problems
related to the double taxation of Polish pensioners, and assistance in social support matters in individual
countries.
12. Problems of Polish Minorities Abroad
Demanding from those countries which have the status of ‘partners’ with Poland to fulfill their obligations
under international agreements, in particular regarding the observance of the rights of Polish national
minorities in the signatory countries of these agreements.
13. Discrimination Against Patriotic Polish Diaspora and Poles Abroad
We strongly protest against discrimination carried out by certain Polish authorities against the patriotic
communities of the Polish Diaspora as to their being ignored via official contacts with representatives of
state authorities, and their not being invited to, nor involved with, the organization of any congresses,
conferences, symposia or meetings about Polonia. It is our patriotic-independence communities and
individuals, gathered in small groups or associations, that have been operating abroad for years in favor of
the Polish national interests. Importantly, these patriotic Polish diaspora groups contributed in 2015, together
with the patriotic part of Polish society resident in Poland, to bring to power the current government. They
were also - and will be in the future - the core of a multimillion Polish population operating all over the
world for the development of a strong and independent Republic of Poland, for the benefit of present and
future generations of Poles everywhere.

(English translation provided by Daniel M. Zamoyski, of PMI and P2BP)

********************************************************

(Original Polish version)
Światowe Porozumienie Polskich Patriotów
Email: swiatowe.porozumienie@gmail.com

Ameryka Północna - Ameryka Południowa - Australia - Azja - Europa – 04.09.2018

APEL
ŚWIATOWEGO POROZUMIENIA POLSKICH PATRIOTÓW*
O WŁĄCZENIE NASTĘPUJĄCYCH POSTULATÓW DO UCHWAŁ KOŃCOWYCH
V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Do organizatorów V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy:
- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
- Rada Polonii Świata
Do wiadomości:
- Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
- Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
- Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu
- Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu
- Episkopat Polski
- Polskie media i politycy

Szanowni Państwo!
W związku z odbywającym się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 V Światowym Zjazdem Polonii
i Polaków z Zagranicy my, niżej podpisani przedstawiciele powołanego w dniu 22 sierpnia 2018 Światowego
Porozumienia Polskich Patriotów, przedkładamy oficjalnie niniejszy apel wraz z zawartymi w nim
postulatami skierowanymi do władz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności do Rządu, Sejmu i Senatu,
wnioskując, aby apel ten, w niezmienionej formie, stał się jedną z uchwał końcowych Zjazdu.
Zawarte w apelu postulaty są podsumowaniem długiej debaty w kręgach polskich patriotów z całego świata.
Wyrażają one zaniepokojenie i troskę obecnym stanem współpracy z władzami państwowymi.
Symptomatycznym dla poziomu tej współpracy jest fakt niezaproszenia na V Światowy Zjazd - odbywający
się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 550 rocznicę powstania polskiego
parlamentaryzmu - większości osób z niepodległościowej i patriotycznej części Polonii i Polaków z
zagranicy, zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe.
________________________________________________________________________________
* Światowe Porozumienie Polskich Patriotów reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków,
zamieszkałych poza granicami kraju i nie jest związane z żadną partią ani z żadnym środowiskiem
politycznym w Polsce. Porozumienie opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie "Bóg Honor i
Ojczyzna", pozostaje jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących.

Światowe Porozumienie Polskich Patriotów składa następujące postulaty do władz Rzeczypospolitej
Polskiej:
1. Współpraca
Postulujemy powołanie posiadającej wymagane uprawomocnienia decyzyjne i wykonawcze RządowoParlamentarnej Grupy Roboczej d/s Zmian we Współdziałaniu ze środowiskami patriotycznej Polonii i
Polaków z zagranicy. Oczekujemy od ww. Grupy Roboczej podjęcia do końca roku 2018 spotkań z
przedstawicielami Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, reprezentującego owe środowiska,
mających na celu uzdrowienie współpracy z patriotycznymi Polakami mieszkającymi poza granicami
Polski.
2. Lustracja
Uchwalenie ustawy nakładającej obowiązek lustracji wszystkich osób wchodzących do zarządów
organizacji oraz stowarzyszeń polonijnych na świecie (w tym Prezesów, Sekretarzy, Skarbników, a także
Rewidentów, itp.), aby wyeliminować z nich działaczy w jakikolwiek sposób związanych z dawnym
systemem komunistycznym. Obowiązek lustracyjny powinien być w szczególności nałożony na
organizacje i stowarzyszenia polonijne, które są finansowane przez państwo polskie oraz organizacje w
Polsce, które wspomagają Polonię.
3. Instytut d/s Polonii
Skonsolidowanie w jednym miejscu np. w utworzonym do tego celu Instytucie ds. Polonii lub
alternatywnie Urzędzie ds. Polonii lub Biurze ds. Polonii wszystkich podmiotów państwowych
zajmujących się współpracą, pomocą, promocją czy inną działalnością na rzecz Polonii i Polaków
mieszkających na stałe poza granicami Polski. Konsolidacja ta jest naszym zdaniem niezbędna dla
usprawnienia współpracy, procesu decyzyjnego oraz wdrażania podjętych decyzji w życie. Kompetencje
oraz zakres działania tej skonsolidowanej instytucji powinny obejmować planowanie, koordynowanie
oraz realizację postulatów 4-12.
4. Finansowanie Polonii i Polaków z zagranicy
Zastąpienie dotychczasowego, nietransparentnego i nepotycznego, sposobu finansowania ze środków
budżetowych i pozabudżetowych projektów polonijnych, nowym i przejrzystym systemem, który będzie
przyjazny dla środowisk dbających o polską rację stanu.
5. Polityka Historyczna
Opracowanie w ramach grupy roboczej planu współpracy między władzami RP, w szczególności MSZem, Ministerstwem Rozwoju, IPN-em i PISM-em, a Polonią i Polakami z zagranicy, w celu realizacji
spójnej polityki historycznej oraz wsparcia władz RP w walce o dobre imię Rzeczypospolitej i narodu
polskiego.
6. Edukacja
Utworzenie grupy roboczej w celu wypracowania nowego, wydajnego systemu edukacji młodzieży
polskiego pochodzenia dostosowanego do lokalnych potrzeb i możliwości Polaków w poszczególnych
krajach.
Wdrożenie regulacji prawnych oraz systemu nadzoru gwarantującego, że dotowane przez Rzeczpospolitą
szkolnictwo poza granicami kraju zawierać będzie w swoich programach rzetelne, całościowe aspekty
historyczno-patriotyczne oraz zapewniającego patriotyczną postawę kadry nauczycielskiej i kierowniczej
szkół.
Wprowadzenie szkoleń nauczycieli polonijnych w Polsce i zachęt motywacyjnych dla zagranicznych
polskich szkół patriotycznych, będących przeciwwagą dla wszechobecnej w szkolnictwie zachodnim
ideologii marksistowskiej.

7. Lobbying
Jak najszybsze powołanie grupy roboczej opracowującej modele wsparcia przez Rzeczpospolitą Polską
polskich instytutów/fundacji zajmujących się profesjonalnym lobbyingiem na rzecz Polski, w
w
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8. Media
Wprowadzenie regulacji prawnych, ustanowienie budżetu oraz przyznanie minimum 1 godziny dziennie
czasu antenowego w głównych mediach publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio,
PR24) na programy redagowane, realizowane i produkowane przez Polaków mieszkających poza
granicami Polski, w szczególności na audycje radiowe i telewizyjne.
Umożliwienie Polakom mieszkającym poza granicami Polski dostępu do mediów publicznych (TVP1,
TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24). W tym celu apelujemy o umożliwienie spotkania z
przedstawicielami poszczególnych mediów jak i reprezentantami Rady Mediów Narodowych.
9. Biznes Polonijny
Usprawnienie regulacji prawnych i podatkowych dla przedsiębiorstw polonijnych inwestujących w
Polsce, i wsparcie promocji tychże przedsiębiorstw.
10. Dyplomacja
Lepsze wykorzystanie potencjału Polonii poprzez stworzenie kontyngentów i nowej ścieżki rekrutacji do
ambasad i konsulatów RP, w tym konsulatów honorowych, dla lokalnej, dobrze wykształconej oraz
znającej miejscową specyfikę młodzieży polskiego pochodzenia (bez względu na to czy posiada ona
podwójne obywatelstwo czy nie). Umożliwienie szkoleń tejże młodzieży w MSZ w Warszawie.
11. Problemy podatkowe
Rozwiązanie przez władze RP międzynarodowych problemów związanych z podwójnym
opodatkowaniem polskich emerytów oraz pomoc w kwestiach socjalnych w poszczególnych państwach.
12. Problemy Mniejszości Polskiej
Domaganie się od partnerów RP realizowania zobowiązań powziętych na mocy międzynarodowych
umów, szczególnie dotyczących przestrzegania praw polskich mniejszości narodowych w krajach
będących sygnatariuszami tych umów.
13. Dyskryminacja patriotycznej Polonii i Polaków zagranicą
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko dyskryminowaniu środowisk patriotycznej Polonii przy
oficjalnych kontaktach z przedstawicielami władz państwowych oraz przy organizacji jakichkolwiek
zjazdów, konferencji, sympozjów czy spotkań dotyczących Polonii. To właśnie nasze patriotycznoniepodległościowe środowiska, skupione w małych grupach czy stowarzyszeniach, działające od lat poza
granicami kraju na rzecz polskiej racji stanu, bez jakiegokolwiek wsparcia przyczyniły się w 2015 wraz z
patriotyczną częścią społeczeństwa polskiego w kraju, do zdobycia władzy przez obecny rząd. Stanowiły
one również - i stanowić będą w przyszłości - rdzeń wielomilionowej rzeszy Polaków działających na
całym świecie na rzecz rozwoju silnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra obecnych i
przyszłych pokoleń Polaków.

Sygnatariusze apelu:

