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Sprawozdanie  

z działalności Fundacji Solidarność-Wschód  

za 2014 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  
 

Działania Fundacji 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 
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obywatelstwa. Wprowadzenie w życie tych przepisów stało się możliwe dzięki determinacji i 

konsekwentnym działaniom  naszej Fundacji. 
  

Pomagamy 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. Służymy pomocą i świadczymy usługi w przedmiocie 

odzyskania lub uzyskania obywatelstwa polskiego, wsparcia repatriantów, osiedlenia się i pobytu w 

Polsce oraz uzyskania Karty Polaka.  Zakres usług obejmuje sporządzanie wniosków, uzasadnień, 

podań, tłumaczeń, odwołań, skarg  i innych niezbędnych dokumentów  
 

Udzielamy pomocy i świadczymy usługi w przedmiocie odzyskania lub uzyskania obywatelstwa 

polskiego, wsparcia repatriantów, osiedlenia się i pobytu w Polsce oraz uzyskania Karty Polaka.  
 

Drugim 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. 
 

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.   

Wyżej wymienione działania przyczyniają 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 2014  roku. 
 

 Spotkanie bożonarodzeniowe wraz z koncertem kolęd i utworów bożonarodzeniowych ADESTE 

FIDELES – Kościół Środowisk Twórczych pod wezwaniem Świętego Brata Alberta i Świętego Andrzeja 

Apostoła, Pl. Teatralny 20, Warszawa, 12.01.2014 r. 

 Spotkanie historyczno-muzyczne ZYGMUNT RUMEL I JEMU WSPÓŁCZEŚNI – Biblioteka 

Publiczna im. Z. J. Rumla w  Dzielnicy Praga – Południe, ul. Meissnera 5, Warszawa, 21.02.2014 r. 

 Spotkanie literacko-historyczne KU POKRZEPIENIU SERC - PATRIA MIA – Biblioteka 

Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ, ul. Skoczylasa 9, Warszawa, 

06.05.2014 r. 

 Czytamy klasykę, czyli Niekończąca się opowieść – 5 PRAGnienie czytaniA – Muszla 

Koncertowa, Park Skaryszewski, Warszawa, 10.05.2014 r. / współorganizacja 

 Spotkanie edukacyjno-kulturalne wraz z koncertem i wystawą obrazów MEANDRY SZTUKI – 

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka, ul. Porajów 14, 

Warszawa, 12.05.2014 r.  

 Spotkanie edukacyjno-kulturalne W RYTMACH LATA  – Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w  

Dzielnicy Praga – Południe, ul. Meissnera 5, Warszawa, 16.06.2014 r. 

 Spotkanie okolicznościowe Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie, zorganizowany przez 

Lubelski Urząd Wojewódzki – Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lublin, 23.06.2014 r. / 

współorganizacja 

 Seminarium poświęcone sytuacji na Ukrainie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy 

Polska – Wschód, Sala Konferencyjna Stowarzyszenia, ul. Marszałkowska 115, Warszawa, 25.06.2014 r. 

 VIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego w ramach ósmego 

Festiwalu pod tą samą nazwą, we współpracy z Fundacją Ocalenia Kultury Kresowej Chawira, Kraków, 

20-21.09.2014 r.  

 Wystawa obrazów MUZYKĄ MALOWANE – Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka, ul. Porajów 14, Warszawa, 29.09.2014 r.  

 Wydarzenie edukacyjno-kulturalne TOTUS TUUS – Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ, ul. Skoczylasa 9, Warszawa, 17.10.2014 r. 
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 Spotkanie historyczno-artystyczne OJCZYZNO DROGA, O CZYM SZUMIĄ BRZOZY, 

poświęcone obchodom Narodowego Święta Niepodległości – Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. 

Oczapowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, 13.11.2014 r. 

 Uroczystość odznaczenia medalami POLONIA MATER NOSTRA EST – Muzeum Kolekcji im. 

Jana Pawła II, Pl. Bankowy 1, Warszawa, 22.11. 2014 r. / współorganizacja 

 Spotkanie – premiera książki w Warszawskim Klubie Księgarza – Rynek Starego Miasta 22/24, 

Warszawa, 20.11.2014 r.  

 Spotkanie autorskie promujące książkę WYSPY NAFTALINOWE – Centralna Biblioteka 

Rolnicza im. M. Oczapowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, 10.12.2014 r. 
 

 Spotkanie poetycko-muzyczne PRZYBĄDŹCIE WIERNI – Biblioteka Publiczna im. Księdza 

Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ, ul. Skoczylasa 9, Warszawa, 17.12.2014 r. 
 

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.  
 

Sprawy 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. 

 

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 2014 roku Fundacja nie 

podejmowała działalności gospodarczej.  
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 

W roku 2014 Zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał.  
 
5. Informacja  o wysokości uzyskanych przychodów 
 

W 2014 roku uzyskano przychody z darowizn w wysokości 2.400,00 złotych. Nie uzyskano 

przychodów z działalności gospodarczej.  

 

6. Informacja o kosztach 
 

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 1.763,00 złotych, koszty  

administracyjne wyniosły 637,00 złotych.  

 

7. Informacje o zatrudnieniu, o członkach i wolontariuszach  
 

W roku 2014 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.  
 

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

nieruchomości, nie nabyła pozostałych środków trwałych. 
 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów Fundacji wyniosła 1.148,04 złotych, ujętych we 

właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych 
 

W ramach działalności Fundacji w roku 2014 nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.  
 

8. Informacje o działalności zleconej 
 

W roku 2014 Fundacja nie podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe  bądź 

samorządowe.  

 

9. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych 
 

W ciągu 2014 roku  były składane deklaracje podatkowe.  

W 2014 roku działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli. 

 

                                                                                                                  Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                  E. Czesław Skarżyński  
 


