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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

 
1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: 
 

 
Nazwa organizacji:  Regionalne Stowarzyszenie WSCHÓD-ZACHÓD 
 
Adres siedziby:   09- 402 Płock, ul. Dworcowa 2 
 
Telefon:    024- 364-08-99 
 
Data rejestracji:   08.07.2004 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
    XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Daty wpisania zmian: 17-05-2005 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
    XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
    07-02-2008 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
    XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
    20-02-2009 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
    XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
     
    19-08-2014 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
    XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
    23-01-2017 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,  
    XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
 
Wpis statusu OPP:  28-02-2006 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
    XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
Nr. KRS:   0000211879 
Nr Regon   611419482 
NIP          774-28-17-154 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia: 
    Tadeusz Wojciech Pankowski   -  Prezes  Zarządu   
    Wojciech Cichocki     -  Członek  Zarządu  
 
 
  2. Cele statutowe: 
 

Główną misją Stowarzyszenia jest organizowanie wymiany kulturalnej, 
naukowo technicznej i gospodarczej pomiędzy Wschodem a Zachodem 
oraz niesienie pomocy Polakom na Wschodzie – na obszarze byłego 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.  
Ponadto celem działań Stowarzyszenia jest: 
- zaspokajanie potrzeb naukowo-technicznych, bytowo-socjalnych i 

kulturalnych społeczności lokalnych,  
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- inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie wszelkich działań na rzecz 
szeroko pojmowanej ochrony środowiska oraz podejmowanie 
różnorodnych działań zmierzających do podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństw.  

 
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

 
Zarząd stowarzyszenia w 2019 roku zbierał się 6 razy. Na posiedzeniach Zarządu 
omawiano bieżącą działalność Stowarzyszenia. 
 
  
 W 2019 roku realizując działalność statutową wykonano następujące zadania: 
 
a.  w ramach realizacji zadania publicznego – Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2019 r. - dofinansowanego przez Kancelarię Senatu w Warszawie 
zorganizowano obóz szkoleniowy dla Polaków ze Wschodu – projekt pt. 
„Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, 
Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu” 
 
b. organizowano w 2019 roku spotkania w Płocku z młodzieżą z Syberii którzy 
studiowali na polskich uczelniach i zdecydowali się  pozostać w Polsce – tu 
mieszkają, pracują. Spotkania te miały na celu bezpośredni kontakt 
Stowarzyszenia ze swoimi swego czasu podopiecznymi – stypendystami, a teraz 
często współpracownikami. Spotkania te również miały na celu integrację ich 
środowiska, uzyskanie informacji na temat załatwiania formalności po 
skończeniu studiów i ewentualnym zostaniu w Polsce, wymiana informacji na 
temat podjęcia pracy itd. 
 
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 
 
Regionalne Stowarzyszenie WSCHÓD-ZACHÓD w Płocku prowadzi działalność 
gospodarczą tj.: 
 
- Biuro Rachunkowe w Płocku 

 
4. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia: 
 
W 2019r. Regionalne Stowarzyszenie WSCHÓD-ZACHÓD w Płocku podjęło 
następujące uchwały: 
 

 
Uchwała nr  1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 
W sprawie: zwolnienia z opłacania składek członkowskich w roku 2019 osób, 
które są członkami Stowarzyszenia i są repatriantami – emerytami, studentami i 
osobami bezrobotnymi. 
Uchwała nr 2/2019 z dnia 31 stycznia  2019 r. 
W sprawie: ustalenia wysokości opłacanych w 2019 roku przez Evgenię Frolovą 
składek członkowskich na kwotę 5,00 zł. miesięcznie. 
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5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów w 2019 roku: 
  

1. Z prowadzonej działalności gospodarczej     -    45.552,00 
      

Biuro Rachunkowe     -    45.552,00 
 

2. Dotacja z Kancelarii Senatu w Warszawie      -  144.250,00 
- realizacja projektu pt.. „Szkolenie liderskie dla 
kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, 
Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu” 

 
3. Pozostałe przychody statutowe – darowizna     -   10.000,00 

 
4.  Wpłaty 1% podatku           -     2.289,40 
 
6.  Składki członkowskie           -     2.260,00 
 
7.  Przychody pozostałe          -            0,00 
 
8. Przychody finansowe          -            0,06 
 

 
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez stowarzyszenie w 

ramach celów statutowych: 
 

Stowarzyszenie nie realizowało żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów 
statutowy 
 

7. Informacje o poniesionych kosztach: 
 
1.  koszty realizacji celów statutowych      -  184.467,83 
(w tym: 14.080,00 wolontariat {wyceny dokonano wg obowiązujących 
stawek} – praca społeczna członków stowarzyszenia  
 

- zorganizowanie warsztatów w ramach obozu szkoleniowego – realizacja 
projektu „Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej 
Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu” 

 
 (a+b+c) koszty programowe + administracyjne - 158.794,95 + wolontariat 
14.080,00  
 
    Łącznie koszt zadania     -  172.874,95 
a. finansowane z dotacji Kancelarii Senatu w Warszawie  -  144.250,00 
b. finansowane ze środków własnych                                    -    14.544,95 
c. wolontariat na rzecz realizowanego zadania    -    14.080,00 
 

 
- koszty statutowe zw. z organizacją spotkań z młodzieżą,  
  repatriantami itp.          -      1.026,61 
 
- pozostałe koszty statutowe        -   10.566,27 
 
2.  koszty administracyjne           -    2.670,44 
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3.  działalność gospodarcza          
- w tym koszty działalności biura rachunkowego                  -  22.801,75 
 
 
4.  pozostałe  koszty             -          0,01 
 
5. koszty finansowe          -          0,01 
  
       8. Dane o: 
 
a.  liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu 
w roku 2019 stowarzyszenie zatrudniało 1 osobę – dot. umów o pracę  
w roku 2019 były zrealizowane umowy o dzieło - 2 
w roku 2019 było zrealizowanych 6 umów wolontariackich  
 
b.  kwocie wynagrodzeń: 
w 2019 roku stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia: 
-  z tytułu umów o pracę (netto) w kwocie         8.045,07 zł. 
-  z tytułu umów o dzieło (netto)          3.613,00 zł. 
 
c. udzielanych przez stowarzyszenie pożyczkach i udzielonych stowarzyszeniu 
pożyczek: 
-   w 2019 roku stowarzyszenie nie udzieliło ani jednej pożyczki. 
-   w 2019 roku stowarzyszenie nie zaciągało żadnych pożyczek. 
 
d.  lokatach bankowych: 
w roku 2019 stowarzyszenie nie posiadało lokat bankowych     
 
e.  wartościach nabytych obligacji, akcji, udziałach: 
w 2019 roku stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji, akcji, ani udziałów. 
 
f.  nabytych nieruchomościach 
w 2019 roku stowarzyszenie nie nabywało żadnych nieruchomości. 
 
g.  nabytych środkach trwałych: 
w 2019 roku stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych. 
 
9. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i 
samorządowe, oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
 
W 2019 roku Kancelaria Senatu w Warszawie zleciła stowarzyszeniu zadania 
polegające na: 
 

- zorganizowaniu warsztatów w ramach obozu szkoleniowego – w ramach 
projektu „Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej 
Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu” 
Kancelaria Senatu przekazała Stowarzyszeniu dotację na wykonanie tego zadania 
w wysokości 144.250,00 zł – termin realizacji zadania mieścił się w okresie od 01 
kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku. 
Dotacja została wykorzystana w 100,00% tj. w wysokości 144.250,00 zł.   
W związku iż konto stowarzyszenia jest oprocentowane do Kancelarii Senatu 
przekazano 33,93 odsetek, które narosły od otrzymanej dotacji. 
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  Łącznie koszt zadania       -  172.874,95 
a. finansowane z dotacji Kancelarii Senatu w Warszawie  -  144.250,00 
b. finansowane ze środków własnych                                    -    14.544,95 
c. wolontariat na rzecz realizowanego zadania    -    14.080,00 
 
 
11. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 
oraz w sprawie deklaracji podatkowych: 
Na dzień 31-12-2019 Stowarzyszenie ma zobowiązania podatkowe z tytułu 
podatku od wynagrodzeń PIT-4 w wysokości 4,00 płatny do 20 stycznia 2020 i 
zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i 
ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 461,29  płatne do 15 stycznia 2020. 
 
Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; PIT- 4R; PIT- 11; oraz deklaracje do ZUS. 
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT i w związku z powyższym nie 
składa deklaracji VAT-7.  
W roku 2019 nie było kontroli zewnętrznych. 
 
12. Informacje dodatkowe: 
W czerwcu 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego 
Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku, na którym podjęto uchwały dotyczące 
przyjęcia bilansu stowarzyszenia za 2018 rok, oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi za 2018 rok.  
 

 

Płock, dn. 30-04-2020 
 
Podpisy Członków Zarządu: 
 
 
Tadeusz Wojciech Pankowski     
 
 
Wojciech Cichocki         
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