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K O M U N IK A T

Stronnictw a dem okracji polskiej: Polska P a rtia  Socjalistyczna, 
Polskie Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Pracy, po odbyciu narad  
w Paryżu  i Londynie, postanowiły utworzyć Porozumienie Stronnictw 
Demokratycznych, staw iając sobie za główny cel przywrócenie Polsce 
niepodległości oraz wprowadzenie w niej i ugruntow anie ustro ju  rze
telnej dem okracji.

S tronnictw a te na wspólnej konferencji w dniu 15 listopada 1948 
uchwaliły Deklarację, zaw ierającą program  polityczny i społeczny 
dem okracji polskiej oraz zasady współdziałania obecnie i na dalszą 
metę.

D eklarację podpisali: z ram ienia Polskiego Stronnictw a Ludo
wego — prez. Stanisław  M ikołajczyk, Kazim ierz Bagiński i S tefan 
Korboński, z ram ienia Polskiej P artii Socjalistycznej — prez. Tomasz 
Arciszewski, Franciszek Białas, Adam Ciołkosz i O tton Pehr, z ra 
m ienia S tronnictw a P racy  — prez. K arol Popiel, Cyprian Odorkiewicz 
i K onrad Sieniewicz.

Jako  organ współpracy powołana została Komisja Porozu
miewawcza Stronnictw Demokratycznych, złożona z Prezydiów  
Stronnictw , k tó ra  dla prowadzenia spraw  bieżących wyłoniła stały 
Sekretariat,

Ponadto wymienione stronnictw a postanowiły wszcząć rozmowy 
w spraw ie współpracy z innymi polskimi stronnictw am i i ugrupow a
niam i dem okratycznym i.

W Londynie, dnia 15 listopada 1948 r.
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DEKLARACJA
P O R O Z U M IE N IA  S T R O N N IC T W  

D EM O KR A TYC Z N YC H
Dem okratyczne stronnictw a, sta

nowiące podstawę organizacji po
litycznej narodu  i będące jedy
nym w ykładnikiem  woli k raju , 
spełniając swój obowiązek jedno
czą swe siły dla wyzwolenia Pol
ski.

One to  podejm owały zawsze 
brzem ię zm agań z najeźdźcami. 
One też od początku najazdu n ie
mieckiego pracowały wspólnie, 
budując Ruch Podziem ny w k ra 
ju  i tw orząc Rząd polski oraz R a
dę Narodową n a  em igracji. One 
to w roku 1939 powołały w spól
ny organ konspiracyjnej działal
ności pod nazwą Politycznego Ko
m itetu  Porozumiewawczego, a w r. 
1943 zaw arły między sobą ścisłe 
porozumienie w ram ach K rajow ej 
R eprezentacji Politycznej, w r .1944 
zaś powołały do życia Rade Jed 
ności Narodowej — parlam ent 
Polski Podziemnej — jako w yraz 
m yśli politycznej kraju .

Wówczas też w trosce o przy
szłe, dem okratyczne obliczę Pol
ski odsunięto od wpływu na bieg 
zorganizowanego życia narodu 
wszelkie ugrupow ania sanacyjne 
i faszystowskie oraz postawiono 
poza naw ias totalistyczny ruch 
kom unistyczny, będący obcą agen
tu rą. Tak samo i dziś, dem okra
tyczne stronnictw a, wykluczając 
od w spółdziałania wszelkie orga
nizacje totalistyczne, biorą na sie
bie ciężar reprezentow ania sp ra

wy polskiej i w iązania jej ze 
spraw ą dem okracji świata.

Czynią to w obliczu groźnej sy
tuacji międzynarodowej, wobec 
pogłębiającej się tragedii Polski, 
ujarzm ionej przez Rosję Sowiec
ką przy pomocy komunistycznego 
rządu warszawskiego. Przypom i
nają  zarazem  tę  daninę krw i 
i ofiar, jaką  naród polski złożył 
w minionej wojnie, oraz zobowią
zania, zaciągnięte wobec Polski 
przez narody dem okratyczne 
świata.

Polska pierwsza przeciw staw i
ła się zbrojnie agresji Niemiec; 
od pierwszego dnia w ojny ani na 
chwilę nie zaprzestała walki 
w k raju , w podziemiach konspi
racji, biorąc ponadto udział 
w zm aganiach na wszystkich fron
tach  św iata — na lądzie, morzu 
i w powietrzu. Gdy po zwycię
stwie nad Niemcami nie odzyska
ła niepodległości, lecz padła ofia
rą  nowej okupacji, naw et wów
czas Polska nie zaniechała walki 
o wolność i niepodległość a w t.zw. 
referendum  i w walce wyborczej 
dała w yraz dojrzałości narodu 
oraz najgłębszem u, całe społeczeń
stwo ogarniającem u pragnieniu 
wyzwolenia się spod kom unisty
cznej dyk ta tu ry  i sowieckiego 
jarzm a.

Podpisane stronnictw a, dając 
w yraz dążeniom narodu, usta la ją
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następujące wytyczne jako wspól
ny program  dem okracji polskiej:

I- Główny cel stanowi odzyska
nie pełnej niepodległości Polski 
i wprowadzenie w niej u stro ju  
rzetelnej dem okracji.

2. A kty nowego zaboru ziem 
Rzeczypospolitej, dokonane przez 
obcych wbrew  woli i bez zgody 
narodu polskiego, pozostają n ie
ważne i nie obowiązują narodu 
polskiego.

3. Ziemie zachodnie po Odrę 
i Nisę Łużycką, odzyskane przez 
Polskę, muszą należeć do Polski. 
Ziemie te, zniszczone podczas 
działań wojennych, obecnie zalud
nione wyłącznie przez Polaków 
i odbudowane ich wysiłkiem, są 
niezbędne dla istnienia narodu 
polskiego. Ich przynależność do 
Polski stanowi również gw aran
cję pokoju i wolności narodów 
środkow o-europejskich oraz bez
pieczeństwa całej Europy, unie
możliwiając odrodzenie się p ru 
skiego m ilitaryzm u i im perializm u 
oraz suprem acji gospodarczej 
Niemiec.

4. Polska, zgodnie ze swą tr a 
dycją  dziejową i w ierna hasłu 
,,wolni z wolnymi, równi z rów 
nym i“, w inna wziąć udział w or
ganizowaniu się wolnych ludów 
Europy na zasadach federacyj
nych. W ram ach te j organizacji 
europejskiej uwzględnione być 
w inny natu ra lne  ciążenia polity
czne i gospodarcze, wym agające 
tworzenia porozumień regional
nych. W celu realizow ania tych 
idei dem okracja polska winna 
brać udział w pokrew nych zrze
szeniach międzynarodowych.

5. W Polsce urzeczywistniona 
być m usi dem okracja istotna, wol
na od przewagi jednej klasy lub 
partii, dająca wszystkim równe 
możliwości rozwoju, oparta na 
praworządności, gdzie prawo obo
wiązywać będzie zarówno rzą
dzących jak  i rządzonych. Rządy 
oparte będą o większość p a rla 

m entarną z zagw arantow aniem  
mniejszości pełnych p raw  dzia
łalności politycznej.

Dla zrealizow ania rzetelnej de
m okracji w Polsce natychm iast po 
ustan iu  przemocy przeprowadzo
ne zostaną swobodne wybory do 
Sejm u K onstytucyjnego na zasa
dach pięcioprzym iotnikowei ordy
nacji wyborczej. Tak obrane 
przedstaw icielstw o narodow e u s ta 
li form y ustrojow e państw a 
i uchwali dem okratyczną konsty 
tucję.

W okresie przejściowym:
a) — w inien powstać rząd, 

oparty  o zasady dem okratyczne, 
tj. odpowiedzialny przed rep re
zentacją polityczną, wyposażoną 
w a trybu ty  inicjatywy, stanowie
nia i kontroli;

,b) — zabezpieczona będzie
równość wszystkich wobec praw a 
oraz pełna wolność osobista i po
lityczna, wolność sum ienia i prze
konań, wolność słowa mówionego 
i pisanego, wolność zgrom adzania 
się i stow arzyszania politycznego, 
religijnego, zawodowego i społecz
nego.

Wszelkie przeciwne tym  zasa
dom ustawodawstwo traci na
tychm iast swą moc, a t. zw. m i
nisterstw o bezpieczeństwa, sądy 
specjalne i wszelkie instytucje, 
będące narzędziem  kom unistycz
nego ucisku, zostaną bezwłocznie 
zlikwidowane. Sprawcy zbrodni, 
popełnianych pod reżymem kom u
nistycznym  na narodzie polskim, 
zostaną postawieni przed sąd 
i poniosą zasłużoną karę.

6. Arm ia, k tórej jedynym  zada
niem jest orężna obrona bytu 
i całości państw a, m usi służyć ca
łem u narodowi i być przepojona 
duchem dem okracji. Siły zbrojne 
w inny być całkowicie podporząd
kowane rządowi, a prowadzenie 
własnej polityki przez czynniki 
wojskowe, jako zjawisko zgubne 
i nieznane narodom  dem okratycz
nym, m usi być wykluczone.
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7. Straszliwe wyniszczenie bio
logiczne sił narodu, dokonane 
przez sam ą wojnę, a zwłaszcza 
wym ordowanie przez Niemców 
milionów Polaków oraz system a
tyczne likwidowanie narodu pol
skiego przez Rosję Sowiecką n a
kłada na wszystkich obowiązek 
szczególnej dbałości o krew  pol
ską. Zmusza również do baczenia, 
by nie prowadzono w k ra ju  ak
cji, szafującej życiem ludzkim, 
a mogącej być żerowiskiem  dla 
prowokacji.

8. Odbudowa społeczno-gospo
darcza Polski w inna mieć za cel 
dobrobyt człowieka, uwzględniać 
jego życiowe potrzeby, a szczegól
nie interesy ludzi pracy, obecnie 
eksploatowanych i niszczonych 
przez system  kom unistyczny.

Polska zapewni całej swej lu d 
ności zatrudnienie oraz zarobek, 
um ożliw iający należyty poziom 
życiowy. Każdy obywatel mieć bę
dzie praw o do pracy, a w ykonu
jąc obowiązek pracy zachowa 
swobodę w yboru zawodu i w a r
sztatu  pracy. Dążenia do usam o
dzielnienia się gospodarczego 
i uzyskania własności, zapewnia 
jącej dobrobyt jednostki, popiera
ne będą w granicach sp raw ie
dliwego podziału dochodu spo
łecznego.

Troską państw a będzie zapew
nienie sprawiedliwego podziału do
chodu społecznego oraz pomnoże
nie tego dochodu drogą podnosze
nia k ra ju  na coraz to wyższy po
ziom życia gospodarczego, wydo
byw ając z niego wszystkie siły 
wytwórcze, a przede wszystkim 
uprzem ysław iając Polskę i pod
nosząc w ew nętrzne spożycie lud
ności m iast i wsi. Tylko w ten 
sposób w możliwie jak  n a jk ró t
szym czasie Polska osiągnie po
ziom życiowy zachodnio-europej
ski, stając się pełnowartościowym 
członem gospodarczej współpracy 
narodów. W swoim wysiłku nad 
przyśpieszeniem rozwoju gospo
darczego Polska pragnie korzy
stać z pomocy innych narodów

dem okratycznych, a zwłaszcza 
z pomocy Stanów Zjednoczonych 
Am eryki.

9. U strój rolny Polski oparty  
będzie na samodzielnych, ekono
micznie zdrowych, jednorodzin
nych gospodarstwach chłopskich, 
stanowiących indyw idualną w ła
sność. U sunięty zostanie narzuco
ny Polsce szkodliwy gospodarczo 
i sprzeczny z psychiką chłopa pol
skiego system kolektywizacji ro l
nictwa.

Rolnictwo jako niezm iernie w aż
ny w Polsce czynnik gospodarczy 
winno być otoczone szczególnie 
troskliw ą opieką wobec gruntow 
nego niszczenia dorobku rolnictw a 
przez reżym  komunistyczny, który 
w gospodarstwach chłopskich, 
opartych na pryw atnej własności, 
widzi jedną z głównych zapór 
w zbolszewizowaniu Polski. Re
form a rolna obejm ie ziemie, po
zostające jeszcze w rękach p ań 
stwa i upełnorolni gospodarstwa 
karłow ate.

Przeprowadzona będzie z po
mocą państw a i sam orządu ko
m asacja i m elioracja ziemi oraz 
dokonane zostaną inwestycje, m a
jące na celu m odernizację metod 
upraw y i podniesienie w ydajno
ści gospodarstw  wiejskich.

Dobrowolne organizacje ro ln i
cze i odbudowany w pełni samo
rząd rolniczy stanowić będą pod
stawę szerzenia ku ltu ry  i wiedzy 
zawodowej oraz podnoszenia wy
twórczości wsi. W prowadzony 
obecnie system  organizacji, jak  
np. Samopomoc Chłopska, stano
w iący tylko kom unistyczne na
rzędzie eksploatacji chłopa, zo
stanie zlikwidowany.

10. Kluczowe gałęzie przem y
słu, źródła energii, banki oraz 
środki kom unikacji i tran spo rtu  
posiadające znaczenie państwowe, 
jako też przedsiębiorstw a prze
m ysłu zbrojeniowego i zakłady 
użyteczności publicznej zostaną 
uspołecznione, przechodząc na 
własność państw a, sam orządu,
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spółdzielczości lub też instytucji 
społecznych. Przem ysł średni 
i drobny oraz całe rzemiosło pozo
staną w rękach pryw atnych. Go
spodarka uspołeczniona wolna bę
dzie od przerostów  biurokratycz
nych, a gospodarka i inicjatyw a 
pryw atna dozna niezbędnej pomo
cy gospodarczej i pełnej ochrony 
praw nej. Sam orząd społeczno-go
spodarczy stworzy w arunki dla 
rozw oju i unowocześnienia rze
miosła, chałupnictw a i przem ysłu 
ludowego.

II. W Polsce na nowo wyzwolo
nej zniknąć musi wszelki wyzysk 
człowieka a rozpiętości w docho
dzie w inny być zm niejszone do 
granic społecznej słuszności. 
Związki zawodowe robotników 
i pracowników umysłowych ko
rzystać będą z całkowitej swobo
dy rozwoju i niezależności, k tó ra  
ich wyzwoli z niewolniczego s ta 
nu, jak i wytworzyły związki za
wodowe, upaństwowione przez 
komunistów. Będzie także położo
ny kres niebywałem u wyzyskowi 
pracy ludzkiej, k tóry  nosi oszu
kańczą nazwę „współzawodnictwa 
p racy“.

Ustawodawstwo ochronne p ra 
cy, ubezpieczenia społeczne, h i
giena i bezpieczeństwo pracy, 
wczasy pracownicze rozw ijane bę
dą zgodnie z interesem  rzesz p ra 
cowniczych. Społeczne budow ni
ctwo mieszkaniowe przyczyni się 
do zapewnienia wszystkim  pracu
jącym  w arunków  bytu, odpowia
dających współczesnym wym aga
niom. Szeroka sieć układów  zbio
rowych pracy będzie istotnym  
czynnikiem sprawiedliwego po
działu dochodu społecznego. Rady 
zakładowe, uwolnione od nacisku 
politycznego kom unistów  i kon
tro li policyjnej, będą podstawo
wym organem  sam orządu społecz
no-gospodarczego i jednym  z k ie
rowniczych czynników organizacji 
produkcji.

P raca umysłowa winna być oto
czona należytą opieką, a in te li

gencji pracującej, przetrzebionej 
przez wojnę i okupację, w inny być 
zapewnione w arunki należytego 
rozwoju.

12. Spółdzielczość we wszy
stkich jej odm ianach i form ach 
oparta  będzie na zasadach dobro
wolności i dem okratycznej s tru k 
tu ry  organizacyjnej oraz pełnym  
samorządzie.

13. Sam orząd tery toria lny , spo
łeczno-gospodarczy i ku ltu ra lny  
będzie wprowadzony w granicach 
możliwie najszerszych; odciąży on 
ap a ra t państwowy, stanowiąc za
razem  szkołę życia obyw atelskie
go i społecznego.

14. Celem podniesienia docho
du narodowego całość gospodarki 
narodowej w inna być objęta p la
nowaniem gospodarczym. W jego 
opracowaniu w inna wziąć w ybit
ny udział naczelna izba gospodar
cza, będąca nadbudow ą sam orzą
du społeczno-gospodarczego, przy 
udziale przedstaw icielstw  samo
rządu terytorialnego, spółdziel
czości i związków zawodowych.

15. N auka winna być wolna. 
B adania naukowe i głoszenie ich 
wyników będą całkowicie swo
bodne. Wyższe uczelnie korzystać 
będą z autonomii. K orzystanie ze 
zdobyczy ku ltu ry  winno być udo
stępnione najszerszym  rzeszom 
ludowym na wsi i w mieście. 
Szkoła na wszystkich szczeblach 
nauczania winna być bezpłatna. 
Nauczanie nie może być krępow a
ne żadną narzuconą ideologią, 
sprzeczną z zasadam i uczciwej de
m okracji. Wszelka twórczość na
ukowa, techniczna, literacka i a r
tystyczna dozna szerokiego popar
cia a w ram ach sam orządu ku l
turalnego zapewnione będą w a
runki dla jej pełnego rozkwitu.

16. Rodzina, jako podstawowa 
kom órka społeczeństwa, winna 
być otoczona ochroną praw ną, 
społeczną i ku ltu ra lną  oraz po
mocą ze strony państw a.
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17. Zasady m oralności i etyki 

chrześcijańskiej winny stanowić 
podstawę życia publicznego.
W szczególności przenikać je wi
nien tkw iący w tradycji chrze
ścijańskiej szacunek człowieka 
dla człowieka oraz um iłowanie 
wolności.

Złączone niniejszym  porozum ie
niem  dem okratyczne stronnictw a 
zobowiązują się wjdężyć wszy
stkie swe siły, by działając zgod
nie i solidarnie uwolnić Polskę od

jarzm a sowieckiego, a w wyzwo
lonej Ojczyźnie wprowadzić i za
bezpieczyć ustró j rzetelnej demo
krac ji politycznej i społecznej.

M ają one głęboką w iarę, że jed
nocząc swe siły, przyczyniają się 
tym  samym do skonsolidowania 
wszystkich dążeń, zm ierzających 
do Polski Niepodległej, Niepo
dzielnej, Wolnej, Dem okratycznej 
i Społecznie Sprawiedliwej.

W Londynie, 15 listopada, 1948 r.
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