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Sprawozdanie  
z działalności Fundacji Polonia Union  

za 2016 rok 
 
1. Informacje ogólne 
 

Fundacja Polonia Union z siedzibą: 
ul. Aleja im. Lecha Kaczyńskiego 30 lok. 2   
00-609 Warszawa 
 

Aktualny adres do korespondencji:  
Skrytka pocztowa nr 290 
00-950 Warszawa 1 
 

e-mail: poloniaunion@gmail.com 
 

Fundacja posiada osobowość prawną : Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   KRS: 0000251150     Regon:140433650    
 

Data wpisu do KRS: 16 lutego 2006 
Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 26 lutego 2016 r.     
 

Fundację reprezentują:  
Edgard Czesław Skarżyński – Prezes Zarządu 
 
Cele statutowe Fundacji:  

• Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób 
pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny. 

• Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-
ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich. 

• Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji. 

• Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i 
dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo - 
kulturalnymi, ośrodkami sztuki. 

• Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, 
przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy. 

• Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków 
między społeczeństwami Polski i innych państw w oparciu o zasady równości, partnerstwa, 
wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku. 

• Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, 
uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one 
wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacania 
wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego 
porozumienia współczesnych Europejczyków. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych  
Misją Fundacji Polonia Union są działania na rzecz Polonii i Polaków rozsianych  po świecie, 
wsparcie repatriantów oraz integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich 
powrocie do Ojczyzny, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między 
społeczeństwami Polski i innych państw, a także wzajemnego porozumienia oraz zbliżenia 
pomiędzy współczesnymi Europejczykami. 
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Nasze codzienne działania kierujemy przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia, które we 
własnym zakresie i przy wsparciu organizacji pozarządowych podejmują się przesiedlenia do Polski, 
a co za tym idzie - przywrócenia praw niesłusznie pozbawionych, w tym odzyskania obywatelstwa 
polskiego. 
 

Skupiamy się na sprawach dotyczących ochrony praw polskich mniejszości narodowych, wolności i 
praw człowieka oraz rozwoju demokracji, nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych, 
promocji kultury i sztuki. 
 
 

Ponad 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja Polonia 
Union swe działania kieruje na współpracę z Polonią i Polakami rozsianymi po świecie oraz na 
rzecz głębszego poznania bez uprzedzeń i zaszłości, a także wzajemnego porozumienia oraz 
zbliżenia pomiędzy współczesnymi narodami.  
 

Szczególną troską obejmujemy dążenia do odzyskania obywatelstwa osób pochodzenia 
polskiego ze względu  na  ich polskie korzenie, zgodnie z zasadą prawa krwi.  
 

Konsekwentne działania Fundacji doprowadziły do istotnych zmian w ustawodawstwie. 
Pozwalają one osobom pochodzenia polskiego na odzyskanie obywatelstwa polskiego w drodze 
uznania za obywatela bądź w drodze przywrócenia obywatelstwa polskiego.  
 

Program pomocy naszym rodakom służy przywróceniu praw niesłusznie odebranych, ułatwieniu 
im powrotu do korzeni rodzinnych, adaptacji do wspólnoty politycznej, historycznej, kulturowej i 
aksjologicznej, odbudowaniu zaufania i szacunku z uwzględnieniem naszej przynależności do Unii 
Europejskiej. 
 

Osoby polskiego pochodzenia, żyjące na obczyźnie, doznają niekiedy wielu trudności, a niekiedy 
przykrości. Dlatego dążymy do równego traktowania polskich mniejszości, wyrównywania szans na 
godną pracę w kraju zamieszkania na zasadach dobrej woli, możliwości i zaangażowania. W tym 
zakresie wspieramy rozwój współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, 
przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy. 
  

Służymy pomocą osobom pochodzenia polskiego po ich powrocie do ojczyzny w sprawach 
uregulowania statusu formalno-prawnego, związanego z odzyskaniem lub uzyskaniem 
obywatelstwa polskiego, osiedlenia się, bądź pobytu w kraju. W świetle przepisów ustawy z dnia 
02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, program  pomocy naszym rodakom ma służyć 
ułatwieniu im powrotu do korzeni rodzinnych, adaptacji do wspólnoty politycznej, historycznej, 
kulturowej i aksjologicznej. 
 

Zakres pomocy i oferowanych usług  obejmuje: dopełnianie wszelkich formalności osobom 
polskiego pochodzenia, chcącym uzyskać  lub odzyskać obywatelstwo polski; regulowanie spraw 
formalnych dotyczących osiedlenia się oraz pobytu w Polsce; doradztwo i konsulting oraz pomoc w 
zakresie ochrony praw mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich 
oraz rozwoju demokracji; sporządzanie podań, wniosków, pism procesowych, tłumaczenie 
dokumentów; kompleksową obsługę prawną w zakresie powyższych zagadnień prawnych; 
reprezentowanie osób zainteresowanych przed urzędami, innymi organami i instytucjami 
publicznymi; kontakty z mediami 
 

Udzielamy pomocy i świadczymy usługi w przedmiocie odzyskania lub uzyskania obywatelstwa 
polskiego, wsparcia repatriantów, osiedlenia się i pobytu w Polsce oraz uzyskania Karty Polaka.  
W 2016 roku w sprawach dotyczących odzyskania obywatelstwa polskiego, osiedlenia się w Polsce 
udzieliliśmy pomocy siedemnastu rodzinom pochodzenia polskiego z Kazachstanu, Ukrainy i 
Białorusi. 
 

Popieramy prawa naszych rodaków na emigracji zarobkowej, wspieramy inicjatywy polskiego 
biznesu służące rozwojowi współpracy gospodarczej 
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Równoległym kierunkiem działalności Fundacji jest promocja kultury i sztuki. Nic tak nie łączy ludzi, 
jak kultura i sztuka. W swoich działaniach skupiamy się na promowaniu polskiej kultury, tradycji i 
sztuki, na propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów w Polsce, tym samym 
ukazując wielopłaszczyznowe przenikanie się kultur, co stanowi widoczny znak integracji narodów.  
 

Podejmowane działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w 
efekcie przyczynia się dobru kraju i narodu, do promocji Polski, integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także umacniania pozycji naszego 
kraju. 
 

Działania wspierające edukację kulturalną i społeczną na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez 
efektywne zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań kulturowo i socjalnie zróżnicowanych grup 
społecznych, służą także integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków ze Wschodu 
po ich powrocie do Ojczyzny. 
 

Promocja rodzimej kultury, tradycji i sztuki, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa 
kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski, ukazuje element wielopłaszczyznowego 
przenikania się kultur wielu narodów. Pokłosiem współpracy w tym temacie z innymi instytucjami 
są organizowane przez nas spotkania edukacyjno-kulturalne, muzyczno-literacko-plastyczne, 
tematycznie inne wydarzenia i imprezy, prezentacje i wystawy dzieł sztuki autorstwa malarzy i 
artystów z Polski i Europy. 
 

Fundacja współdziała z organami władzy publicznej oraz  innymi instytucjami państwowymi, 
jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi 
w kraju i za granicą. 
 

Spotkania o tematyce historycznej, literacko-muzyczne, wystawy malarskie, wykłady i debaty, 
wydarzenia oraz koncerty na stałe wpisały się w harmonogram działań Fundacji.  Organizowane 
przez Fundację wydarzenia kulturalne mają zazwyczaj charakter edukacyjno-kulturalny, których 
celem jest poszerzanie, a także upowszechnianie wiedzy o literaturze, muzyce klasycznej i 
malarstwie, przybliżanie tych dziedzin w zrozumiałej formie szerokiemu audytorium.   
 

Aby zapewnić prowadzenie tych spotkań na poziomie odpowiadającym rosnącemu 
zapotrzebowaniu, niektóre inicjatywy podejmujemy we współpracy z innymi instytucjami, m.in. z: 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego, 
Duszpasterstwem Środowisk Twórczych, Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszeniem Rodzin Osadników Wojskowych i 
Cywilnych Kresów Wschodnich II RP, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Biblioteką im. Z. J. Rumla 
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Biblioteką im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, Centrum Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
itp. Współpraca ta służy wzbogacaniu naszej oferty. 
 

Wyżej wymienione działania cieszą się dużym zainteresowaniem audytorium oraz wysoką 
frekwencją, co przyczynia się do integracji lokalnej społeczności, pogłębienia kontaktów oraz 
współpracy w tym środowisku, a także podniesienia poziomu wiedzy z zakresu działań edukacyjno-
kulturalnych, jak również integracji międzyludzkiej. 
 
 
Opis projektów zrealizowanych w 2016 roku. 
 

• Spotkanie BIBLIJNA PODRÓŻ Z MUZYKĄ, Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. 
Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 20  Warszawa, 31.01.2016 r. 

•  Spotkanie z malarstwem i literaturą OBRAZ & SŁOWO – Centrum Aktywności Lokalnej - Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Porajów 14 Warszawa, 16.02.2016 r. 

• Debata REPATRIACJA POLAKÓW ZE WSCHODU, Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64 
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Warszawa, 25.02.2016 r. 

• Uroczyste otwarcie wystawy MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA – Biblioteka Publiczna im. 
Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ, ul. Skoczylasa 9, Warszawa, 03.03.2016 r. 

• Spotkanie historyczno-muzyczne WITAJ MAJOWA JUTRZENKO – Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w 
Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, ul. Meissnera 5 Warszawa, 05.05.2016 r. 

• Uroczysta Jubileuszowa Gala Młodych Artystów – Zespół Szkół nr 69 w Warszawie, ul. Drewniana 8 
Warszawa, 03.06.2016 r. 

• Spotkanie historyczno-artystyczne PIEŚŃ WRZEŚNIA – Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy 
Praga – Południe m. st. Warszawy, ul. Meissnera 5 Warszawa, 19.09.2016 r. 

• Udział w konferencji DZIEŃ AZJI I PACYFIKU, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8  
Warszawa, 05.10.2016 r. 

• Premiera powieści przygodowej PODRÓŻ NA OPERIONA, Warszawski Klub Księgarza, Rynek Starego 
Miasta 22/24 Warszawa, 04.11.2016 r. 

 

• Spotkanie historyczno-artystyczne PATRIA NOSTRA – OJCZYZNO DROGA, Centralna Biblioteka Rolnicza 
im. M. Oczapowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, 09.11.2016 r. 

• Spotkanie biblijne z muzyką ADESTE FIDELES, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62 
Warszawa, 20.12.2016 r. 

 

W toku wyżej podanych spotkań prezentujemy publiczności prelekcje dotyczące spraw Polonii i Polaków 
za granicą oraz zagadnień związanych z ich powrotem do kraju, odzyskaniem praw niesłusznie ich 
pozbawionych.  
 

W roku 2016 wystąpiliśmy z inicjatywą zmian w ustawodawstwie w zakresie repatriacji Polaków ze 
Wschodu oraz zmian w ustawie o karcie Polaka. Nasze propozycje w tych kwestiach zostały przedstawione 
podczas debaty zatytułowanej „Repatriacja Polaków ze Wschodu” w Domu Polonii w dniu 25 lutego 2016 
roku z udziałem polityków, posłów, senatorów, historyków i przedstawicieli organizacji pozarządowych.  
 

Projekty edukacyjno-kulturalne kierujemy do wszystkich mieszkańców, w tym repatriantów oraz 
osób pochodzenia polskiego z krajów wschodnich, którzy przesiedlili się do Polski i zamieszkują w 
Polsce. Służy to popularyzacji: tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowego, jak 
również dialogu międzykulturowego. W konsekwencji przyczynia się do połączenia współczesności 
z tradycjami, z drugiej zaś strony - do pogłębienia więzi mieszkańców z przesiedleńcami z krajów 
wschodnich. Projekty te pozwalają na budowanie współczesnej tożsamości z poszanowaniem 
tradycji i wielokulturowości, w oparciu o dziedzictwo na styku kultur wielu narodów, dawniej i dziś 
zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej.  
 

Fundacja jest instytucją skupiającą ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając 
się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji, do 
odbudowania wspólnoty wszystkich Polaków. 
 

Tematy dotyczące Polonii i Polaków za granicą, promocji kresowej kultury i sztuki, tradycji i historii 
oraz naszych inicjatyw regularnie podnosimy w publikacjach medialnych, w wywiadach radiowych 
– w Programie 1 i 4 Polskiego Radia, w TVP Polonia, w gazecie Rzeczpospolita, kwartalniku Kresowe 
Stanice, na portalach internetowych. 
 
3. Informacja o działalności gospodarczej  
 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:  
• 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 
• 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 
• 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
• 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 
• 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
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• 73.1 Reklama 
• 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim 
• 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 

Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością pomocniczą. W 2016 roku Fundacja nie 
podejmowała działalności gospodarczej.  
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 

Uchwała nr 01-03/2016 z dnia 09.03.2016 r. dotycząca zatwierdzenia formularza oświadczenia oraz 
regulaminu Ambasadora Dobrej Woli Fundacji Polonia Union. 
 

5. Informacja  o wysokości uzyskanych przychodów 
 

W roku 2016 uzyskano przychody w wysokości 9.656,04 złotych. Nie uzyskano przychodów z 
działalności gospodarczej.  
 

6. Informacja o kosztach 
 

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 8.328,74 złotych. Koszty  
administracyjne wyniosły 1.327,30 złotych.  
 

7. Informacje o zatrudnieniu, o członkach i wolontariuszach  
 

W 2016 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała żadnych wynagrodzeń w 
rozumieniu prawa pracy,  w tym nie wypłacała żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani innych 
organów Fundacji, nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń.  

 

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych,  nie lokowała środków finansowych na rachunkach 
bankowych, nie nabywała obligacji lub akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabywała 
nieruchomości, nie nabyła pozostałych środków trwałych. 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów Fundacji wyniosła 957,01 złotych, ujętych we 
właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych 
 

W ramach działalności Fundacji w roku 2016 działali wolontariusze, Ambasadorzy Dobrej Woli 
Fundacji.  
 

8. Informacje o działalności zleconej 
 

W roku 2016 Fundacja nie podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź 
samorządowe.  
 

9. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych 
 

W ciągu 2016 roku  były składane deklaracje podatkowe.  
W 2016 roku działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli. 
 
 

                                                                                                                  Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                  Edgard Czesław Skarżyński  


