
Wnioski z XXV Swiatowego Potonijnego Sejmiku Olimpijskiego
PKOI

Gdynia,ZA -27 lipca 2Al9 r.

127 przedstawicieli Polonii z 2l paristw §wiata (5 kontynentöw),
uczestniczqcy w )O(V Swiatowym Polonijnym Sejmiku Olimpijskim PKOl-u,
wyraZajq uznanie dla organi zatora Sejmiku.

Uczestnicy Sejmiku skladajq gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wyazajq najwyhsze uananie za

dotychczasow?, niezrniemie warto§ciow4 dzialalno§d.

Dzigkujemy za mo2liwoSö spotkania przedstawicieli §rodowisk
polonij ny ch, dziaNajqcych na rzecz polonij nego sportu i ruchu olimpij skiego.

Szczeg6lne podzigkowania kierujemy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Senatu RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Zaga-
nicznych, Stowarzyszenia ,,Wspölnota Polska", wlodarzy miasta Gdynia
i Polskieg o Zwiryku Zeglarskiego, a w szczegÖlno§ci sekretarzowi generalnemu

p. Zbigniewowi Stosio za organizacjg polonijnych regat i imprez zeglarskich dla
Polonii.

W trakcie obrad uczestricy Sejmiku, wyst4pili z szeregiem

wniosk6w, kt6re kierujemy w formie apelu do niZej wymienionych instytucji
i organizacji:

POLSKI KOMITET OLI MPIJSKI

. Ustalenie parytet6w w celu zwigkszenia udziafu rr*odzieLy w Sejmikach
Polonijnych. Przedstawiciel kaZdego kraju powinien w co najmniej 50%

zapewniö udzial mlodych dnaLaczy reprezentacj i swoj ego kraj u.

. Przeprowadzenie rekrutacji uczestrikdw na Sejmik opartej na ankiecie,
z ktörej wynikaö bgdzie sportowa dzialalno§ö danej osoby.

. Wprowadzenie bloköw tematycznych w programach Sejmikdw, np.:
- obrady plenarne, kt6re zawier qq prezentacj e planow anej dnalalno§ci

sportowej, ktöre wcze§niej powinny byö zgloszone do PKOI-u,
- prelekcj e zaproszonych go§ci i parfirer6w PKOl-u,
- warsztaty w celu omdwienia wspölpracy lub projektöw.

. Udzialw Sejmiku powinien byö wyl?czrrie dla aktywnych, zamieszkalych
poza granicami Polski polonijnych dziahaczy.

. Zobligowanie kolejnej Komisji Wnioskowej do zweryfikowania rcalizacji
niniejs4ych apeli i wniosköw. W razie braku realizacii, tre66 wniosk6w
naleiry powtdrzyö.
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STOWARZYSZEN I E WSPÖLNOTA POLSKA

. Udostgpnienie wiqzqcej informacj i doty czqcej harmonogramu Igrzysk
przed dokonaniemzgjoszenia i dokonaniem platno§ci za Igrzyska.

. Wyra2amy uznanie za doprowadzenie przez Stowarzyszenie ,,WspÖlnota
Polska" zasady pobytu na Igrzryskach Polonijnych, letrich i zimowych,
dla mlodziezy do 28-go roku irycia ze fr:erczqcp dofinansowaniem.

RADA POLONII SWNTA
Uczesbricy Sejmiku ztwacajq sig do Rady Polonii Swiata o podjgcie dzialait
w sprawie odbudowy stadionu ll5-lefiriej Pogori Lw6w oraz o rozwahenle
zorganiz.owania zbiörki §rodkdw finansowych na ten cel.

OGÖLNE

Uczeshicy Sejmiku nie wyraZajq zgody na zawlaszczanie ogdlnych idei, pojgö,

symboli oraz nazw narodowych i olimpijskich, np. ,,Bieg Niepodleglo§ci" lub

,,Polonia" na ui4ytek wlasny przez orgarizacje lub osoby prywatne.
Powy2ej wymienione przyklady symboli i rtar,w sq wsp6lnym dobrem stu2qcym

budowaniu wspölnoty Polonii na calym §wiecie.
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Ze sportowym pozdrowieniem

Komisja Apeli i Wnioskdw )O(V Swiatowego Sejmiku Polondnego PKOI

,#p. mnP$ ;IÅl+ufi5(r Mary
w skladzie;

(Holandia) - przewodnic zqcaw S (Szwecja) - sekretxz
Kempa (Austria)

(Australia)
Gorbaczow (Rosja)

Julian Gaborek (Austria).

przyj?te przy jednym glosie przectw.
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