
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina MIĘKINIA

Powiat ŚREDZKI

Ulica UL. ZAMKOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość WOJNOWICE Kod pocztowy 55-330 Poczta WOJNOWICE Nr telefonu 713417197

Nr faksu 713417197 E-mail office@kew.org.pl Strona www www.kew.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93266525800000 6. Numer KRS 0000013264

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Andrzej Dąbrowski Prezes Zarządu TAK

Laurynas Vaiciunas Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna i naukowa w 
zakresie:

1) zbliżenia między narodami Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii 
oraz innych krajów;
2) kształcenia w Polsce młodych ludzi z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Mołdawii oraz innych krajów;
3) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i myślenia o 
państwie jako „dobru wspólnym” ;
4) rozpowszechniania  idei samorządności i samorządu w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz innych krajach;
5) sprzyjania rozkwitowi kultury i nauki;
6) upowszechniania sztuk pięknych;
7) działalności naukowo-badawczej;
8) działań na rzecz integracji europejskiej;
9) wspierania międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju 
przedsiębiorczości;
10) upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
11) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w Europie 
Środkowej i Wschodniej.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adolf Juzwenko Przewodniczący Rady TAK

Jarosław Obremski Wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

Paweł Adamowicz Członek Rady TAK

Adam Boniecki Członek Rady TAK

Rafał Borkowski Członek Rady TAK

Sebastian Burdzy Członek Rady TAK

Adam Chmielewski Członek Rady TAK

Urszula Doroszewska Członek Rady TAK

Wiesław Dreko Członek Rady TAK

Rafał Dutkiewicz Członek Rady TAK

Grzegorz Dzik Członek Rady TAK

Norbert Frejek Członek Rady TAK

Leon Kieres Członek Rady TAK

Jerzy Koźmiński Członek Rady TAK

Paweł Kowal Członek Rady TAK

Henryk Litwin Członek Rady TAK

Tadeusz Luty Członek Rady TAK

Jan Malicki Członek Rady TAK

Andrzej Nowak Członek Rady TAK

Jacek Ossowski Członek Rady TAK

Jan Parys Członek Rady TAK

Cezary Przybylski Członek Rady TAK

Andrij Sadovyj Członek Rady TAK

Jan Waszkiewicz Członek Rady TAK

Krystyna Zachwatowicz - 
Wajda

Członek Rady TAK

Wojciech Wróbel Członek Rady TAK
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) międzynarodowej wymiany młodzieży,
b) szkoleń i działalności edukacyjnej,
c) koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, staży, wizyt 
studyjnych i innych form kształcenia, spotkań integracyjnych, programów 
radiowych i telewizyjnych,
d) działalności wydawniczej, poligraficznej,
e) działalności naukowo-badawczej,
f) konkursów i stypendiów,
g) działalność informacyjną dotyczącą własnej aktywności i obszaru 
objętego celami działania.

2) współpracę z organami administracji rządowej, organami jednostek 
samorządu terytorialnego, szkołami, szkołami wyższymi, organizacjami 
pozarządowymi i osobami fizycznymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu kontynuowała w 
roku 2017 swoją działalność. Koncentrowała się ona wokół działalności wydawniczej, edukacyjnej, 
promocji Polski w świecie i debaty na temat polskiej i europejskiej polityki wschodniej.

Najważniejsze realizowane zadania:
1. Wydawanie dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia. Ukazało się 6 numerów w 5 zeszytach pisma. 
Została rozbudowana strona internetowa. Odbyło się również kilka spotkań promocyjnych.
2. Wydawanie dwumiesięcznika New Eastern Europe. Ukazało się 6 numerów w 5 zeszytach. Pismo 
było współwydawane przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Ukończono i wdrażano w życie strategię rozwoju pisma na najbliższe 5 
lat. Odbyło szereg spotkań promocyjnych w Polsce oraz zagranicą, m.in. w Gruzji, Macedonii, 
Niemczech, USA i Rosji. 
3. Kontynuowanie działalności wydawnictwa książek. 
4. Zrealizowano kolejną Międzynarodową Szkołę Nowej Europy im. Profesora Bohdana Osadczuka. 
5. Odbyły się dwa seminaria translatorskie, prowadzone przez Adama Pomorskiego, prezesa Pen Clubu.
6. Odbyła się Wschodnia Szkoła Zimowa, realizowana wspólnie ze Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego.
7. We wrześniu zrealizowano po raz pierwszy Międzynarodową Szkołę Historii i Kultury Europy 
Środkowo-Wschodniej.
8. W październiku po raz trzynasty odbyła się doroczna konferencja Polska Polityka Wschodnia 2017.
9. W czasie całego roku odbywały się spotkania i wieczory autorskie oraz koncerty artystów z Polski i 
Europy Wschodniej.
10. Odbyły się dwa Międzynarodowe Seminaria Translatorskie, które prowadził Adam Pomorski. 

Istotnym osiągnięciem roku 2017 było wdrożenie systemu CRM (system obsługi relacji z klientami), 
obsługującego m.in. prenumeraty czasopism.

Szczegółowe informacje na temat działań fundacji znajdują się na stronie internetowej: 
www.kew.org.pl oraz www.new.org.pl i www.neweasterneurope.eu
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

10000

100

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Remont, konserwacja i utrzymanie zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego w Wojnowicach 
koło Wrocławia.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji. gdzie 
indziej niesklasyfikowane. 

1. Organizacja Wschodniej 
Szkoły Zimowej (wraz ze 
Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego) dla 
studentów ostatnich lat 
studiów z Polski i Europy 
Wschodniej;
2. Organizacja Polsko-
Niemiecko-Ukraińskiej 
Szkoły im. Profesora 
Bohdana Osadczuka;
3. Konferencja Polska 
Polityka Wschodnia 2017.
4. Cykl wykładów 
otwartych Academia 
Europae Orientalis.
5. Organizacja dwóch 
seminariów 
translatorskich Tłumacze 
bez granic. Jedno 
przeznaczone dla tłumaczy 
literatury pięknej, drugie 
dla tłumaczy literatury 
humanistycznej.
6. Nagroda Ambasador 
Nowej Europy, wręczana 
raz w roku w Europejskim 
Centrum Solidarności w 
Gdańsku.
7. Udział w Nagrodzie im. 
Lwa Sapiehy oraz 
Nagrodzie im. Hetmana 
Wyhowskiego (wraz ze 
Studium Europy 
Wschodniej UW oraz 
najważniejszymi polskimi 
uczelniami).
8. Wydawnictwo książek. 
Przygotowanie wraz z 
Harvard University Press 
wydania anglojęzycznego 
książki prof. Aleksandry 
Hnatiuk "Odwaga i 
strach".

85.59.B
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

wydawanie czasopism i 
pozostałych periodyków. 
W roku 2017 
kontynuowano działalność 
wydawnictwo Kolegium. 
Wydawano książki i 
czasopisma. 
Dwumisięcznik Nowa 
Europa Wschodnia 
(www.new.org.pl) 
wychodził w nakładzie 
3050 egz. Redaktor 
naczelny: Andrzej 
Brzeziecki. Pismo 
ukazywało się w wersji 
drukowanej oraz 
elektronicznej, dostępnej 
w www.ekisiok.pl W roku 
2017 były też 
organizowane spotkania 
promocyjne w Polsce. 
Drugie pismo to 
dwumiesięcznik New 
Eastern Europe, 
wydawany we współpracy 
z Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. 
Średni nakład pisma to 
5000-6000 egz. Pismo 
wychodzi w j. angielskim i 
ma swoją stronę 
internetową 
www.neweasterneurope.e
u. W roku 2017 
zrealizowano nową stronę 
internetową pisma. 
Zorganizowano także cykl 
spotkań promocyjnych w 
różnych krajach (USA, 
Gruzja, Macedonia, 
Niemcy, Estonia, Ukraina. 
Pismo jest dystrybuowane 
w 59 krajach świata 
poprzez firmę Pinneaple 
Media w Londynie. 
Siedziby redakcji mieszczą 
się w Krakowie.

58.14.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

wydawanie czasopism i 
pozostałych 
periodyków.

W roku 2017 
kontynuowano 
działalność 
wydawnictwo 
Kolegium. Wydawano 
książki i czasopisma.

Dwumisięcznik Nowa 
Europa Wschodnia 
(www.new.org.pl) 
wychodził w nakładzie 
3050 egz. Redaktor 
naczelny: Andrzej 
Brzeziecki. Pismo 
ukazywało się w wersji 
drukowanej oraz 
elektronicznej, 
dostępnej w 
www.ekisiok.pl W roku 
2017 były też 
organizowane 
spotkania promocyjne 
w Polsce.

Drugie pismo to 
dwumiesięcznik New 
Eastern Europe, 
wydawany we 
współpracy z 
Europejskim Centrum 
Solidarności w 
Gdańsku. Średni nakład 
pisma to 5000-6000 
egz. Pismo wychodzi w 
j. angielskim i ma swoją 
stronę internetową 
www.neweasterneurop
e.eu. W roku 2017 
zrealizowano nową 
stronę internetową 
pisma. Zorganizowano 
także cykl spotkań 
promocyjnych w 
różnych krajach (USA, 
Gruzja, Macedonia, 
Niemcy, Estonia, 
Ukraina. Pismo jest 
dystrybuowane w 59 
krajach świata poprzez 
firmę Pinneaple Media 
w Londynie.
Siedziby redakcji 
mieszczą się w 
Krakowie.

58.14.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2 794 787,46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 803 372,36 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 623 027,74 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 2 024,63 zł

e) Pozostałe przychody 366 362,73 zł

0,00 zł

1 073 505,12 zł

490 205,73 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 232 314,65 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 955,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 563 710,85 zł

Druk: MPiPS 8
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27 155,22 zł

202 324,10 zł

2 835,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 994 806,96 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 648 447,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -292 781,18 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 955,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 562 434,52 zł 3 955,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 154 924,76 zł 3 955,00 zł

915 808,92 zł 0,00 zł

0,00 zł

38 256,50 zł

15 838,78 zł

437 605,56 zł 0,00 zł

1 Wydawanie czasopisma Nowa Europa Wschodnia 3 955,00 zł

1 Wydawanie czasopisma Nowa Europa Wschodnia 3 955,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

Druk: MPiPS 9



w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

10,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

8,3 etatów

322,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

5,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

5,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 917 400,34 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

478 830,90 zł

478 830,90 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 438 569,44 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

917 400,34 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 190 854,87 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 726 545,47 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

12 434,90 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

230,27 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

20,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

20,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

10 783,21 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 140 807,45 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Gmina Miejska Kraków - 
W/I/2147/KD/200/2017 - 
Kraków. Wschód - Inspiracje. 
Wydanie dodatku

Gmina Miejska Kraków - 
W/I/2147/KD/200/2017 - 
Kraków. Wschód - Inspiracje. 
Wydanie dodatku

Gmina Miejska Kraków 10 000,00 zł

2 Gmina Miejska Kraków - 
W/I/2169/KD/206/2017 - 
Joseph Conrad in New 
Eastern Europe

Gmina Miejska Kraków - 
W/I/2169/KD/206/2017 - 
Joseph Conrad in New Eastern 
Europe

Gmina Miejska Kraków 10 000,00 zł

3 Gmina Wrocław - 
D/BWZ/2005/1/2017 - 
Międzynarodowe 
Seminarium Translatorskie 
TŁUMACZE BEZ GRANIC

Gmina Wrocław - 
D/BWZ/2005/1/2017 - 
Międzynarodowe Seminarium 
Translatorskie TŁUMACZE BEZ 
GRANIC

Gmina Wrocław 68 600,00 zł

4 Gmina Wrocław - NEW - um 
D/BWZ/1864/1/2017-2019

Wydawanie czasopisma Nowa 
Europa Wschodnia

Gmina Wrocław 285 078,86 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 783,21 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Spółka ze 100% udziałem 
organizacji. Pozostała do 
spłaty na dzień 31.12.2017 
kwota to 64 307,45 zł.
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

5 Gmina Wrocław - 
Współpraca z Europą 
Wschodnią - 
D/BWZ/1863/1/2017-2019

Współpraca z Europą 
Wschodnią - 
D/BWZ/1863/1/2017-2019

Gmina Wrocław 114 937,22 zł

6 Miasto Gdańsk - RWB-
W/3810/BPK/361/UWBież/2
017/ML

RWB-
W/3810/BPK/361/UWBież/201
7/ML

Miasto Gdańsk 3 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 MKiDN - 00350/17/DDZ - 
Stanisławów 20/XX

MKiDN - 00350/17/DDZ - 
Stanisławów 20/XX

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

24 000,00 zł

2 MKiDN - 02709/17/FPK/IK - 
Międzynarodowe 
Seminarium Translatorskie 
TŁUMACZE BEZ GRANIC

MKiDN - 02709/17/FPK/IK - 
Międzynarodowe Seminarium 
Translatorskie TŁUMACZE BEZ 
GRANIC

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

60 000,00 zł

3 MKiDN - 03386/17/FPK/IK - 
Joseph Conrad in New 
Eastern Europe

MKiDN - 03386/17/FPK/IK - 
Joseph Conrad in New Eastern 
Europe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

60 900,00 zł

4 MKiDN umowa 
00275/17/DEK - 
Modernizaca i wyposażenie 
sal

MKiDN umowa 00275/17/DEK - 
Modernizaca i wyposażenie sal

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

37 000,00 zł

5 MKiDN umowa 
01391/17/FPK/IK - NEE

MKiDN umowa 
01391/17/FPK/IK - wydanie 
dwumiesięcznika New Eastern 
Europe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

149 900,00 zł

6 MKiDN umowa 
02313/16/FPK/IK - In 
Memoriam. Od Łesi Ukrainki 
do Bohdana-Ihora 
Antonycza: Antologia poezji 
ukraińskiego modernizmu

MKiDN umowa 
02313/16/FPK/IK - In 
Memoriam. Od Łesi Ukrainki do 
Bohdana-Ihora Antonycza: 
Antologia poezji ukraińskiego 
modernizmu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

4 000,00 zł

7 MKiDN umowa 
02347/16/FPK/IK - Wydaie 
wersji drukowanej i 
elektronicznej książki Jurija 
Wynnyczuka "Tango Śmierci"

MKiDN umowa 
02347/16/FPK/IK - Wydaie 
wersji drukowanej i 
elektronicznej książki Jurija 
Wynnyczuka "Tango Śmierci"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

2 000,00 zł

8 MKiDN umowa 
02355/16/FPK/IK - Wydanie 
książki Fasila Iskandera 
"Uczta Baltazara"

MKiDN umowa 
02355/16/FPK/IK - Wydanie 
książki Fasila Iskandera "Uczta 
Baltazara"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

2 000,00 zł

9 MKiDN umowa 
02887/17/FPK/IK - wydanie 
ksiązki Technologia Władzy

MKiDN umowa 
02887/17/FPK/IK - wydanie 
ksiązki Technologia Władzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

16 000,00 zł

10 MKiDN umowa 
03667/15/FPK/IK - Hnatiuk 
Aleksandra, Odwaga i Strach

MKiDN umowa 
03667/15/FPK/IK - Hnatiuk 
Aleksandra, Odwaga i Strach

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

4 000,00 zł

11 MKiDN umowa 
03770/15/FPK/IK - Wydanie 
książki Gogi Gwakaria 
"Załzawione okulary"

MKiDN umowa 
03770/15/FPK/IK - Wydanie 
książki Gogi Gwakaria 
"Załzawione okulary"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

2 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

12 MKiDN umowa 
03817/15/FPK/IK - wydanie 
książki "Poszukiwanie 
optymizmu w epoce 
pesymizmu" Venclov, 
Donskis

MKiDN umowa 
03817/15/FPK/IK - wydanie 
książki "Poszukiwanie 
optymizmu w epoce 
pesymizmu" Venclov, Donskis

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

4 000,00 zł

13 MKiDN umowa 10044/17 
03116/FPK/DMP  - 
Wydawanie czasopisma 
NEW w wersji papierowej i 
elektronicznej

MKiDN umowa 10044/17 
03116/FPK/DMP  - Wydawanie 
czasopisma NEW w wersji 
papierowej i elektronicznej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

80 000,00 zł

14 MKiDN umowa 
10791/16/FPK/IK - Ricardas 
Gavelis "Poker wileński"

MKiDN umowa 
10791/16/FPK/IK - Ricardas 
Gavelis "Poker wileński"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

3 800,00 zł

15 MKiDN umowa 
10846/17/FPK/IK - Wydanie 
korespondencji Jerzego 
Giedroycia i Bohdana 
Osadczuka

MKiDN umowa 
10846/17/FPK/IK - Wydanie 
korespondencji Jerzego 
Giedroycia i Bohdana 
Osadczuka

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

32 500,00 zł

16 MKiDN umowa 
98/N/2017/BPN - Drogi do 
Niepodleglosci

MKiDN umowa 98/N/2017/BPN 
- Drogi do Niepodleglosci

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

38 007,00 zł

17 MNiSW umowa 
0006/DLG/2016/10 - 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa PPW - 
DIALOG

MNiSW umowa 
0006/DLG/2016/10 - 
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa PPW - DIALOG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

157 100,00 zł

18 MNiSW umowa 
0120/NPRH5/H21/84/2017 - 
"Courage and Fear" Hnatiuk

MNiSW umowa 
0120/NPRH5/H21/84/2017 - 
"Courage and Fear" Hnatiuk

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

87 350,00 zł

19 MNiSW umowa 848/P-
DUN/2017 - Polsko-
Niemiecko-Ukraińska Szkoła 
im. Profesora Bohdana 
Osadczuka

MNiSW umowa 848/P-
DUN/2017 - Polsko-Niemiecko-
Ukraińska Szkoła im. Profesora 
Bohdana Osadczuka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

30 000,00 zł

20 MSZ - BDG-370/2017 - 
Pokolenie '77, '87, '97, czyli 
jak zmieniali się Czesi i 
Polacy w ostatnich czterech 
dekadach

MSZ - BDG-370/2017 - 
Pokolenie '77, '87, '97, czyli jak 
zmieniali się Czesi i Polacy w 
ostatnich czterech dekadach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 27 700,00 zł

21 MSZ - BDG-585/2017 - 
Seminarium dla tłumaczy 
polskiej humanistyki z 
krajów  Europy Wschodniej

MSZ - BDG-585/2017 - 
Seminarium dla tłumaczy 
polskiej humanistyki z krajów  
Europy Wschodniej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 42 040,00 zł

22 MSZ - Historycy - umowa 
BDG-589/2017

MSZ - Historycy - umowa BDG-
589/2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 144 300,00 zł

23 MSZ - Polska Polityka 
Wschodnia 2017 - BDG-
591/2017

MSZ - Polska Polityka 
Wschodnia 2017 - BDG-
591/2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 140 150,00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Strony internetowe Fundacji:
www.kew.org.pl
www.new.org.pl
www.neweasterneurope.eu
www.nowakjezioranski.pl

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Andrzej Dąbrowski
Laurynas Vaiciunas

25 czerwca 2018 roku
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Zamek Wojnowice Sp. z o.o. Wojnowice 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy 1

Druk: MPiPS 16


