
 

                                ZESPÓŁ FUNDACJI 

 

 
 

EDGARD CZESŁAW SKARŻYŃSKI 
Prezes Zarządu 
 

Ekonomista, przedsiębiorca 
 

Absolwent Białoruskiego Uniwersytetu 
Państwowego oraz Wydziału Finanse i 
Kredyty Białoruskiego Państwowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

 
 

 

 
 

 

 
ANETA  SKARŻYŃSKI 
Dyrektor ds. Kultury i Sztuki 
 

Śpiewaczka, malarka, pisarka 
 
Absolwentka Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej oraz 
Wydziału Wiedzy o Kulturze i Plastyki 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
 
 

 

 

 

 

 
KRZYSZTOF KONSTANTY RADZIWIŁŁ 
Wiceprzewodniczący Rady 
 

Książę 
 
 

Wielki Baliw Polski Wojskowego i 
Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza  
z Jerozolimy 

 
 

ANDRZEJ SEROCZYŃSKI 
Członek Rady 
 

Kompozytor, aranżer, pianista, pedagog 
 

Absolwent Akademii Muzycznej  w 
Warszawie. Członek  Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS oraz Związku Polskich 
Autorów i Kompozytorów ZAKR 

 
zachęcamy Państwa, instytucje, organizacje krajowe 
 i zagraniczne do zaangażowania się we współpracę z 

Fundacją Polonia Union 

OFERTA PRAWNA 

 
pomoc w dopełnianiu wszelkich formalności osobom 
polskiego pochodzenia, chcącym uzyskać  lub 
odzyskać obywatelstwo polskie 

 
konsulting oraz obsługa formalności w zakresie: 
osiedlenia się, pobytu stałego, pobytu czasowego i 
pracy w Polsce 
 
działalność z zakresu rozwoju biznesu, biznes 
integracja 

 
doradztwo i pomoc w zakresie ochrony praw polskich 
mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, 
swobód obywatelskich,  rozwoju demokracji, 
budowania wspólnoty wszystkich Polaków 

 
sporządzanie wniosków, podań, pism procesowych, 
tłumaczenie dokumentów 

 
kompleksowa obsługa prawna w zakresie powyższych 
zagadnień prawnych 

 
reprezentowanie osób zainteresowanych przed 
urzędami, organami i instytucjami publicznymi 

 
kontakty z mediami 

 
OFERTA KULTURALNA 

 

organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych, 
muzyczno-plastycznych, muzyczno-literackich, 
historyczno-artystycznych i innych wydarzeń 

 
oprawa artystyczna uroczystości oraz innych imprez 
poprzez organizację koncertów muzyki klasycznej 

 
organizacja ekspozycji okolicznościowych i wystaw 
dzieł sztuki 

 
autorskie programy artystyczne 

 
 

ważny jest każdy gest i wszelkie wsparcie 
 

 
 

pomagaj razem z nami 
konto Fundacji Polonia Union 

33 1910 1048 2203 4719 2847 0001 
 

 
 

 
 

MISJA 

 
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 narodami. 
 

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

Konsekwentne działania Fundacji doprowadziły do 
istotnych zmian w ustawodawstwie polskim. 
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 
oraz szacunku z uwzględnieniem naszej 
przynależności do Unii Europejskiej. 
 

Popieramy prawa naszych rodaków na emigracji 
zarobkowej, wspieramy inicjatywy polskiego 
biznesu służące rozwojowi współpracy 
gospodarczej. Dążymy do budowania i rozwoju 
dobrosąsiedzkich stosunków oraz współpracy 
pomiędzy Polską a innymi krajami. 
 

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. 
 

Z góry dziękujemy za każdy gest i czyn Ludzi Dobrej 
Woli na rzecz rozwoju dzieci polskich rodzin, 
integracji repatriantów, promowania kultury, 
sztuki i dziedzictwa narodowego. Dzięki 
donatorom oraz darczyńcom służymy interesom 
pro publico bono. 

 

 


