
 

 

Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku 

za 2018 rok 

 

W 2018 roku odbyło się 6 (sześć) posiedzeń Zarządu. 

 

          Na koniec 2018 roku stowarzyszenie liczyło 19 członków, oraz grupę 

wolontariuszy – sympatyków stowarzyszenia m.in. młodzież pochodzenia polskiego 

ze Wschodu, która po studiach została w Polsce, tu mieszka, pracuje i w miarę 

możliwości angażuje się w różne przedsięwzięcia Stowarzyszenia. 

 

          Na posiedzeniach Zarządu omawiano działalność statutową Stowarzyszenia - 

głównie sprawy związane ze współpracą z organizacjami polonijnymi, - przede 

wszystkim z organizacjami działającymi w syberyjskich obwodach tj. Republice Ałtaj, 

Ałtajskim Kraju, Omskim Obwodzie oraz Obwodzie Kemerowskim w Federacji 

Rosyjskiej. Omawiano również rozszerzenie współpracy o organizacje polonijne 

działające na terenie Mołdawii, Kazachstanu, Białorusi, Uzbekistanu, Azerbejdżanu.     

Omawiano także możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową 

Stowarzyszenia. 

 

W 2018 roku stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na realizację następujących 

zadań: 

 

- Kancelaria Senatu w Warszawie zleciła stowarzyszeniu do realizacji trzy zadania: 

 

- zorganizowaniu warsztatów w ramach obozu szkoleniowego – realizacja projektu 

„Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, 

Kazachstanu, Białorusi i Mołdawii wraz z sesją naukową z okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości” 

 

- projekt pt. "Remont i modernizacja DOMU POLSKIEGO w Bielcach (Mołdawia) - 

kontynuacja" 

 

- zorganizowanie wyjazdu do Federacji Rosyjskiej w ramach projektu „Promocja 

polskiej historii i wspieranie działań kulturalnych Polaków na rosyjskiej Syberii i w 

Kazachstanie. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”: 

 

Kancelaria Senatu przekazała Stowarzyszeniu dotacje na wykonanie tych zadań w 

łącznej wysokości 350.117,00 zł – w tym: 

- na organizację obozu szkoleniowego – 130.000,00 zł – termin realizacji zadania 

mieścił się w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 października 2018 roku, 

- na remont Domu Polskiego w Bielcach – 140.117,00 zł – zadanie realizowano w 

terminie od 01 kwietnia 2018 do 15 grudnia 2018 roku, 

- na organizację wyjazdu na rosyjską Syberię i do Kazachstanu – 80.000,00 zł – termin 

realizacji projektu od 01 kwietnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. 

 

 



 

Realizacja zadań: 

W zorganizowanym obozie szkoleniowym wzięło udział 27 przedstawicieli 

organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, z Kazachstanu, Białorusi i Mołdawii 

Całkowity koszt zadania – włącznie z wolontariatem wyniósł   – 156.952,87 zł. 

 

Remont Domu Polskiego w Bielcach zlecono firmie miejscowej, nadzór nad 

wykonaniem prac mieli przedstawiciele Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-

Zachód w Płocku i przedstawiciele Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach. 

Całkowity koszt zadania – włącznie z wolontariatem wyniósł – 158.303,77 zł. 

 

Wyjazd na rosyjską Syberię i do Kazachstanu – HZP i T „Dzieci Płocka” im. W. 

Milke i przedstawiciele RS Wschód-Zachód w Płocku wzięli udział w spotkaniach z 

Polakami z Omska i okolic, z Polakami z Czkałowa i innych miast i miejscowości w 

Kazachstanie. Zespół dał wiele koncertów dla Polaków i nie tylko. Z HZP i T „Dzieci 

Płocka” występowały zespoły działające przy polskich organizacjach. Nasza wizyta 

cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk współpracujących z organizacjami 

polskimi na terenie Omska w Federacji Rosyjskiej, na terenie Czkałowa, Kokszetau i 

innych miejscowości w Kazachstanie. 

Koszt zadania – tj. koszty pobytu na terenie rosyjskiej Syberii i Kazachstanu – 

zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na terenie Rosji i Kazachstanu finansowane z 

dotacji Senatu i środków własnych RS Wschód-Zachód w Płocku – włącznie z 

wolontariatem wyniósł – 96.725,81 zł. Koszty przelotu do Omska i z powrotem, 

koszty wiz – poniósł partner zadania – HZP i T „Dzieci Płocka” – 38.592,51 zł. 

 

W ramach realizacji pozostałych zadań statutowych RS W-Z w 2018 roku: 

 

- organizowano w Płocku spotkania z młodzieżą z Syberii, która po skończeniu  

studiów na polskich uczelniach została w Polsce – tu pracuje, mieszka. Miały one na 

celu bezpośredni kontakt Stowarzyszenia z nimi, jak również integrację ich 

środowiska.  

 

- zorganizowaliśmy wsparcie finansowe dla repatrianta – opłata za zakwaterowanie w 

akademiku – opłata za dwu miesięczny pobyt. 

 

      Stowarzyszenie przez cały czas angażuje się w repatriację Polaków ze 

Wschodu. Temat nie jest łatwy, władze samorządowe nie gwarantują mieszkań, ani 

pracy dla ewentualnych przyszłych repatriantów. Przedsiębiorcy jeszcze nie są gotowi, 

aby w większym zakresie włączyć się w sprawy repatriacji, ale mamy nadzieję, że 

część osób prowadzących firmy w niedalekim czasie wesprze projekty dotyczące 

repatriacji. Trzeba nadmienić, że wiele osób pochodzenia polskiego ze Wschodu 

chciałoby przenieść się do kraju, z którego pochodzili ich przodkowie. Największe 

szanse mają młodzi ludzie, którzy szybko aklimatyzują się w naszej rzeczywistości, 

znają dobrze język polski i posiadają dobre wykształcenie. Osoby starsze, schorowane 

i otrzymujące od państwa polskiego minimalną emeryturę są skazane na wegetowanie, 

a chyba inaczej wszystko to sobie wyobrażały. Zarząd Stowarzyszenia wielokrotnie 

porusza kwestię repatriacji, ale na przestrzeni 14 lat działalności Stowarzyszenia nie 

wiele w tej sprawie się zmienia. A w czasach, gdy wielu uchodźców z krajów 



arabskich szuka miejsca dla siebie w zachodniej Europie – to może w pierwszej 

kolejności powinniśmy pomyśleć o tych, których przodkowie na Syberię zostali 

zesłani, dlatego że walczyli o niepodległość Polski m.in. w Powstaniu Styczniowym, 

albo zesłani przez stalinowski reżim tylko, dlatego że byli Polakami.  

Nowa ustawa repatriacyjna, daje nadzieje na rozwiązanie kwestii repatriacji i miejmy 

nadzieję, że nastanie czas, że wszyscy Polacy ze Wschodu którzy będą chcieli wrócić 

bez problemu otrzymają mieszkania i pracę. 

 

       Na posiedzeniach Zarządu omawiano także działalność gospodarczą 

Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód tj. Biura Rachunkowego. 

  

Działalność biura pokrywa koszty prowadzenia biura rachunkowego i koszty 

administracyjne stowarzyszenia tj. koszty lokalu, telefonów, zakupy materiałów 

biurowych, ZUS itp.., Aby realizować zadania wynikające ze statutu stowarzyszenia 

tj. pobyty grup młodzieżowych, pobyty Polaków ze Wschodu i innych polonusów, aby 

organizować paczki i ich wysyłkę oraz wiele innych zadań to musimy na tę 

działalność statutową pozyskiwać środki z zewnątrz – dotacje, darowizny. Nie jest to 

łatwe zadanie. Każdy realizowany projekt, na który otrzymujemy środki z „zewnątrz” 

wymaga – często znacznego – wkładu własnego. 

 

Na działalność statutową pozyskaliśmy w 2018 roku środki z dotacji z Kancelarii 

Senatu RP  – 350.117, 00 zł.; z darowizn – niestety w 2018 nie było żadnych środków 

wspomagających działalność stowarzyszenia; wpływy z 1% w wysokości 2.308,20 zł.  

i z tytułu wpłaty składek członkowskich w 2018 roku wpłynęło 680,00 zł. 

 

Z działalności gospodarczej w 2018 roku wpływy wyniosły: 51.832,00 plus pozostałe 

przychody operacyjne i finansowe 0,01 – łączne 51.832,01  minus koszty utrzymania 

biura rachunkowego (24.254,84), ogólnoadministracyjne (5.135,30), pozostałe koszty 

operacyjne i finansowe(4.994,23) co stanowi łącznie 34.384,37 pozostałą kwotę tj. 

17.447,64 zł. przeznaczono na realizację zadań statutowych w 2018 roku. 

 

Łącznie środki finansowe przeznaczone na realizację zadań statutowych 

wyniosły 408.169,03 zł.  – zostały pokryte z dotacji, wpłat z tyt. 1% , składek 

członkowskich i z działalności gospodarczej w wysokości 17.477,64 i z zysku z lat 

ubiegłych. 

 

I tak koszty realizacji zadań kształtowały się w następujący sposób: 

 

– realizacja projektu „Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z 

rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi i Mołdawii wraz z sesją naukową z okazji 

100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”  – łączny koszt  156.952,87 zł. 

 (w tym wolontariat wyceniony na kwotę 8.000,00 zł.) 

 

– realizacja projektu – „Promocja polskiej historii i wspieranie działań kulturalnych 

Polaków na rosyjskiej Syberii i w Kazachstanie. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę”– łączny koszt – 141.718,32 zł. (w tym 38.592,51 zł 

koszty poniesione przez partnera tj. HZP i T „Dzieci Płocka” oraz umowy 

wolontariackie wycenione na kwotę 6.400,00 zł.) 



– realizacja projektu „Remont i modernizacja Domu Polskiego w Bielcach w 

Mołdawii - kontynuacja” – łączny koszt – 158.303,77 zł. (w tym wolontariat 

wyceniony na kwotę 7.600,00 zł.) 

 

– koszty organizacji spotkań z młodzieżą, repatriantami itp.      9.571,08 zł. 

 

– wsparcie finansowe dla repatrianta – opłata za zakwaterowanie w akademiku – 

opłata za dwu miesięczny pobyt              860,00 zł. 

 

– pozostałe koszty statutowe               1.355,50 zł. 

 

Reasumując: Na 2018 rok złożyliśmy kilka wniosków/projektów – Senatu RP 

zaakceptował  3 wnioski do realizacji, natomiast nie otrzymaliśmy dotacji na wniosek 

złożony do Urzędu Miasta Płocka.  

 

 

Informacja na temat podjętych działań na rok – 2019 rok. 

 

W wymaganym terminie w 2018 roku RS W-Z złożyło wnioski do Senatu RP – 

Kancelarii Senatu Biura Polonijnego. Dotyczyły one pozyskania dofinansowania na 

realizację następujących zadań, organizacji obozu naukowo-szkoleniowego – dla 

kierownictw organizacji polskich działających na terenie Ałtajskiego Kraju, Republiki 

Ałtaj, Obwodu Kemerowskiego i Omskiego Obwodu oraz Kazachstanu, Mołdawii i 

Białorusi – kontynuacja szkoleń prowadzonych latach ubiegłych – tytuł projektu 

„Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, 

Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistan”, na wyjazd grupy młodzieży z 

Płocka (Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”) wraz osobami towarzyszącymi do 

Federacji Rosyjskiej na Ałtaj do Górno-Ałtajska i do Kemerowa – tytuł projektu – 

„Promocja polskiej historii i wspieranie działań kulturalnych Polaków na rosyjskiej 

Syberii”. Złożyliśmy również wniosek inwestycyjny – tytuł projektu „Budowa sali 

szkoleniowo - widowiskowej przy DOMU POLSKIM w Bielcach (Mołdawia) - etap I 

z cyklu dwuletniego”. 

Wszystkie wnioski rozpatrywano w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku – 

środki na realizację zadań rozdzielano w ramach „Współpracy z Polonią i Polakami za 

granicą”.   

Jeden wniosek tylko został  rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie z 

Senatu RP na organizację następującego przedsięwzięcia - 144.250,00 zł. – 

organizacja obozu  szkoleniowego – Senat RP dofinansował przyjazd 30 osób z 

organizacji polskich działających na rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Uzbekistanu, 

Białorusi, Mołdawii i Azerbejdżanu. Natomiast wnioski dotyczące dofinansowania 

wyjazdu na Ałtaj do Górno-Ałtajska i do Kemerowa i na budowę sali szkoleniowo-

widowiskowej przy Domu Polskim w Bielcach (Mołdawia) nie zostały zaakceptowane 

i nie zostały na te zadania przyznane środki. 

 

Składaliśmy także jeden wniosek konkursowy do Urzędu Miasta Płocka na 

dofinansowanie zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka – wydanie książki 

– ale niestety nie został zaakceptowany i nie otrzymaliśmy na to zadanie żadnych 

środki. 



 

      W imieniu Zarządu i własnym dziękuję gorąco tym wszystkim, którzy pamiętali 

i przekazali 1 % podatku, wspierając działalność statutową naszego stowarzyszenia, 

jako organizacji pożytku publicznego. Informujemy, że chętni mogą przekazywać 

również w miarę możliwości darowizny w ciągu roku na rzecz działalności statutowej 

stowarzyszenia.  

 

     Stowarzyszenie ma skrzynkę pocztowa dzięki temu docierają do nas różni 

ludzie z Polski i zagranicy, z wieloma propozycjami nawiązania bezpośredniej 

współpracy. 

Mamy stronę internetową – www.rswz.pl – . 

 

Należy obecnie dokładnie przeanalizować listę naszych członków – mamy aktualnie 

19 osób i należałoby w ciągu przyszłego roku przyjąć maksymalnie 2 – 4 osoby czy 

instytucje, a osoby które ewidentnie nie są zainteresowane działalnością naszego 

stowarzyszenia – skreślić z listy członków. 

 

 

Płock dn. 04 czerwiec 2019r. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Tadeusz Pankowski – Prezes 

 

Wojciech Cichocki – Członek Zarządu 

 

http://www.rswz.pl/

