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Data zamieszczenia sprawozdania

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 691848545

Nr faksu 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Waszkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

Wiesław Dreko Członek Rady Fundacji TAK

Adolf Juzwenko Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Adam Boniecki Członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Koźmiński Członek Rady Fundacji TAK

Jan Malicki Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Nowak Członek Rady Fundacji TAK

Jarosław Obremski Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Piotr Dzik Członek Rady Fundacji TAK

Rafał Franciszek Dutkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Kowal Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Adam Chmielewski Członek Rady Fundacji TAK

Rafał Borkowski Członek Rady Fundacji TAK

Tadeusz Luty Członek Rady Fundacji TAK

Norbert Frejek Członek Rady Fundacji TAK

Sebastian Robert Burdzy Członek Rady Fundacji TAK

Krystyna Zachwatowicz - 
Wajda

Członkini Rady Fundacji TAK

Jan Stanisław Parys Członek Rady Fundacji TAK

Cezary Przybylski Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Ossowski Członek Rady Fundacji TAK

Urszula Doroszewska Członkini Rady Fundacji TAK

Henryk Litwin Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Wróbel Członek Rady Fundacji TAK

Jan Marian Grzegorczyn Członek Rady Fundacji TAK

Aleksandra Dulkiewicz Członkini Rady Fundacji TAK
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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.

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

W roku 2018 fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu kontynuowała swoją 
działalność, rozpoczętą w roku 2001. Kontynuowane były najważniejsze projekty fundacji, ale zostały także zrealizowane nowe 
działania, wcześniej nieplanowane.
Najważniejsze zadania realizowane w roku 2018:

I. Dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia
W roku 2018 ukazało się 6 numerów pisma w 5 zeszytach. Nakład pisma wynosił 2.400 egz. 
Lista wyzwań i problemów, z jakimi spotyka się Polska na terytorium Europy Wschodniej nie maleje, to oznacza, że wciąż 
bardzo potrzebne jest pismo, które dostarcza polskim czytelnikom wiedzę i analizy dotyczące Wschodu. „Nowa Europa 
Wschodnia” kolejny, dziesiąty rok z rzędu, wypełniała to zadanie.
Redakcja „NEW” dokładała w 2018 roku starań, aby śledzić na bieżąco wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne w 
Europie Wschodniej. Wśród najważniejszych tematów podejmowanych przez pismo były stosunki polsko-ukraińskie, zwłaszcza 
w kontekście sporów o historię, aktualność „linii Giedroycia”, problem polskich wschodnich granic, polityka Kijowa względem 
Donbasu i problem weteranów wojny w Donbasie, sytuacja Krymu cztery lata po aneksji, rosyjskie przygotowania do mundialu, 
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wzrost rosyjskich wpływów na Bliskim Wschodzie oraz wpływ Rosji na politykę USA 0, litewskie i ukraińskie rozliczenia z 
Holocaustem, sytuacja polityczna na Litwie, „aksamitna rewolucja” w Armenii, zmiany polityczne w Azerbejdżanie, sytuacja 
Naddniestrza oraz wiele innych tematów.
Wśród materiałów historycznych znalazł się wywiad z prof. Jan Jackiem Bruskim na temat ukraińskich dążeń 
niepodległościowych w 1918 roku, reportaż o ukraińskim dysydencie Wasylu Stusie, postać Józefa Becka. Tradycyjnie ważne 
miejsce w piśmie zajmowały reportaże i fotoreportaże oraz recenzje książkowe – jest to istotne ponieważ Czytelnicy także 
poszukują materiałów nie tylko dotyczących polityki, ale także zjawisk i procesów kulturalnych.
Ponadto w numerze 6/2018 wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej zrealizowano dodatek specjalny „Rok 1918 w 
Europie Wschodniej”. Partnerem dodatku był magazyn „Osteuropa”. Dodatkowi towarzyszyło seminarium historyczne 
zorganizowane w Wojnowicach 9 listopada.
Cały czas była prowadzona strona internetowa pisma www.new.org.pl. W tym okresie nastąpiła zmiana redaktora 
prowadzącego stronę internetową (Zbigniewa Rokitę zastąpił Krzysztof Popek) – dokonało się to jednak płynnie, bez 
niekorzystnych zmian w częstotliwości publikowanych materiałów, za to redakcja otworzyła się bardziej na tematykę Bałkanów 
– niezmiennie przyciągającą uwagę.
Wśród nazwisk pojawiających się na łamach pisma w 2018 roku można wymienić Anne Applebaum, Valerego Bułhakaŭa, prof. 
Andrzeja Chwalbę, Davida Corna, Tomasza Dostatniego OP, Wojciecha Góreckiego, Luka Hardinga, Michaela Isikoffa, Annę 
Israeljan, Wojciecha Konończuka, senatora Jarosława Obremskiego, prof. Marka Kornata, Pawła Kosta, Siergieja Kowalowa, 
Jewhena Mahdę, Artioma Fiłatowa, Marię Przełomiec, Aleksandra Radczenkę, Agnieszką Romaszewską-Guzy, Ziemowita 
Szczerka, prof. Mariusza Wołosa, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego. 
Pismo zatem podtrzymało tradycję publikowania tekstów ludzi o różnych światopoglądach i przekonaniach politycznych.
Publikacje pisma były zauważane przez media ogólnopolskie jak „Rzeczpospolita” i „Polityka.pl”.
W roku 2018 pismo obchodziło miłą rocznicę 10 lat istnienia. Sam fakt, że Wydawca pisma, zdołał zapewnić warunki dla 
redagowania periodyku i jego regularnego wydawania, wart jest podkreślenia. Z okazji 10-lecia Wydawca i Redakcja 
przygotowali kilka „atrakcji” dla Czytelników. Zorganizowano spotkania publiczne w Gdańsku (29 listopada), Krakowie (15 
listopada) i w Warszawie (21 listopada). Wśród prelegentów podczas spotkań wymienić można chociażby Andrzeja 
Grajewskiego, Macieja Falkowskiego i Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Frekwencja na spotkaniach sięgała średnio 40-50 osób. 
Także w ramach promocji pisma w dniach 30 listopada-2 grudnia zorganizowano „Weekend z Nową Europą Wschodnią”. W 
konkursie wybrano 10 prenumeratorów, których ugoszczono w siedzibie Kolegium Europy Wschodniej na Zamku w 
Wojnowicach. Goście mieli możliwość spotkania z redakcją pisma oraz z popularnymi autorami publikującymi w „Nowej Europie 
Wschodniej”.  Sądząc po tym, że do konkursu zgłosiło się wielu chętnych, można uznać, że ta forma promocji i utrzymywania 
więzi z prenumeratorami cieszy się dużą popularnością.
W roku 2018 pismo tradycyjnie organizowało też inne spotkania oraz udzielało patronatów ważnym publikacjom i wydarzeniom 
– jak konferencje i festiwale.

II. Dwumiesięcznik New Eastern Europe
W roku 2018 redakcja New Eastern Europe przygotowała i wydała 6 numerów (5 zeszytów) pisma. Nakład pisma wynosił 5.000 
egz. Sprzedaż odbywa się poprzez firmę Pinneaple Media w Londynie (do 59 krajów świata) oraz salony EMPIKu. Znaczącą część 
dystrybucji stanowi prenumerata. Ważnym elementem zadania jest współpraca z miastem Gdańskiem. 
Można ocenić, że znaczenie pisma z roku na rok rośnie. Jest to też jedyne polskie pismo tak szeroko obecne na świecie. 
1/2018: The growing generation gap
2/2018: The many faces of Putin
3-4/2018: Para-states. Life beyond geopolitics
5/2018: What’s new with Belarus? (Temat przewodni współfinansowany przez Dialog Forum w ramach projektu realizowanego 
ze środków FWPN, dodatek: Zbigniew Herbert współfinansowany przez Gminę Kraków)
6/2018: 1918. The year of independence  (Temat przewodni współfinansowany przez Wise Europa w ramach projektu Europe 
for Citizens, Dodatek: Belarus in the eyes of its neighbours; współfinansowany przez FWPN)
Dodatkowo członkowie redakcji aktywnie uczestniczyli w tworzeniu debaty publicznej na tematy Europy Wschodniej oraz 
promowali pismo w Polsce i za granicą. Do najważniejszych wydarzeń, w którzy uczestniczyli przedstawiciele redakcji, zaliczyć 
można; 
15-17 III 2018 : Udział w konferencji 3 ukraińskie rewolucje w Natolinie – Adam i Iwona Reichardt – New Eastern Europe główny 
partner merytoryczny
22-24 V 2018 – udział w Forum Mediów w Kazachstanie – Iwona Reichardt 
30-31 V 2018 – Udział w konferencji Europa z Widokiem na Przyszłość – Adam i Iwona Reichardt, Daniel Gleichgewicht   – New 
Eastern Europe główny partner merytoryczny; Iwona Reichardt członkini kapituły nagrody Ambasador Nowej Europy. 
Posiedzenie Rady Redakcyjnej “New Eastern Europe”
28 VI 2018 – dyskusja „Pamięć Holokaustu na Białorusi” – panel zorganizowany przez „New Eastern Europe” przy współpracy z 
Muzeum Galicja w Krakowie. Moderacja: Iwona Reichardt. Wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej 
25-28 VI 2018 – udział w wyjeździe dziennikarzy do Gruzji organizowanym przez Komisję Europejską – Daniel Gleichgewicht 
8-10 VII 2018 – udział w szkole im. Antalla Józsefa w Budapeszcie. Adam Reichardt; wystąpienie w panelu o Trójmorzu – New 
Eastern Europe partner projektu 
23-25 VII 2018 – udział w seminarium V4 w Tibilisi – Adam Reichardt – KEW partner projektu
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8-10 VIII 2018 – udział w spotkaniu przygotowującym Akademię Solidarności (Węgry) – Iwona Reichardt. New Eastern Europe 
główny partner merytoryczny
12-15 IX 2018 – udział w konferencji Digital Influencers w Tesalonikach – Adam Reichardt 
24-25 IX 2018 – udział w Kongresie Wschodnich Inicjatyw w Lublinie; Iwona Reichardt; Kobiety w polityce zagranicznej 
(moderacja) oraz Wojna na Donbasie problem nie tylko Ukrainy (moderacja) – New Eastern Europe partner merytoryczny 
kongresu. 
26 IX 2018 – udział w seminarium polsko-czeskim w Wojnowicach – Adam Reichardt; prezentacja „New Eastern Europe”  
13.09-15.09.2017: Dyskusja w Lwowie o Conradzie
28 -30 IX 2018 – udział w dniach Petersburga – wyjazd na zaproszenie Rosyjsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży i Instytutu 
Polskiego w Petersburgu. Iwona Reichardt; udział w panelu o mediach i wyzwaniach technologicznych. 
18-20 X 2018 – udział w konferencji Polska Polityka Wschodnia. Adam Reichardt; udział w panelu o mediach, Iwona Reichardt: 
moderacja panelu o migracjach. 
7-10 XI 2018 – udział w EuroAtlantic Forum w Belgradzie; Adam Reichardt; udział w panelu. 
8 XI 2018 – organizacja stołu eksperckiego przed wyjazdem polskich ekspertów do Minska – Iwona Reichardt; organizacja i 
moderacja. Projekt realizowany przy współpracy z FWPN
9 XI 2018 – Rosja nierówności, czyli co czeka Rosję po obecnej kadencji Putina? – debata o Rosji w Gdańsku organizowana przy 
współpracy Miasta Gdańsk, Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europea” i Ebert Stiftung (biuro w Warszawie)
15 XI 2018 – Polityka międzynarodowa bez narodowych egoizmów – debata w Krakowie, organizowana przy współpracy z 
Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Europeistyki, Koło Studentów Europeistyki, Koło Studentów Stosunków 
Międzynarodowych), Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europea” i Ebert Stiftung (biuro w Warszawie). 
19-25 XJ 2018 – Akademia Solidarności; udział i prowadzenie warsztatów: Iwona i Adam Reichardt, Monika Szafrańska – 
uczestnik. 
19 XI 2018 – spotkanie z brytyjskim historykiem Dominikiem Lievenem, autorem książki „W pożodze za imperium”. Spotkanie 
realizowane przy współpracy z Polsko-Rosyjskim Centrum Dialogu i Porozumienia. Moderacja: Adam Reichardt
22-24 XII 2018 – udział w Minsk Forum (współorganizacja wyjazdu grupy polskich ekspertów – współpraca z Fundacją 
Współpracy Polsko-Niemieckiej), udział w panelu o kulturze: Iwona Reichardt. Uczestnicy KEW: Jan Andrzej Dąbrowski, Maxim 
Rust, Iwona Reichardt. 
12-14 XII 2018 – Wyjazd do Gruzji: Adam Reichardt; udział w seminarium o V4.

III. Wydawnictwo KEW

W roku 2018 ukazało 60 tytułów książek, w tym 54 pozycje przygotowane we współpracy z Ministerstwem KUltury, Edukacji, 
Nauki i Sportu Gruzji.
1. Jurij Wynnyczuk "Tango śmierci" w przekładzie Bohdana Zadury;
2. Inga Zołude "Ukojenie dla drzewa Adama" w przekładzie Daniela Łubińskiego;
3. Lejla i Arif Junusowie "Iz sowieckovo łagra";
4. Gogo Gwakaria "Załzawione okulary" w przekładzie Magdaleny Nowakowskiej;
5. Andrzej Szeptycki (Red.) "Arystokrata ducha. Życie bł. Klemensa Szeptyckiego;
6. Benedikt Sarnow "Imperium zła. Niewymyślone historie" w przekładzie Marka Zapora;
Na pozycje gruzińskie składają się m.in. albumy Kakabadzego, Pirosmaniego, Occheliego, słowniki gruzińskie, bajki, encyklopedia 
animacji i kina. 
Integralną częścią prac wydawnictwa była prezentacja książek w czasie spotkań autorskich.

IV. Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2018 
Konferencja odbyła się w dniach 18-20 października 2018 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu (18 
października 2018 roku) i Zamku na wodzie w Wojnowicach (19-20 października 2018 roku).
Główny trzon konferencji stanowiły debaty panelowe (program konferencji na stronie www.kew.org.pl).
Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji odbył się bankiet dla wszystkich uczestników, który został zorganizowany w 
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. 
Patronat medialny nad konferencją objęło Polskie Radio SA, które z pierwszego dnia przeprowadziło transmisję na antenie 
Polskiego Radia, zaś z kolejnych dni nadawało relację, w tym informacje zamieszczane poprzez Informacyjną Agencją Radiową 
w wiadomościach radiowych.
Przy organizacji tegorocznej konferencji współpracowały najważniejsze polskie instytucje zajmujące się polityką wschodnią – ich 
spis znajduje się w programie konferencji.
Koordynatorami konferencji był Paweł Kowal i Bogumiła Berdychowska. 
Wzięło w niej udział ponad 50 panelistów i ponad 150 osób obserwujących konferencję, zwłaszcza w jej pierwszym dniu. Do 
tego dodać należy kilkaset tysięcy słuchaczy transmitowanego w pierwszym dniu konferencji na antenie Polskiego Radia – 
panelu dyskusyjnego. 
Ukazały się 3 publikacje, przygotowane specjalnie na organizowaną konferencję.
Wydrukowano również programy konferencji, afisze i zaproszenia. 

V. Międzynarodowe Seminarium "Tłumacze bez granic"
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Seminarium odbyło się w dniach 9-16 grudnia 2018 roku w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia. Dyrektorem 
Seminarium był Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu i jeden z najwybitniejszych polskich tłumaczy. Do udziału w 
Seminarium zaproszono 16 osób z Polski, Ukrainy, Rosji i Gruzji i osoby te wzięły udział w tygodniowych warsztatach w 
Wojnowicach.
Zajęcia warsztatowe prowadził Adam Pomorski, pozostałą część programu wypełniły spotkania otwarte z zaproszonymi gośćmi z 
Wrocławia i Warszawy.
W środku seminarium zorganizowany został wyjazd do Wrocławia, gdzie uczestnicy Seminarium spotkali się z dyrektorem 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolfem Juzwenko oraz dyrektorem Muzeum Pana Tadeusza Marcinem Hamkało, 
zwiedzając obie instytucje. 
Liczba uczestników czynnych Seminarium: 16 osób (z Polski, Ukrainy, Rosji i Gruzji).

VI. Seminarium Rok 1918 w Europie Wschodniej
Seminarium odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku w Wojnowicach.
Uczestnicy Seminarium: prof. Dariusz Makiłła, Wolfgang Templin, prof. Krzysztof Ruchniewicz, dr Paweł Kowal, prof. Aleksander 
Smolyanchuk, dr Stanisław Stępień, dr Aleksander Srebrakowski, dr Felix Ackermann, prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk, dr 
Adolf Juzwenko, prof. Gienadij Matwiejew, prof. Włodzimierz Suleja, Andrzej Brzeziecki, Adam Balcer, Jan Brodowski. 

VII. Polsko - Czeskie Seminarium
We wrześniu 2018 roku zorganizowano pięciodniowe seminarium "Wymiar wschodni UE" na temat polityki Czech i Polski wobec 
Europy Wschodniej. W programie udział wzięło 18 młodych ekspertów z kilku krajów UE, przeważnie Polski i Czech. Celem 
seminarium było wywołanie refleksji nad polityką wschodnią tych dwóch państw i wypracowanie rekomendacji dla polityki 
zagranicznej na szczeblach samorządowym, krajowym i europejskim. 
Program składał się z dyskusji, warsztatów i przeglądu filmów. Rezultatem spotkania było zintegrowana grupa osób o wspólnych 
interesach. Liczymy, że w przyszłości będą one wymieniać się wiedzą. Partnerem wydarzenia było Prague Security Studies 
Institute. Wśród wykładowców byli dziennikarze, naukowcy, przedstawiciele biznesu i samorządu.

VIII. Turniej Rycerski jest jedyną tak dużą, ludyczną imprezą organizowaną przez Kolegium, we współpracy z Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury w Miękini i Urzędem Gminy w Miękini. W całodniowej imprezie, która odbywa się każdego roku w pierwszą 
sobotę lipca wzięło udział około 2000 osób. Jest to impreza plenerowa, upowszechniająca historię rycerstwa oraz historię 
regionu. 

IX. Klub Wojnowicki
Organizowany jest we współpracy z Wojciechem Wróblem, współwłaścicielem Grupy Wróbel. W roku 2018 gośćmi byli: prof. 
Paweł Śpiewak, minister Konrad Szymański, Przemysław Żurawski vel Grajewski

X. Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego
W roku 2018 laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego został Szewach Weiss, b. Ambasador Izraela w Polsce i b. 
Przewodniczący Knessetu. 

XI. Inne Nagrody
Kolegium Europy Wschodniej bierze czynny udział w przyznawaniu Nagród: im. Lwa Sapiehy, im. Wyhowskiego oraz Nagrody 
Ambasador Nowej Europy.

XII. Rezydencja literacka
W roku 2018 w Zamku na wodzie w Wojnowicach zorganizowana została rezydencja literacka, na której przebywał znakomity 
znawca twórczości Iosipa Brodskiego prof. Denis Achapkin. Na zakończenie pobytu odbyło się otwarte seminarium poświęcone 
twórczości Brodskiego. 

XIII. Noc Muzeów
W maju po raz kolejny gościliśmy uczestników Nocy Muzeów. Zamek w Wojnowicach odwiedziło łącznie 353 osoby. 

XIV. Koncerty w Zamku na wodzie
W roku 2018 odbyło się kilka koncertów w Sali im. Czesława Miłosza w Zamku Wojnowice. Były to koncerty kolęd, recital 
chopinowski, pieśni wielkanocne oraz koncert z okazji Święta Niepodległości. 

XV. Piąta Szkoła im. Profesora Bohdana Osadczuka
W kolejnej polsko-niemiecko-ukraińskiej Szkole im. Bohdana Osadczuka udział wzięło 15 uczestników (dziennikarzy, działaczy 
społecznych, ekspertów i naukowców) z 3 krajów. Dyskusje i warsztaty zostały uzupełnione o wizyty studyjne we wrocławskich 
instytucjach kultury.
Głównymi tematami przeprowadzonych spotkań były:
1. Deficyty i osiągnięcia w relacjach polsko-ukraińsko-niemieckich w ujęciu historycznym (ostatnie 100 lat) oraz bieżący.
2. Szanse i wyzwania związane z migracją obywateli Ukrainy do Polski i innych krajów UE
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Działania na rzecz renowacji i prac konserwatorskich w XVI wiecznym Zamku na wodzie w 
Wojnowicach koło Wrocławia.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80000

200

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3. Stan reform i sytuacji społecznej na Ukrainie w pięć lat po Rewolucji Godności
4. Strategie przeciwdziałania negatywnemu wpływowi fake news, w tym przekazów zniekształcających historie Polski, Niemiec i 
Ukrainy.
Praktycznym komponentem programu były rekomendacje dotyczące możliwości organizacji kolejnych projektów w formacie 
polsko-ukraińsko-niemieckim, przy wykorzystaniu potencjałów tegorocznej grupy uczestników projektu oraz rosnącej obecności 
obywateli Ukrainy w Unii Europejskiej.

W listopadzie 2018 roku Kolegium Europy Wschodniej otrzymało Medal Stulecia, przyznany przez Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza.

W roku 2018 odeszli współpracownicy Kolegium Europy Wschodniej: Maciej Kaziński, prof. Jerzy Wyrozumski, Krzysztof 
Zastawny i prof. Myrosław Popowycz.

Funkcjonowały następujące strony internetowe: www.kew.org.pl; www.new.org.pl; www.neweasterneurope.eu oraz korzystano 
z portali społecznościowych na facebooku, twitterze i instagramie.
W pełni funkcjonował system CRM.
Pracownicy Kolegium brali udział w wielu konferencjach i seminariach organizowanych w Polsce i zagranicą, w tym m.in. na 
Zjeździe Santara na Litwie, na Forum Historycznym Koerbera w Berlinie, na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie 
nad Menem, w spotkaniach na Ukrainie (Kijów, Lwów, Jaremcze), Forum Mińskie na Białorusi.
Ważną częścią obecności w gremiach międzynarodowych była reaktywacja uczestnictwa Kolegium w Forum Obywatelskim UE-
Rosja. W Zgromadzeniu Ogólnym w Sofii wziął udział Laurynas Vaiciunas. Udało się uzyskać grant na pobyt studyjny w roku 
2019 dla uczestników z różnych krajów. Laurynas Vaiciunas został też koordynatorem grupy roboczej poświęconej pamięci 
historycznej.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Wydawnictwo książek o tematyce 
wchodnioeuropejskiej i Azji Centralnej w języku 
polskim, angielskim rosyjskim, ukraińskim, 
gruzińskim i białoruskim.

W roku 2018 fundacja Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we 
Wrocławiu kontynuowała swoją działalność, 
rozpoczęto w roku 2001. Kontynuowane były 
najważniejsze projekty fundacji, ale zostały także 
zrealizowane nowe działania, wcześniej 
nieplanowane.
Najważniejsze zadania realizowane w roku 2018:

I. Dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia
W roku 2018 ukazało się 6 numerów pisma w 5 
zeszytach. Nakład pisma wynosił 2.400 egz. 
Lista wyzwań i problemów, z jakimi spotyka się 
Polska na terytorium Europy Wschodniej nie 
maleje, to oznacza, że wciąż bardzo potrzebne 
jest pismo, które dostarcza polskim czytelnikom 
wiedzę i analizy dotyczące Wschodu. „Nowa 
Europa Wschodnia” kolejny, dziesiąty rok z 
rzędu, wypełniała to zadanie.
Redakcja „NEW” dokładała w 2018 roku starań, 
aby śledzić na bieżąco wydarzenia po

58.11.Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Renowacja XVI wiecznego Zamku na wodzie w 
Wojnowicach koło Wrocławia oraz 
popularyzacja ochrony zabytków.

W roku 2018 fundacja Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we 
Wrocławiu kontynuowała swoją działalność, 
rozpoczęto w roku 2001. Kontynuowane były 
najważniejsze projekty fundacji, ale zostały także 
zrealizowane nowe działania, wcześniej 
nieplanowane.
Najważniejsze zadania realizowane w roku 2018:

I. Dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia
W roku 2018 ukazało się 6 numerów pisma w 5 
zeszytach. Nakład pisma wynosił 2.400 egz. 
Lista wyzwań i problemów, z jakimi spotyka się 
Polska na terytorium Europy Wschodniej nie 
maleje, to oznacza, że wciąż bardzo potrzebne 
jest pismo, które dostarcza polskim czytelnikom 
wiedzę i analizy dotyczące Wschodu. „Nowa 
Europa Wschodnia” kolejny, dziesiąty rok z 
rzędu, wypełniała to zadanie.
Redakcja „NEW” dokładała w 2018 roku starań, 
aby śledzić na bieżąco wydarzenia po

91.02.Z 466,10 zł
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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. Jeżeli 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

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja seminariów historycznych i dla 
tłumaczy literatury pięknej

W roku 2018 fundacja Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we 
Wrocławiu kontynuowała swoją działalność, 
rozpoczęto w roku 2001. Kontynuowane były 
najważniejsze projekty fundacji, ale zostały także 
zrealizowane nowe działania, wcześniej 
nieplanowane.
Najważniejsze zadania realizowane w roku 2018:

I. Dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia
W roku 2018 ukazało się 6 numerów pisma w 5 
zeszytach. Nakład pisma wynosił 2.400 egz. 
Lista wyzwań i problemów, z jakimi spotyka się 
Polska na terytorium Europy Wschodniej nie 
maleje, to oznacza, że wciąż bardzo potrzebne 
jest pismo, które dostarcza polskim czytelnikom 
wiedzę i analizy dotyczące Wschodu. „Nowa 
Europa Wschodnia” kolejny, dziesiąty rok z 
rzędu, wypełniała to zadanie.
Redakcja „NEW” dokładała w 2018 roku starań, 
aby śledzić na bieżąco wydarzenia po

85.59.B 0,00 zł
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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 zysków i strat) 2 228 483,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 464 631,57 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

Wydawanie dwumiesięcznika Nowa Europa 
Wschodnia i New Eastern Europe w wersji 
papierowej i elektronicznej.
Siedziba obu redakcji mieści się w Krakowie.
Dystrybucja pism prowadzona jest z 
Wojnowic.
Dystrybucja prowadzona jest poprzez sieć 
punktów sprzedaży (księgarnie, salony 
EMPIK, stoiska na lotniskach) oraz poprzez 
wysyłkę wcześniej zamówionej 
prenumeraty.
Istotną część zadania stanowią związane z 
pismami strony internetowe: 
www.new.org.pl i 
www.neweasterneurope.eu 
Pisma obecne są także w portalach 
społecznościowych: facebook i twitter.

58.14.Z 6 150,50 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Wydawnictwo książek o tematyce 
wchodnioeuropejskiej i Azji Centralnej w 
języku polskim, angielskim rosyjskim, 
ukraińskim, gruzińskim i białoruskim. 
Dyrektorem programu wydawniczego jest 
Laurynas Vaiciunas. W roku 2018 zostało 
wydanych 60 tytułów książkowych, w 
sporej części przygotowanych wraz z 
gruzińskim Ministerstwem Kultury, Sportu, 
Edukacji i Nauki, a związanym z obecnością 
Gruzji na Międzynarodowych Targach 
Książki we Frankfurcie jako gość honorowy. 
Książki dystrybuowane są w Polsce poprzez 
sieć hurtowni (np. Azymut) oraz 
sprzedawane w księgarniach i księgarni 
wysyłkowej Wydawnictwa.

58.11.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 608 845,56 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 7 270,20 zł

e) pozostałe przychody 147 735,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 347 074,54 zł

2.4. Z innych źródeł 831 492,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 616,60 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 Zamek Wojnowice - remont i rewitalizacja 466,10 zł

2 Nowa Europa Wschodnia 6 150,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 616,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 043 299,43 zł

w 
tym:

0,00 zł

533 599,43 zł

509 700,00 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

w 
tym:

0,00 zł

27 714,14 zł

316 824,10 zł

2 536,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 582 972,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -588 246,29 zł

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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 167 038,67 zł 6 616,60 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

881 658,61 zł 466,10 zł

1 197 091,85 zł 6 150,50 zł

0,00 zł

10 884,78 zł

1 631,81 zł

75 771,62 zł 0,00 zł

1 Zamek Wojnowice - remont i rewitalizacja 466,10 zł

2 Nowa Europa Wschodnia 45,60 zł

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

10 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

9,40 etatów

235 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 802 955,16 zł

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

802 955,16 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

7 813,20 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 046,76 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

480 005,75 zł

480 005,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 322 949,41 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 691 931,33 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 111 023,83 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 030,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Osoby wchodzące w skład Zarządu są wynagradzane za 
prace związane z realizacją projektów a nie za pełnienie 
funkcji.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 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)

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)

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

1 Wydawanie 
dwumiesięcznika Nowa 
Europa Wschodnia

Wydawanie pisma w języku 
polskim

Gmina Wrocław 350 000,00 zł

2 Wschodni wymiar 
Wrocławia

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

Gmina Wrocław 150 000,00 zł

3 Gmina Kraków - NEE - 
Herbert and the East

Dodatek do czasopisma - NEE - 
Herbert and the East

Gmina Kraków 9 700,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 373,25 zł

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

1 Konferencja Polska Polityka 
Wschodnia 2018

Polska Polityka Wschodnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP

137 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy

Druk: NIW-CRSO 15



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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

2 MKiDN umowa 11024/18 
01391/17/2017/FPK/IK - 
wydawanie czasopisma NEE

wydawanie czasopisma NEE Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa 
Narodowego

149 900,00 zł

3 Narodowe Centrum Kultury - 
umowa 172/2018/KIE - 
Miękinia - nasza mała 
Ojczyzna

Narodowe Centrum Kultury - 
umowa 172/2018/KIE - 
Miękinia - nasza mała Ojczyzna

Narodowe Centrum Kultury 18 470,00 zł

4 MKiDN umowa 
027278/18/FPK/IK - NEW

Wydawanie czasopisma NEW Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

88 140,00 zł

5 MSZ umowa BDG 501/2018 - 
Wymiar wschodni Unii 
Europejskiej. Seminarium 
polsko-czeskie

MSZ umowa BDG 501/2018 - 
Wymiar wschodni Unii 
Europejskiej. Seminarium 
polsko-czeskie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 30 300,00 zł

6 MKiDN - Przegląd filmów 
relifijnych "Życia nie można 
zmarnować" - 06637/18/FBK

MKiDN - Przegląd filmów 
relifijnych "Życia nie można 
zmarnować" - 06637/18/FBK

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

15 000,00 zł

7 MNiSW umowa 
0120/NPRH5/H21/84/2017 - 
Wydanie książki Hnatiuk w 
języku angielskim

MNiSW umowa 
0120/NPRH5/H21/84/2017 - 
Wydanie książki Hnatiuk w 
języku angielskim

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

64 489,43 zł

8 MKiDN umowa 
02887/17/FPK/IK - 
Technologia Władzy

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

2 000,00 zł

9 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 Edukacji 
Narodowej

4 000,00 zł

10 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

11 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

1 000,00 zł

12 MKiDN umowa 
10325/18/FPK/IK - 
Rafiejenko Wołodymyr - "Po 
najdłuższe czasy"

MKiDN umowa 
10325/18/FPK/IK - Rafiejenko 
Wołodymyr - "Po najdłuższe 
czasy"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

8 000,00 zł

13 MKiDN umowa 
10326/18/FPK/IK - Jorgos 
Seferis - "Król Asine i inne 
wiersze"

MKiDN umowa 
10326/18/FPK/IK - Jorgos 
Seferis - "Król Asine i inne 
wiersze"

Ministerstwo Kultury i Edukacji 
Narodowej

9 000,00 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 Edukacji 
Narodowej

3 800,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Kolegium Europy Wschodniej jest członkiem: 
1. Rady Organizacji Pozarządowych Unia Europejska - Rosja;
2. Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
3. Zachodniej Izby Gospodarczej
4. Grupy Zagranica.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Andrzej Dąbrowski
Laurynas Vaiciunas Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Zamek Wojnowice Sp. z o.o. 0221549150000
0      

Wojnowice 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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