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Sprawozdanie  

z działalności Fundacji Solidarność-Wschód  

za 2015 rok 
 

 
Sporządzone na podstawie  

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r.  

 

 
1. Informacje ogólne 
 

Fundacja Solidarność-Wschód z siedzibą: 

ul. Długa 23/25 00-238 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     
 

Fundację reprezentują:  

Edgard Czesław Skarżyński – Prezes Zarządu 

Dominik Wódz – Członek Zarządu 

 

Cele statutowe Fundacji:  
 

  prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w 

krajach wschodnich oraz osób i polskich rodzin, które przesiedliły się z krajów wschodnich do Polski 

  udzielania wsparcia i pomoc rodzinom polskim zamieszkałym na Wschodzie oraz polskim 

rodzinom, które przesiedliły się z krajów wschodnich do Polski 

  wsparcie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, zdrowotnej, 

wspomaganie rozwoju inicjatywy, współpracy gospodarczej, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc 

pracy, rozwoju edukacji i ochrony zdrowia na rzecz osób polskiego pochodzenia z krajów 

wschodnich. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych  
 

Nasze działania kierujemy na współpracę z Polonią i Polakami poza granicami  kraju, wsparcie 

repatriantów oraz  Polaków na emigracji zarobkowej, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich 

stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw. 
 

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. 
 

Szczególną pomocą obejmujemy dążenia do odzyskania obywatelstwa osób pochodzenia polskiego 

spoza granic kraju ze względu na ich polskie korzenie, zgodnie z zasadą prawa krwi. Nowe 

możliwości w tym zakresie otwierają przepisu ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie 

polskim, która w życie weszła w sierpniu 2012 r. po uprzednim rozpatrzeniu przez Trybunał 

Konstytucyjny. Ustawa ta wprowadziła dotychczas polskiemu prawu nieznane dwie nowe instytucje 

odzyskania obywatelstwa polskiego: w drodze uznania za obywatela bądź przywrócenia 

obywatelstwa. Przepisy te dotyczą osób pochodzenia polskiego bez względu na ich miejsce i kraj 
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zamieszkania. Wprowadzenie w życie tych przepisów stało się możliwe dzięki determinacji i 

konsekwentnym działaniom  naszej Fundacji. 
 

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 2015 roku w sprawach dotyczących odzyskania obywatelstwa polskiego, osiedlenia się w Polsce 

udzieliliśmy pomocy siedmiu rodzinom pochodzenia polskiego z Kazachstanu, Ukrainy i Białorusi. 
 

Równoległym kierunkiem działalności Fundacji jest promocja kultury i sztuki.  

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. 
 

Działalność na płaszczyźnie sztuki, poprzez przybliżanie kultur oraz twórczości artystów z różnych 

krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego 

szacunku oraz lepszego zrozumienia współczesnych Europejczyków. 
 

Promowanie polskiej 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. 
 

W zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami statutowymi, Fundacja współdziała z organami 

władzy publicznej oraz  innymi instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, 

podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. 

Spotkania literacko-muzyczne, wystawy malarskie, wykłady i debaty, wydarzenia o tematyce 

historycznej 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.  ze Stowarzyszeniem 

Współpracy Polska-Wschód, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralną Biblioteką Rolniczą 
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im. M. Oczapowskiego, Stowarzyszeniem Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 

Wschodnich II RP, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Duszpasterstwem Środowisk Twórczych, 

Biblioteką im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Biblioteką im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Klubem Relax, Centrum Aktywności 

Lokalnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy itp. Współpraca ta służy wzbogacaniu naszej 

oferty. 

Wszystkie w/w działania cieszą się ogromnym zainteresowaniem audytorium oraz najwyższą 

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 2015 roku. 
 

  Spotkanie edukacyjno-kulturalne wraz z wernisażem wystawy obrazów OBRAZKI Z 

PIĘCIOLINII – Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka, 

ul. Porajów 14, Warszawa, 19.01.2015 r. 
 

  Spotkanie edukacyjno-kulturalne KOBIETA JEST MUZYKĄ – Biblioteka Publiczna im. Z. J. 

Rumla w  Dzielnicy Praga – Południe, ul. Meissnera 5, Warszawa, 21.02.2015 r. 
 

  Spotkanie edukacyjno-kulturalne JEJ IMIĘ… MUZYKA – Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ, ul. Skoczylasa 9, Warszawa, 06.03.2015 r. 
 

  Spotkanie autorskie PODWIECZOREK Z POWIEŚCIĄ – Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ, ul. Skoczylasa 9, Warszawa, 12.05.2015 r.  
 

  Historia czytana na nowo, czyli niezapomniane dziedzictwo – 6 PRAGnienie czytaniA – Plac 

Szembeka, Warszawa, 16.05.2015 r. / współorganizacja 
 

  Dzień Jedności Kresowian i debata KRESY A POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA – Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wiejska 4/6/8, Warszawa, 02.10.2015 r. / współorganizacja 
 

  Spotkanie historyczno-muzyczne PATRIA MIA, OJCZYZNO DROGA pod patronatem 

honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, poświęcone obchodom 

Narodowego Święta Niepodległości – Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62, Warszawa, 

11.11.2015 r. 
 

  Spotkanie z KRESOWYMI TRADYCJAMI BOŻONARODZENIOWYMI – Centralna 

Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, 16.12.2015 r. 
 
W toku w/w spotkań publiczności prezentujemy prelekcje dotyczące spraw Polonii i Polaków za granicą  

oraz zagadnień związanych z ich powrotem do kraju, odzyskaniem praw niesłusznie ich pozbawionych. W 

roku 2015 wystąpiliśmy także z inicjatywą zmian w ustawodawstwie w zakresie repatriacji Polaków ze 

Wschodu oraz zmian w ustawie o karcie Polaka. Szczegółowo nasze propozycje w tych kwestiach zostały 

przedstawione podczas spotkania w Sejmie w dniu 02 października 2015 r. z udziałem polityków, posłów, 

senatorów, historyków i przedstawicieli organizacji pozarządowych.  
 

Realizowane projekty edukacyjno-kulturalne docelowo kierujemy do wszystkich mieszkańców, w 

tym repatriantów oraz osób pochodzenia polskiego z krajów wschodnich, którzy przesiedlili się do 

Polski i zamieszkują w Polsce. Ma to służyć popularyzacji: tradycji, historii, dziedzictwa 

kulturalnego i wielokulturowego, jak również dialogu międzykulturowego. W konsekwencji 

przyczynia się to do połączenia współczesności z tradycjami, z drugiej zaś strony - do pogłębienia 

więzi mieszkańców z przesiedleńcami z krajów wschodnich. 
 

Realizowane projekty 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.  
 

Doświadczenia organizowanych i przeprowadzanych przez naszą Fundację spotkań edukacyjno-

kulturalnych dowodzą, że działania wspierające edukację kulturalną i społeczną na wszystkich 
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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.  
 

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. 
 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 

Wschodnich współorganizowaliśmy X Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i 

Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie w dniach 05-06.09.2015 r.  
 

Tematy dotyczące Polonii i Polaków za granicą, promocji kresowej kultury i sztuki, tradycji i 

historii oraz naszych inicjatyw regularnie podnosimy w publikacjach medialnych, w tym w gazecie 

Rzeczpospolita, dzienniku Gazeta Prawna, kwartalniku Kresowe Stanice, na portalach 

internetowych, m.in. kresowianie.com, kresy24.pl, polukr.pl. 

 

3. Informacja o działalności gospodarczej  
 

Zgodnie z wpisem w KRS Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym 

zakresie:  

51.51. 1   Sprzedaż  hurtowa  realizowana  na zlecenie 

51.51.2  Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i innych zwierząt 

51.51.3  Sprzedaż hurtowa  żywności, napojów i tytoniu 

51.51.4  Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego 

70.70.1  Obsługa nieruchomości na własny użytek 

74.74.4  Reklama 

92.92.7  Działalność rekreacyjna pozostała 
 

Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością pomocniczą. W 2015 roku Fundacja nie 

podejmowała działalności gospodarczej.  
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 

Uchwała nr 01/SWF-11/2015 z dnia 12.11.2015 r. dotycząca odwołania zmian w składzie Zarządu 

Fundacji.  
 

Uchwała nr 01-11/2015 z dnia 17.11.2015 r. dotycząca: ustalenia i zatwierdzenia nowej nazwy; 

uzupełnienia, zmian i zatwierdzenia celów; zatwierdzenia statutu Fundacji.  
 

Uchwała nr 02-11/2015 z dnia 19.11.2015 r. dotycząca powołania członka Rady Fundacji. 
 

Uchwała nr 03-11/2015 z dnia 19.11.2015 r. dotycząca powołania członka Rady Fundacji. 
 

Uchwała nr 05-11/2015 z dnia 19.11.2015 r. dotycząca powołania członka Rady Fundacji. 
 
5. Informacja  o wysokości uzyskanych przychodów 
 

W roku 2015 uzyskano przychody z darowizn w wysokości 6.824,31złotych. Nie uzyskano 

przychodów z działalności gospodarczej.  

 

6. Informacja o kosztach 
 

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 5.948,81 złotych, koszty  

administracyjne wyniosły 875,50 złotych.  

 

7. Informacje o zatrudnieniu, o członkach i wolontariuszach  
 

W roku 2015 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. Nie wypłacała także żadnych 

kwot z tytułu umów zlecenia.  
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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 2015 r. wartość aktywów Fundacji wyniosła 1.037,64 złotych, ujętych we 

właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych 
 

W ramach działalności Fundacji w roku 2015 działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.  
 

8. Informacje o działalności zleconej 
 

W roku 2015 Fundacja nie podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe  bądź 

samorządowe.  

 

9. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych 
 

W ciągu 2015 roku  były składane deklaracje podatkowe.  

W 2015 roku działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli. 

 

                                                                                                                  Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                  Edgard Czesław Skarżyński  
 


