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STRESZCZENIE 

Publikacja tekstu Bartosza Kramka „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!” 21 lipca ponownie 
zwróciła uwagę na fundację Otwarty Dialog. Przewodniczący rady fundacji „w oparciu o do-
świadczenia ukraińskiego Euromajdanu” przedstawił w 16 punktach plan daleko idącego niepo-
słuszeństwa obywatelskiego wobec sporu o ustawy regulujące ustrój sądów1. Fundacja Otwarty 
Dialog była znana z prowadzenia ośrodka „Ukraiński Świat” w Warszawie. 

Na drugi dzień po tym wpisie przez polski Internet przetoczyła się fala tzw. „astroturfingu” po-
litycznego – lawina sztucznie generowanych komentarzy, mających na celu wpłynięcie na opinię 
publiczną2. Kampania była podwójna: z jednej strony wezwania do „obalenia Kaczora Dykta-
tora”, z drugiej strony wpisy apelujące o ukrócenie działalności fundacji „wspieranych przez 
George’a Sorosa i WSI”. To wpis Bartosza Kramka stał się pretekstem tej akcji.  

W przestrzeni informacyjnej zapanowała histeria. W Internecie i w mediach, w tym publicznych, 
fundacja Otwarty Dialog stała się – w zależności od strony sporu politycznego – wzorem cnót 
albo wcieleniem zła. Z posiadania przez fundację koncesji „na handel bronią”, której potrzebo-
wała wysyłając kamizelki kuloodporne na Ukrainę, wyciągnięto wniosek, że fundacja zwozi do 
Polski broń, przeznaczoną do zbrojnego przewrotu. Koncesję już jej odebrano. 

Z faktu, że dotychczasowy prawnik fundacji jest udziałowcem spółki z generałem Dukaczewskim 
wnioskowano, że za fundacją Otwarty Dialog – a więc za rzekomym planem puczu – stoją byłe 
Wojskowe Służby Informacyjne. Jedno wspólne zdjęcie prezes fundacji Lyudmyły Kozlowskiej z 
Georgem Sorosem miało dowodzić, że wszystko inspiruje amerykańsko-węgierski miliarder. 
Mało w tym wszystkim było faktów, dużo nieuprawnionych skojarzeń i pochopnych wniosków. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa informacyjnego skutki połączonego zdarzenia „16 punktów 
+ astroturfing” są wysoce niekorzystne. Przyrównując działania opozycyjne w Polsce do rewo-
lucji ukraińskiej przeciwko skorumpowanemu dyktatorowi Janukowyczowi, nie tylko zatracono 
wszelką miarę. Celowo lub mimowolnie wpisano się w narrację inspirowaną między innymi z 
Rosji, jakoby „Majdan” był przewrotem sztucznym.  

Odpowiedzialność za to ponoszą zarówno nieznani sprawcy „astroturfingu”, jak i sam Bartosz 
Kramek, którego przesadzony tekst stał się pretekstem do tej kampanii. Portal „Media Naro-
dowe” piórem byłego redaktora portalu „kresy.pl” Marcina Skalskiego, skazanego w 2015 roku 
za nalepienie antyukraińskich plakatów na siedzibie fundacji Otwarty Dialog, pisał nawet o ko-
nieczności powtórzenia „Akcji Wisła”, czyli deportacji Ukraińców z Polski3.  

Ewentualne działania restrykcyjne nie tylko wobec fundacji Otwarty Dialog, lecz całego sektora 
pozarządowego, dadzą asumpt do oskarżenia o działania podobne do podejmowanych przez 
reżim rosyjski, który organizacje niezależne finansowane ze zagranicy wpisuje na listę „obcych 
agentów”. Takim krokiem władze podłożyłyby się pod narrację o „putinizacji Polski przez PIS”.  

                                                                        
1 https://goo.gl/LhhJNN 
2 https://medium.com/dfrlab/polish-astroturfers-attack-astroturfing-743cf602200 
3 https://medianarodowe.com/jaroslaw-kaczynski-bedzie-drugim-janukowyczem-o-koniecznosci-wznowienia-operacji-wisla/  

https://goo.gl/LhhJNN
https://medium.com/dfrlab/polish-astroturfers-attack-astroturfing-743cf602200
https://medianarodowe.com/jaroslaw-kaczynski-bedzie-drugim-janukowyczem-o-koniecznosci-wznowienia-operacji-wisla/
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Niniejszy raport przedstawia obraz historii działania, powiązań i zaplecza fundacji Otwarty Dia-
log, w oparciu o głęboką kwerendę na źródłach ogólnodostępnych. Być może da do myślenia 
zarówno zagorzałym przeciwnikom, jak i entuzjastycznym obrońcom fundacji. Fundacja nie szy-
kowała przewrotu w Polsce, ale wiele aspektów jej działalności budzi głębokie zastrzeżenia.  

W okresie od założenia do końca 2016 roku, fundacja Otwarty Dialog zebrała łącznie blisko 6,6 
milionów złotych. Pytani o źródła finansowania, jej przedstawiciele opowiadają o składkach do 
puszek i darowiznach od prestiżowych podmiotów. Jednak stanowi to ułamek jej przychodów. 
Analiza obrachunków wykazuje, że Otwarty Dialog jest w rzeczywistości fundacją rodzinną, fi-
nansowaną w 4/5 przez rodzinno-biznesowe otoczenie przedsiębiorcy Petra Kozlowskiego z 
krymskiego Sewastopolu, brata prezes fundacji Lyudmyły Kozlowskiej.  

Sposób, w jaki Petro Kozlowski działał i działa nadal na okupowanym Krymie i w samej Rosji jest 
prawie tak kontrowersyjny, jak poczynania kazachskiego oligarchy Muchtara Abliazowa czy ro-
syjskiego biznesmana Naila Maliutina, których obrona przed ekstradycją do krajów pochodzenia 
jako „działaczy praw człowieka” była, do czasu ukraińskiego Majdanu, głównym polem wysoko-
budżetowej aktywności lobbystycznej fundacji Otwarty Dialog.  

Osią biznesu Petra Kozlowskiego jest przejęty przez niego w wątpliwy sposób podupadły pań-
stwowy zakład produkcji oświetlenia okrętowego „Majak” w Sewastopolu. Spółki związane z 
Petrem Kozłowskim zarabiają na wynajmie jego hal i pomieszczeń. Przejęto i sprzedano miesz-
kania zakładowe, a lokatorów eksmitowała w brutalny sposób grupa ochroniarzy-taekwondzi-
stów. Z lokatorami nie było żadnego „otwartego dialogowania”, natomiast część dochodów z 
obrotu tymi mieszkaniami trafiła do fundacji Otwarty Dialog.  

Całkowicie sprzeczny z pro-ukraińskim wizerunkiem fundacji jest fakt, że wyroby firmy jej głów-
nego darczyńcy, za pośrednictwem dwóch filii w Sankt-Petersburgu, trafiają przede wszystkim 
do rosyjskich państwowych stoczni obsługujących marynarkę wojenną. Dyrektorzy tych filii, 
handlujący na co dzień z rosyjską admiralicją, należą do największych darczyńców fundacji.  

Petro Kozłowski dba też o protekcję polityczną. Kiedy Krym pozostawał pod kontrolą Ukrainy, 
sponsorował partię „Udar” Witalija Kliczki, Blok Julii Tymoszenko lub nacjonalistyczną „Swo-
bodę”. W nowej sytuacji po aneksji ludzie z otoczenia Petra Kozlowskiego całkowicie opanowali 
sewastopolski oddział „Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości”. Za równie instru-
mentalny należy uznać ich udział w Sewastopolskim Stowarzyszeniu Polskiej Kultury „Polonia”. 

Oprócz biznesu rodziny Kozlowskich na Krymie, istotnym źródłem finansowania fundacji 
Otwarty Dialog jest środowisko biznesowe Bartosza Kramka i Lyudmyły Kozłowskiej w Polsce. 
Na uwagę zasługuje prowadząca internetowy kantor wymiany walut spółka Igoria Trade, która 
przekazała prawie pół miliona złotych. Jej inwestorem początkowym była zarejestrowana na 
Cyprze spółka Banerco Ltd., potentat w dziedzinie kasyn i zakładów bukmacherskich online.     

Fundacja Otwarty Dialog w okresie swojej działalności zrobiła wiele dobrego, współpracowało 
z nią sporo szczerze zaangażowanych ludzi. Raport cechuje się pewnym przechyłem w stronę 
faktów zasługujących na krytykę, co wynika z jego istoty. Jednak Bartosz Kramek i Lyudmyła 
Kozlowska są mistrzami PR-u i nie ma potrzeby wyręczać ich w przedstawianiu siebie samych w 
pozytywnym świetle – robią to doskonale, aczkolwiek czasem mijając się z prawdą. 
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DZIAŁALNOŚĆ I POWIĄZANIA FUNDACJI OTWARTY DIALOG 

Raport zaczyna się od odpisu historii i struktury fundacji Otwarty Dialog i podmiotów bliź-
niaczych w Warszawie, Brukseli i Kijowie. Po omówieniu działalności publicznej fundacji 
przedstawiono jej finansowanie – pochodzące w przeważającej części z rodzinno-bizne-
sowego otoczenia kierownictwa fundacji na Krymie i w Rosji, a także w Polsce.  

Szczegółowo zbadano działalność osób i spółek, od których pochodzi większość środków 
fundacji. W dwóch załącznikach znajdują się opisy spraw kazachskiego oligarchy i 
rosyjskiego biznesmana, których obrona przed ekstradycją stanowi zasadniczą cześć ak-
tywności lobbingowej fundacji. W kolejnym załączniku zestawiono wszystkie wpłaty 
otrzymane od fundacji. Najbardziej szczegółowe informacje znajdują się w uporządkowa-
nych alfabetycznie opisach osób i podmiotów, do których prowadzą odnośniki w tekście.  

LUBELSKIE POCZĄTKI FUNDACJI OTWARTY DIALOG 

Według zachowanego jedynie w wersji angielskiej pierwotnego statutu4, fundacja 
Otwarty Dialog założona została 9 grudnia 2009 roku przez Pawła Świderskiego. Dostępna 
obecnie zmieniona treść statutu nie wskazuje już założycieli5. Jako założyciel przedstawiał 
się także studiujący w Lublinie Iwan Szerstiuk ze Lwowa6. Pochodząca ze Sewastopola na 
Krymie Lyudmyła Kozlowska, także studentka w Lublinie, występowała jako wiceprezes6. 

Dialog na Rzecz Rozwoju 

Już we wrześniu 2006 roku pod tym samym lubelskim adresem powstała istniejąca do 
dzisiaj fundacja Dialog na Rzecz Rozwoju, z udziałem między innymi profesora 
Włodzimierza Osadczego, Lyudmyły Kozlowskiej i Iwana Szerstiuka. Profesor Włodzimierz 
Osadczy jest obecnie pełnomocnikiem nowego wojewody lubelskiego ds. współpracy z 
Ukrainą, mimo swojego – od niedawna – bardzo negatywnego nastawienia do Ukrainy. 

Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 

Profesor Włodzimierz Osadczy prowadził wówczas projekt utworzenia „Europejskiego Ko-
legium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” na bazie KUL, UMCS i szeregu uczelni ukra-
ińskich. To właśnie Iwan Szerstiuk był koordynatorem tego przedsięwzięcia, które osta-
tecznie nie doczekało się realizacji. Iwan Szerstiuk doradzał wtedy w sprawach wschod-
nich ówczesnemu szefowi Kancelarii Rady Ministrów, Adamowi Lipińskiemu. 

                                                                        
4 http://odfoundation.eu/a/27,statutes-of-the-open-dialog-foundation  
5 http://odfoundation.eu/p/7,statut-fundacji  
6 https://goo.gl/WcnT3b  

http://odfoundation.eu/a/27,statutes-of-the-open-dialog-foundation
http://odfoundation.eu/p/7,statut-fundacji
https://goo.gl/WcnT3b
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Iwan Szerstiuk ze Lwowa 

Iwan Szerstiuk prowadził firmę doradczą New Horizons Consulting z adresami w Kijowie, 
Charkowie i właśnie w Sewastopolu, skąd pochodzi rodzina Kozlowskich. Wedle niektó-
rych źródeł, za pośrednictwem swojej firmy oraz ukraińskiego banku Fortuna należącego 
do Serhija Tiszczenki miał otrzymywać środki na działalność od kazachskiego oligarchy 
Muchtara Abliazowa, którego po kilku latach wzięła w obronę fundacja Otwarty Dialog. 

Wybory w Kazachstanie 

W 2006 roku Iwan Szerstiuk uczestniczył w obserwowaniu wyborów w Kazachstanie, pod-
czas których został deportowany z kraju, pod zarzutem stronniczego wspierania partii 
Ałga, której współzałożycielem był właśnie Muchtar Abliazow. 

Exit-poll w Gruzji 

W 2008 roku Iwan Szerstiuk organizował obserwację „exit-poll” wyborów w Gruzji w spo-
sób, który został uznany za niedopuszczalny. Opisał to w swoim artykule7 ukraiński dzien-
nikarz i aktywista Mustafa Nayem, ten, który wpisem na Facebooku skrzyknął zgromadze-
nie, które przerodziło się w ukraińską rewolucję „Majdanu”. 

Iwan Szerstiuk w areszcie za zlecenie zabójstwa 

W późniejszych latach, Iwan Szerstiuk rozstał się z fundacją Otwarty Dialog i Lyudmyłą 
Kozlowską. Wrócił do Lwowa, gdzie go zatrzymano pod zarzutem zlecenia zabójstwa swo-
jego dłużnika. Nadal przebywa w areszcie. Fundacja Otwarty Dialog nie broni Iwana 
Szerstiuka. Przeciwnie, odcina się od niego wskazując, że jego dalsze losy jej nie dotyczą. 

Dołączenie Bartosza Kramka 

29 kwietnia 2013 roku8,9 do rady fundacji Otwarty Dialog dołącza Bartosz Kramek, obec-
nie mąż Lyudmyły Kozlowskiej, którą zna przynajmniej od 2009 roku10. Członkiem rady 
staje się także Damian Tomasik, ale na krótko – opuszcza fundację już 27 maja11,12. 

OKRES WARSZAWSKI 

27 maja 2013 roku Bartosz Kramek, będący już od miesiąca członkiem rady fundacji, staje 
się też jej prokurentem11,12. 

                                                                        
7 http://blogs.pravda.com.ua/authors/nayem/477cfbd366feb/view_print/ 
8 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/1290313 
9 https://www.imsig.pl/pozycja/2013/83/KRS/70535,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
10 https://vk.com/kramek 
11 https://www.imsig.pl/pozycja/2013/101/KRS/92240,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
12 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/1268748 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/nayem/477cfbd366feb/view_print/
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/1290313
https://www.imsig.pl/pozycja/2013/83/KRS/70535,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
https://vk.com/kramek
https://www.imsig.pl/pozycja/2013/101/KRS/92240,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/1268748
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Przenosiny do Warszawy pod adres firmy Bartosza Kramka 

Jednocześnie Otwarty Dialog przenosi siedzibę do Warszawy na ul. Chałubińskiego 8. Jest 
to wieżowiec, w którym mieści się bardzo wiele podmiotów. Warto jednak zauważyć, że 
właśnie w tym budynku swoje biura ma spółka Estero Relacje Inwestorskie, której Bartosz 
Kramek13 był udziałowcem i pozostaje do dzisiaj wiceprezesem.  

Nowi członkowie rady fundacji 

Również 27 maja 2013 roku do rady fundacji Otwarty Dialog dołączają11,12 kolejne osoby: 
Marek Chmaj, który pozostał w radzie do 9 maja 2014 roku14,15, Jacek Świeca, który opu-
ścił fundację dopiero 21 lipca 2017 roku16 oraz Andrzej Wielowieyski, który zasiada w ra-
dzie fundacji do dzisiaj. Rok później 29 lipca 2014 roku, kiedy fundacja Otwarty Dialog jest 
już znana w kontekście wydarzeń na Ukrainie, do rady dołącza jeszcze17 Bogusław 
Stanisławski z „Amnesty International”. 

Przeprowadzka obok MSZ i Ambasady Ukrainy 

12 sierpnia 2013, kilka miesięcy zaledwie pod przeniesieniu się z Lublina do Warszawy, 
fundacja Otwarty Dialog przeprowadza się18,19 pod prestiżowy adres przy al. Szucha 
11A/21, między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ambasadą Ukrainy. Fundacja re-
zyduje tam do dzisiaj, a z nią spółka Silk Road i bliźniaczy podmiot o angielskojęzycznej 
nazwie „The Open Dialog Foundation”. 

Tomasz Czuwara dołącza do zarządu 

6 listopada 2014 roku20 do zarządu złożonego dotychczas tylko z Lyudmyły Kozlowskiej 
dołącza Tomasz Czuwara, który w nim pozostał do 30 maja 2017 roku21. Zajmował się 
przede wszystkim komunikacją i PR-em fundacji Otwarty Dialog. 

Obecne władze fundacji 

21 lipca 2017 roku16 w radzie fundacji Jacka Świecę zastąpił przewodniczący rady nadzor-
czej Instytutu Lecha Wałęsy, prawnik z Częstochowy Wojciech Mądrzycki. Odtąd w gronie 
osób zarządzających fundacją Otwarty Dialog dalszych zmian nie było: prezesem i jedy-
nym członkiem zarządu jest Lyudmyła Kozlowska, a rada składa się z Bartosza Kramka 
(przewodniczący), Bogusława Stanisławskiego, Andrzeja Wielowieyskiego i Wojciecha 
Mądrzyckiego. Doradcą zarządu jest Jacek Szymanderski22. 

                                                                        
13 http://lustration.minjust.gov.ua/files/documents/ATT00118.pdf  
14 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/956240 
15 https://www.imsig.pl/pozycja/2014/89/KRS/83714,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
16 https://www.imsig.pl/pozycja/2017/140/KRS/216310,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
17 https://www.imsig.pl/pozycja/2014/145/KRS/170118,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
18 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/1172770 
19 https://www.imsig.pl/pozycja/2013/155/KRS/179663,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
20 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/512510 
21 https://www.imsig.pl/pozycja/2017/103/KRS/146990,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG 
22 http://odfoundation.eu/zespol/jacek-szymanderski  

http://lustration.minjust.gov.ua/files/documents/ATT00118.pdf
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/956240
https://www.imsig.pl/pozycja/2014/89/KRS/83714,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
https://www.imsig.pl/pozycja/2017/140/KRS/216310,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
https://www.imsig.pl/pozycja/2014/145/KRS/170118,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/1172770
https://www.imsig.pl/pozycja/2013/155/KRS/179663,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/512510
https://www.imsig.pl/pozycja/2017/103/KRS/146990,FUNDACJA_OTWARTY_DIALOG
http://odfoundation.eu/zespol/jacek-szymanderski
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Lyudmyła Kozlowska – prezes 

 

Bogusław Stanisławski – członek rady fundacji 

 

Wojciech Mądrzycki – członek rady 

 

Bartosz Kramek – przewodniczący rady fundacji 

 

Andrzej Wielowieyski – członek rady fundacji 

 

Jacek Szymanderski – doradca zarządu fundacji 

POZOSTAŁE PODMIOTY ZWIĄZANE Z FUNDACJĄ 

The Open Dialog Foundation 

Oprócz fundacji Otwarty Dialog, pod tym samym adresem przy al. Szucha 11A/21 znajduje 
się fundacja prawa polskiego o angielskojęzycznej nazwie „The Open Dialog Foundation”, 
zarejestrowana w 2014 roku. Kieruje nią prezes fundacji Otwarty Dialog Lyudmyła 
Kozlowska. Nie wydaje się, by ten podmiot prowadził odrębną działalność publiczną. 
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Spółka Silk Road 

Spółka Silk Road Biuro Analiz i Informacji dzieli siedzibę z fundacją Otwarty Dialog i znaj-
duje się z nią w głębokiej symbiozie personalnej i organizacyjnej. Należy w całości do 
Bartosza Kramka, a Lyudmyła Kozlowska pełni funkcję wiceprezesa. W latach 2014-2016 
transfery ze spółki Silk Road do fundacji Otwarty Dialog wyniosły łącznie 331 528 zł. 

Mimo skąpej komunikacji na ten temat wiadomo, że zgodnie z nazwą nawiązującą do „Je-
dwabnego Szlaku” spółka prowadzi działalność doradczą dla klientów inwestujących na 
rynkach wschodnich. Dotyczy to zwłaszcza Kazachstanu, w którym jak mówił Bartosz 
Kramek, fundacja się „wyspecjalizowała”23. 

OEG Open Europe Group 

Spółka Silk Road Biuro Analiz i Informacji pod marką OEG Open Europe Group (to nie jest 
podmiot prawny) oferuje na dużą skalę usługi w zakresie doradztwa dla obcokrajowców 
w Polsce oraz pośrednictwa w załatwianiu wiz i kart pobytu w Polsce. Jej ogłoszenia 
można znaleźć w różnych krajach byłego ZSRR. 

Symbioza osobowa Silk Road i fundacji Otwarty Dialog 

W spółce Silk Road i w OEG pracuje sporo osób, które jednocześnie należą do zespołu 
fundacji Otwarty Dialog. Partnerem w działalności na rzecz obcokrajowców jest Fundacja 
Ternopilska z Żyrardowa, która w 2016 roku przekazała 7 300 zł fundacji Otwarty Dialog, 
a której szefowa Marija Jakubowycz pracuje w OEG. Wspólnym mianownikiem między 
OEG a Fundacją Ternopilską jest też Inna Parfeniuk. 

Biuro przy Unii Europejskiej w Brukseli 

Fundacja Otwarty Dialog, jako podmiot polski, prowadzi biuro w Brukseli pod adresem 
155 rue de la Loi, czyli w budynku „Europa”24 będącym siedzibą Rady Europejskiej i Rady 
Unii Europejskiej, naprzeciwko siedziby Komisji Europejskiej. 

Fundacja Otwarty Dialog jest zarejestrowaną przy Unii Europejskiej jako organizacja lob-
bystyczna, ze zgłoszonymi wydatkami rocznymi w przedziale od 400 do 499 tysięcy euro 
i łącznym budżetem prawie 600 tysięcy euro25. 

Biuro w Kijowie 

W Kijowie przy ulicy Bankowej, tuż przy gmachu administracji prezydenckiej, znajduje się 
ukraiński podmiot o równobrzmiącej nazwie „Fundacja Otwarty Dialog”26, której założy-
cielami są fundacja Otwarty Dialog z Polski oraz fundacja Atabajewa z siedzibą w Brukseli. 

                                                                        
23 https://youtu.be/c94rhlFqGq0 
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_building 
25 https://goo.gl/h3hytJ 
26 Фундація Відкритий Діалог 

https://youtu.be/c94rhlFqGq0
https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_building
https://goo.gl/h3hytJ
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Fundacja Atabajewa 

Fundacja Otwarty Dialog nie posiada w Brukseli podmiotu pod własną nazwą, ale kontro-
lowała zlikwidowaną w 2016 roku brukselską fundację Atabajewa, założoną w kwietniu 
2014 roku w postaci stowarzyszenia (wbrew nazwie „fundacja”) przez kazachskiego dysy-
denta Bułata Atabajewa. Jednak już po miesiącu założyciel się wycofał, ustępując miejsca 
fundacji Otwarty Dialog i Lyudmyle Kozlowskiej. 

Otwarty Dialog w Kazachstanie? 

W Kazachstanie, którego dotyczy przeważająca część aktywności lobbystycznej fundacji 
Otwarty Dialog, istnieje podmiot o równobrzmiącej nazwie „Fundacja Obywatelska 
Otwarty Dialog”27, którym kieruje Asiłbek Kilimow. Nie udało się jednak ustalić, czy jest to 
przypadkowa zbieżność nazw, czy nie. Raczej trudno sobie wyobrazić, by podmiot wspie-
rający Muchtara Abliazowa mógł jawnie prowadzić placówkę w Kazachstanie. 

KAMPANIE FUNDACJI OTWARTY DIALOG 

Podstawową działalnością fundacji Otwarty Dialog, przynajmniej odkąd uzyskuje ona zna-
czące przychody, jest prowadzenie działań lobbingowych w obronie majętnych osób z 
krajów byłego ZSRR (Kazachstanu, Ukrainy i Rosji), oskarżanych o malwersację przez tam-
tejsze władze. 

Fundacja prowadzi szerokie działania komunikacyjne i prawne mające wykazać, że bro-
nione przez nią osoby są działaczami praw człowieka, represjonowanymi za opozycyjne 
poglądy. Podstawowym argumentem – słusznym – jest fakt, że w Rosji lub w Kazachstanie 
każdemu, kto popadła w zatarg z władzą, grożą niesprawiedliwe procesy, a nawet tortury. 

Na szczególne omówienie zasługują obrona kazachskiego miliardera Muchtara 
Abliazowa, rosyjskiego biznesmana Naila Maliutina i polsko-ukraińskiego przedsiębiorcy 
Aleksandra Orłowa. 

OBRONA MUCHTARA ABLIAZOWA 

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła intensywny i kosztowny lobbying międzynarodowy, 
by zapobiec ekstradycji z Francji do Kazachstanu, Rosji lub Ukrainy kazachskiego miliar-
dera Muchtara Abliazowa. Działania w obronie Muchtara Abliazowa prowadzone były 
przede wszystkim poza Polską. 

Sprawa Abliazowa 

Kazachstan ściga Muchtara Abliazowa pod zarzutem defraudacji na wielką skalę z banku 
BTA, którego był prezesem. Fundacja Otwarty Dialog podnosi, że są to zarzuty motywo-
wane politycznie. W latach 90-tych Muchtar Abliazow rozwijał błyskotliwą karierę bizne-

                                                                        
27 Общественный Фонд Открытый Диалог 
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sowo-polityczną, osiągając w 1997 roku pozycję ministra energetyki. Później jednak zało-
żył i finansował partię opozycyjną, za co spotkał go gniew dyktatora Kazachstanu Nursuł-
tana Nazarbajewa. 

 

Zatrzymanie Muchtara Abliazowa we Francji28 

Muchtar Abliazow schronił się na zachodzie, a Kazachstan wysłał za nim list gończy, na 
podstawie którego został zatrzymany we Francji w 2013 roku. Zapewne po części dzięki 
zabiegom fundacji Otwarty Dialog do ekstradycji nie doszło, a Muchtar Abliazow opuścił 
francuski areszt w grudniu 2016 roku. Pogłębiony opis przebiegu sprawy Muchtara 
Abliazowa znajduje się w załączniku nr 1. 

Ocena obrony Muchtara Abliazowa przez fundację Otwarty Dialog 

Fundacja Otwarty Dialog ma niewątpliwie rację podnosząc, że Muchtar Abliazow byłby 
narażony w Kazachstanie na niesprawiedliwy proces, uwięzienie i być może nawet tor-
tury. Takie praktyki są tam powszechne. Powstaje jednak pytanie, w jakim stopniu można 
uważać Muchtara Abliazowa za obrońcę praw człowieka.  

W krajach takich jak Kazachstan, partie polityczne są przeważnie – choć nie musi to być 
regułą – instrumentami realizacji interesów biznesowych swoich założycieli niezależnie 
od faktu, że wiele osób działających w ich szeregach może to czynić z pobudek szczerych. 

Niezależnie od oceny tego, czy zarzuty władz kazachskich są sfabrykowane wydaje się ja-
sne, że praktyki biznesowe Muchtara Abliazowa są kontrowersyjne. Nie brakuje w Kazach-
stanie innych osób represjonowanych za sprzeciw wobec reżimu prezydenta Nazarba-
jewa, różniące się tym od Muchtara Abliazowa, że nie są miliarderami. 

                                                                        
28 https://goo.gl/xYnYv1 

https://goo.gl/xYnYv1
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Przeciw delegalizacji Komunistycznej Partii Kazachstanu 

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła także kampanię przeciwko delegalizacji Komuni-
stycznej Partii Kazachstanu przez reżim prezydenta Nursułtana Nazarbajewa29. Może to 
być związane z faktem, że partia założona przez Muchtara Abliazowa współpracowała 
również z kazachskimi komunistami. 

OBRONA NAILA MALIUTINA 

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła intensywny i kosztowny lobbying międzynarodowy, 
by zapobiec ekstradycji z Austrii do Rosji rosyjskiego biznesmana Naila Maliutina. Działa-
nia w obronie Naila Maliutina prowadzone były przede wszystkim poza Polską. 

Sprawa Maliutina 

Nail Maliutin jest zamieszany w gigantyczną operację wyprowadzania setek milionów do-
larów z państwowej spółki leasingowej FLC, za które w 2008 roku wykupiono, doprowa-
dzono do upadłości, ponownie wykupiono i sprzedano z pokaźnym zyskiem dwie stocznie 
niemieckie i jedną ukraińską, powodując utratę wielu miejsc pracy. 

Afera toczyła się w Rosji, Niemczech, Austrii i Hiszpanii, z udziałem znanych postaci rosyj-
skiej mafii, obfitując w spektakularne wydarzenia i zuchwałe oszustwa. Doszło nawet do 
zabójstwa. Wiele wskazuje na to, że ukrytymi zleceniodawcami były niektóre z najwyżej 
postawionych osób rosyjskiego reżimu, łącznie z ówczesnym prezydentem Dmitrijem 
Miedwiediewem, wicepremierem Sergiejem Iwanowem, a nawet Wladimirem Putinem. 

Nail Maliutin odgrywał rolę pomocniczą, lecz istotną. Mimo wysiłków fundacji Otwarty 
Dialog, na początku 2017 roku ostatecznie doszło do ekstradycji Naila Maliutina z Austrii 
do Rosji. Pogłębiony opis przebiegu sprawy Naila Maliutina znajduje się w załączniku nr 2. 

Ocena obrony Maliutina przez fundację Otwarty Dialog 

Fundacja Otwarty Dialog ma niewątpliwie rację podnosząc, że Nail Maliutin będzie nara-
żony w Rosji na niesprawiedliwy proces, uwięzienie i być może nawet tortury. Takie prak-
tyki są tam powszechne. Powstaje jednak pytanie, czy i w jakim stopniu można uważać 
Naila Maliutina za opozycjonistę.  

Nie jest znana żadna jego działalność w tym zakresie, oprócz faktu, że składał doniesienia 
do prokuratury na osoby, z którymi współpracował dotychczas w najlepsze. Nail Maliutin 
nie prowadzi działalności politycznej. Jest jedynie jedną z wielu tysięcy osób uczestniczą-
cych w obowiązującej w Rosji brutalnej grze biznesowej, które zderzyły się z instrumen-
talnym wykorzystywaniem wymiaru „sprawiedliwości” przez mocniejszych od siebie gra-
czy, z którymi popadli w zatarg. 

                                                                        
29 https://goo.gl/gC4wJe 

https://goo.gl/gC4wJe
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Niemiecka stocznia w Wismarze30 – jedna z trzech przejętych aferalnie przez grupę rosyjskich oszustów, z którymi 
związany był Nail Maliutin 

Niezbyt prawdopodobnie brzmi wersja Naila Maliutina, jakoby zorientował się dopiero po 
czasie, że z kierowanej przez niego spółki wyprowadzono 100, a może nawet 150 milio-
nów dolarów. Świadczyłoby to fatalnie o jego zdolnościach menedżerskich. Nail Maliutin 
raczej wiedział, gdzie żyje i z kim współpracuje. Gdyby rzeczywiście był aż tak naiwny, nie 
powierzono by mu kierownictwa spółki FLC. 

OBRONA ALEKSANDRA ORŁOWA 

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła kampanię31,32 na rzecz uwolnienia działającego na 
Ukrainie biznesmena, obywatela polskiego Aleksandra Orłowa, który był długotrwale 
przetrzymywany w areszcie śledczym w Odessie pod zarzutami kryminalnymi. Aleksander 
Orłow opuścił areszt w Odessie w maju 2016 roku37,33. 

Sprawa Orłowa 

Aleksander Orłow jest posądzany o udział w grupie kryminalnej „Stojana” w Odessie. Był 
właścicielem spółki Pospolita Serwis. Według jednego ze źródeł34, w 2008 roku spotkał 
się z Siemionem Mogilewiczem, najpotężniejszym ojcem chrzestnym rosyjskich mafii35. 

                                                                        
30 https://goo.gl/EDWWVG 
31 https://goo.gl/rtqktN  
32 http://odfoundation.eu/a/6842,raport-sprawa-a-orlowa-zarzuty-karne-dla-polskiego-obywatela-na-ukrainie 
33 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/aleksander-orlow-opuscil-areszt-w-odessie,647067.html 
34 http://www.kartina-ua.info/print_form.phtml?art_id=277991&print_action=article 
35 https://en.wikipedia.org/wiki/Semion_Mogilevich 
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http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/aleksander-orlow-opuscil-areszt-w-odessie,647067.html
http://www.kartina-ua.info/print_form.phtml?art_id=277991&print_action=article
https://en.wikipedia.org/wiki/Semion_Mogilevich
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Wcześniej w 2002 roku Aleksander Orłow spotkał się z odmową wjazdu na Ukrainę w 
związku z podejrzeniem o udział w handlu bronią podczas wojny w byłej Jugosławii36. 

Politycy w obronie Orłowa 

W obronę Aleksandra Orłowa u boku fundacji zaangażowali się polscy politycy, w tym 
obecny wiceminister obrony narodowy Michał Dworczyk, a także znani z postawy pro-
ukraińskiej posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska i były członek KC 
PZPR Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej37. 

 

Uczestnicy akcji obrony Aleksandra Orłowa38. Pierwszy z prawej Roman Korbut, następnie mec. Julian Chorunżyj, 
poseł Małgorzata Gosiewska, Natalia Panczenko, Tomasz Czuwara. Z lewej mec. Jewhen Hruszowec 

Adwokaci 

Aleksandra Orłowa broniła kijowska kancelaria prawna Ario Kepitał Grup, prawdopodob-
nie wynajęta przez fundację Otwarty Dialog. Wcześniej obsługiwała rosyjskie banki, w tym 
Sbierbank. Sprawą Aleksandra Orłowa zajmowali się z ramienia kancelarii adwokaci Julian 
Chorunżyj i Jewhen Hruszowec. Oboje są członkami Ukraińskiej Izby Adwokackiej, z którą 
fundacja Otwarty Dialog realizowała następnie program na podstawie grantu w wysoko-
ści 74 935 zł od holenderskiej agencji Netherlands Organisation for Scientific Research, z 
udziałem samego Aleksandra Orłowa. 

                                                                        
36 https://www.radiosvoboda.org/a/886200.html 
37 http://www.tvp.info/25521749/spoleczenstwo/polski-dziennikarz-aleksander-orlow-opuscil-ukrainski-areszt/ 
38 https://goo.gl/GJcxUf 
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DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE PO UKRAIŃSKIM MAJDANIE 

Mało znana dotychczas w kręgach zajmujących się wschodem fundacja Otwarty Dialog 
zdobyła rozgłos dopiero w okresie ukraińskiej rewolucji w 2014 roku i wojny z Rosją. 
Bartosz Kramek, Lyudmyła Kozlowska i inni działacze fundacji byli obecni na „Majdanie”. 

 

Otwarty Dialog na kijowskim „Majdanie”. Drugi z prawej Bartosz Kramek39  

Euromajdan Warszawa 

Określona część warszawskiego środowiska wsparcia ukraińskiej rewolucji sformalizowała 
się w postaci fundacji Euromajdan Warszawa. Jej prezesem została Natalia Panczenko, 
woluntariuszka fundacji Otwarty Dialog i pracownica spółki Silk Road. 

Ukraiński Świat 

Urząd Miasta Warszawy udostępnił bezpłatnie obszerny lokal po zamkniętej kawiarni 
„Nowy Świat”, który pod nazwą „Ukraiński Świat” stał się ośrodkiem działalności publicz-
nej Euromajdanu Warszawa i fundacji Otwarty Dialog. 

W centrum „Ukraiński Świat” zorganizowano wiele wystaw i spotkań publicznych. Prowa-
dzono tam także konsultacje dla Ukraińców i innych obcokrajowców w zakresie formal-
ności pobytowych i wizowych, co pokrywa się z działalnością komercyjną prowadzoną 
przez spółkę Silk Road pod nazwą OEG Open Europe Group. 

                                                                        
39 http://radiozagranica.pl/8/76/Artykul/160262,Otwarty-dialog-pomaga-Ukrainie 
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Ataki na Ukraiński Świat 

Lokal na rogu ul. Nowy Świat i ul. Świętokrzyskiej stał się celem ataków ze strony polskich 
środowisk antyukraińskich, które nasiliły się szczególnie na jesień 2015 roku. 10 września 
doszło do eksplozji mini-ładunku wybuchowego podłożonego w toalecie. 

Miesiąc później grupa kilkunastu nacjonalistów prowadzonych przez Damiana Bieńkę z 
organizacji „Narodowa Wolna Polska” dokonała gwałtownego najścia na lokal. W pierw-
szych dniach listopada 2015 roku ówczesny redaktor portalu „kresy.pl” Marcin Skalski na-
lepił na szybach lokalu obraźliwe plakaty negujące państwowość Ukrainy, za co został za-
trzymany i skazany. 

18 stycznia 2016 roku „Ukraiński Świat” odwiedził incognito groźny terrorysta ze wschod-
niej Ukrainy, zastępca dowódcy batalionu „Rusicz” Jan Petrowsky ps. „Slawian”, zapro-
szony do Polski przez „Obóz Wielkiej Polski”40. Ostatecznie w czerwcu 2016 roku Bartosz 
Kramek poinformował o zamknięciu ośrodka, motywując to brakiem funduszy. 

Zbiórka kamizelek kuloodpornych 

Fundacja Otwarty Dialog zdobyła także rozgłos zorganizowaną zbiórką pieniędzy na zakup 
kamizelek kuloodpornych, niezbędnych batalionom ochotniczym walczącym z agresją ro-
syjską na wschodzie Ukrainy. Powstała w tym celu profesjonalna strona internetowa41. 
Środki zbierano także podczas wydarzeń i koncertów w „Ukraińskim Świecie”. 

 

Strona internetowa zbiórki na wysyłanie kamizelek kuloodpornych41  

                                                                        
40 https://www.facebook.com/jacek.medrzycki/posts/1032606573428117 
41 http://bronezhylety.com/ua/ 
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http://bronezhylety.com/ua/
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Kamizelki utykają na granicy 

Kamizelki kuloodporne są sprzętem defensywnym, ale w świetle przepisów są klasyfiko-
wane jako broń. Ich przewóz w większych ilościach, na przykład z Polski na Ukrainę, wy-
maga odpowiednich zezwoleń, których załatwienie nie jest jednak bardzo trudne. W 
pierwszym okresie wojny na Ukrainie powszechną praktyką było przewożenie ich „na 
sztuki” dzięki przychylności Straży Granicznej, która de facto przymykała na to oczy. Fun-
dacja Otwarty Dialog wysłała jednak cały transport, który został zatrzymany i zarekwiro-
wany na kilka miesięcy. 

Zatrzymanie transportu było zgodne z przepisami, ale było przedstawiane jako przejaw 
rzekomego odwracania się polskich władz plecami do walki Ukrainy z agresją rosyjską. 
Tymczasem był to skutek braku profesjonalizmu ze strony fundacji Otwarty Dialog. Odbiło 
się to też niekorzystną opinią dla Polski w środowisku zbierającym pomoc dla batalionów 
na samej Ukrainie, skąd praktycznie przestano jeździć do naszego kraju po zaopatrzenie. 

Nieuzasadniony zarzut handlu bronią 

Formułowany w ostatnim okresie zarzut „handlu bronią” oparty na samym fakcie, że po 
zatrzymaniu feralnego transportu kamizelek fundacja Otwarty Dialog wyrobiła w końcu 
odpowiednią licencję w MON, należy uznać za bardzo przesadzony. Jest całkowite jasne, 
że ta licencja była potrzebna fundacji jedynie do zalegalizowania przewozu sprzętu de-
fensywnego na Ukrainie. Treść zezwolenia nie pozwala na import. 

Nie ma żadnych podstaw sądzić, że fundacja Otwarty Dialog zamierzała sprowadzać do 
Polski broń do wykorzystania w jakichś działaniach antyrządowych. Jednak taka wersja 
jest szeroka propagowana przez oderwanych od rzeczywistości komentatorów w sieciach 
społecznościowych, a za nimi niestety przez niektóre media. Takie absurdalne twierdze-
nia przesłaniają i utrudniają rzetelną analizę powiązań fundacji Otwarty Dialog. 

OPINIA O FUNDACJI W ŚRODOWISKU PRO-UKRAIŃSKIM 

Nagłe pojawienie się nieznanej dotychczas fundacji Otwarty Dialog w okresie ukraińskiego 
„Majdanu” wzbudziło połączenie podziwu ze zdziwieniem w niewielkim tzw. środowisku 
wschodnim – od aktywistów oddolnych poprzez ekspertów aż po dyplomatów i inne 
osoby zajmujące się ochotniczo lub zawodowo stosunkami z Ukrainą i innymi krajami na 
wschodzie. Dotyczyło to także nowej diaspory ukraińskiej w Polsce, jak i autochtonicznej 
mniejszości ukraińskiej zorganizowanej między innymi w Związku Ukraińców w Polsce. 

Podejrzliwość wobec podmiotu znikąd 

Oceniając wyrażaną wtedy krytykę fundacji należy brać poprawkę na fakt, że w wąskich i 
hermetycznych środowiskach pojawienie się nowego „gracza”, zwłaszcza tak sprawnie 
działającego, jak fundacja Otwarty Dialog, zawsze niesie reakcje podejrzliwości.  

Nie da się tego jednak złożyć tylko na karb niechęci do „konkurencji”. W początkowym 
okresie większość osób – dotyczy to także autora niniejszego opracowania – odnosiła się 
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przychylnie do fundacji Otwarty Dialog, której działalność w Polsce, na przykład zbiórka 
na kamizelki kuloodporne, była pozytywna. 

Erozja opinii 

Fundacja Otwarty Dialog zaczęła sobie jednak psuć opinię zachowaniami świadczącymi o 
dążeniu do zdominowania środowiska i zmonopolizowania obszaru solidarności z wal-
czącą Ukrainą. Powstało wrażenie, że fundacja dba przede wszystkim o PR, a dopiero w 
drugiej kolejności o konkretne działania. 

Przyklejanie się 

Kilkukrotnie trzeba było protestować przed nieuprawnionym przypisywaniu sobie przez 
fundację Otwarty Dialog działań prowadzonych przez inne osoby czy podmioty. Było to 
szczególnie odczuwalne „za kulisami”, gdzie przedstawiciele fundacji nieraz uciekali się 
do zawoalowanych intryg, działających rozbijająco zarówno wśród Ukraińców zamieszka-
łych w Polsce, jak i w polskim środowisku solidarności z Ukrainą. 

Nocne Wilki 

Fundacja Otwarty Dialog przypisywała42 sobie wiodącą rolę w społeczno-medialnej akcji 
protestu, która doprowadziła do decyzji o niewpuszczeniu na teren RP sponsorowanego 
przez Kreml rosyjskiego gangu motocyklowego „Nocnych Wilków”. W rzeczywistości ak-
cję przeciwko „Nocnym Wilkom” zorganizował Jarosław Podworski z udziałem autora ni-
niejszego opracowania, tworząc kilkunastotysięczną społeczność protestu w Internecie43, 
o czym przypomniano przedstawicielom fundacji Otwarty Dialog w ożywionej dyskusji44. 

Mistrale 

Podobnie, fundacja Otwarty Dialog wyolbrzymiła swoją rolę w prowadzeniu polskiej czę-
ści kampanii przeciwko sprzedaży Rosji francuskich okrętów desantowych „Mistral”42. W 
rzeczywistości rola fundacji oraz Euromajdanu Warszawa sprowadziła się do kilku pikiet 
które – zwłaszcza ta pod MON – bardziej przeszkadzały, niż pomagały w delikatnych dzia-
łaniach zmierzających do przekonania ówczesnego kierownictwa polskiego resortu 
obronny do wywarcia nacisku na partnerach francuskich, zainteresowanych sprzedażą 
uzbrojenia polskiej armii. 

Niejasności co do przeszłości 

Wątpliwości budziły także enigmatyczność i nieścisłości w sposobie, w jaki osoby prowa-
dzące fundacje Otwarty Dialog przedstawiały historię swojej działalności i źródła swojego 
finansowania. 

                                                                        
42 http://www.pravda.com.ua/articles/2016/05/11/7108046/ 
43 https://www.facebook.com/events/949531518398700 
44 https://goo.gl/ro5Bzs 
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Działaczka Czarnej Pory? 

Lyudmyła Kozlowska twierdziła publicznie45, a także pisała w swoim oświadczeniu13 dla 
Społecznego Komitetu Lustracyjnego (antykorupcyjnego) Ukrainy46, jakoby w okresie po-
marańczowej rewolucji w 2014 roku była aktywna w radykalnej organizacji opozycyjnej 
„Czarnej Pory”47 w Sewastopolu. Działacze tej organizacji jej nie pamiętają. 

Biblioteka ukraińska w Sewastopolu? 

Podobnie Lyudmyła Kozlowska podawała42, że była założycielką pierwszej ukraińskoję-
zycznej biblioteki na Krymie, jako 13-letnia uczennica Gimnazjum nr 1 w Sewastopolu48. 
Nie ma śladu po tej bibliotece. W rzeczywistości pierwsza biblioteka ukraińska powstała 
w 1998 roku przy wsparciu ukraińskiej diaspory49. 

Wylansowanie Tomasza Maciejczuka 

Reputacji fundacji Otwarty Dialog nie przysłużyła się też współpraca z „dziennikarzem” 
free-lancerem Tomaszem Maciejczukiem, prezentującego się wówczas jako polski nacjo-
nalista „nawrócony” na pozycje pro-ukraińskie. 

Tomasz Maciejczuk nie rozliczył się z transportowanych przez niego na Ukrainę darów 
zebranych przez fundację od ofiarodawców z Polski, o wartości przynajmniej kilkunastu 
tysięcy złotych. Nie udało się wtedy przekonać fundacji do ujawnienia kwot ani do poda-
nia Tomasza Maciejczuka do sądu. 

Zapewne motywowane było to niezrażaniem darczyńców indywidualnych, aczkolwiek nie 
wydaje się, by zniechęciło to donatorów powiązanych z otoczeniem biznesowo-rodzin-
nym Petra Kozlowskiego. Przyczyniło się natomiast do obniżenia zaufania dla zbiórek na 
rzecz walczącej Ukrainy w ogóle, prowadzonych także przez inne organizacje. 

Krótko potem Tomasz Maciejczuk wykonał kolejną woltę i podjął propagandową działal-
ność antyukraińską. Aktualnie mieszka w Moskwie, gdzie udziela się w charakterze pol-
skiego figuranta w reżimowych mediach50. 

Zaproszenie przedstawiciela Prawego Sektora 

Niektóre działania fundacji Otwarty Dialog miały skutek wręcz odwrotny od nominalnie 
pro-ukraińskich celów jej działalności. Przykładem było spotkanie wyborcze przedstawi-
ciela ukraińskiego „Prawego Sektora” Artema Łucaka, zorganizowane w czerwcu 2015 
roku w „Ukraińskim Świecie” dla obywateli ukraińskich zamieszkałych w Polsce. 

                                                                        
45 https://youtu.be/c94rhlFqGq0?t=138  
46 http://lku.org.ua/ 
47 https://goo.gl/oTPfWK 
48 http://gymnasia.org/  
49 http://ukrlife.org/main/fisher/right_.html 
50 http://www.eastbook.eu/2016/11/25/trzy-grosze-o-dziennikarzu-kameleonie-maciejczuku/ 
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Artem Łucak swoimi enuncjacjami o mordowaniu Polaków na Wołyniu („niech ktoś to 
najpierw udowodni”) dał pożywkę antyukraińskiej propagandzie na długie tygodnie51, cał-
kowicie niwecząc nadzieje, które niektórzy kładli we wcześniejszych pro-polsko brzmią-
cych wypowiedziach lidera „Prawego Sektora” Dmytra Jarosza. Później odkryto, że Artem 
Łucak jest w bliskiej komitywie z naczelnym agitatorem antyukraińskim w Przemysłu, Mi-
rosławem Majkowskim52. 

Ukraińcy przestrzegają przed fundacją Otwarty Dialog 

Z biegiem czasu, podczas gdy zajmująca się wcześniej głównie Kazachstanem fundacja 
Otwarty Dialog w przestrzeni medialnej kojarzyła się już przede wszystkim z Ukrainą, a 
nawet Ukraina kojarzyła się z fundacją Otwarty Dialog, mniej świeżej daty działacze ukra-
ińscy w Polsce zaczęli dawać wyraz swoim zastrzeżeniom. 

Wołodymyr Chanas poruszył53 kwestię nacisków osób związanych z fundacją na komisję 
wyborczą przy ambasadzie Ukrainy w Warszawie, przestrzegając przed fundacją i radząc 
sprawdzić jej finansowanie, a także prześwietlić jednego z jej darczyńców: Maksima 
Teneszewa, który wszedł do krymskich władz okupacyjnych. Związek Ukraińców w Polsce 
polecił swoim członkom powściągliwość w zakresie współpracy z fundacją Otwarty Dialog. 

OBRACHUNKI FUNDACJI OTWARTY DIALOG 

Od chwili założenia do 2011 roku, czyli w okresie, kiedy zarejestrowana była jeszcze w 
Lublinie, fundacja Otwarty Dialog nie miała praktycznie żadnych środków. Poważniejsze 
pieniądze pojawiają się w obrachunkach dopiero w roku 2011 i przede wszystkim 2012 
roku, kiedy fundacja przeniosła się do Warszawy.  

 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. Razem 

Przychody 0 10 600 156 255 335 601 1 741 697 2 309 364 1 180 549 857 032 6 412 979 

Przychody fundacji Otwarty Dialog54 

Łącznie w okresie od założenia do końca 2016 roku fundacja Otwarty Dialog zebrała blisko 
6,6 milionów złotych. Największe przychody fundacja osiągała w latach 2013-2015. Przy-
chody w roku 2016 pozostają wysokie. 

                                                                        
51 http://prawy.pl/5747-prawy-sektor-w-warszawie-na-wolyniu-nie-nie-mordowano-polakow/ 
52 https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/408936772609861 
53 https://www.youtube.com/watch?v=nU4r8z7j5BM 
54 http://odfoundation.eu/sprawozdania  
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Jawność dopiero od 2015 roku 

Fundacja Otwarty Dialog opublikowała swoje sprawozdania finansowe54 na stronie inter-
netowej po kontrowersjach na tle niejasności finansowych w związku ze zbiórką do pu-
szek, organizowaną podczas koncertu piosenkarki Kataryny Burzyńskiej w „Ukraińskim 
Świecie” w czerwcu 2015 roku55,56,57. 

Nie można z tego czynić zarzutu. Każda fundacja ma obowiązek przesyłania swoich spra-
wozdań do urzędu skarbowego, do sądu rejestrowego i organu nadzorującego (w tym 
przypadku jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych58). Nie ma natomiast żadnego przy-
musu publikowania swoich sprawozdań finansowych w Internecie. Nie ma nawet obo-
wiązku posiadania strony internetowej. 

Podpisywanie wstecz 

Sprawozdania za lata 2010 i 2011 (praktycznie zerowe) podpisał niezwiązany już z funda-
cją lubelski działacz społeczny, Paweł Świderski, który fundację rejestrował. Natomiast 
poprzednie sprawozdanie za 2009 rok59 podpisał dopiero w 2015 roku ówczesny członek 
zarządu fundacji Tomasz Czuwara, związany z fundacją dołączył dopiero w 2014 roku. 

Sprawozdanie za 2009 rok złożone w sądzie 27 lipca 2015 roku60, czyli po kontrowersjach 
w sprawie zbiórki podczas koncertu Kataryny Burzyńskiej, wskazuje wartości zerowe i ze-
stawia dane tylko od założenia fundacji 9 grudnia do 31 grudnia 2009 roku. 

OTWARTY DIALOG JEST FUNDACJA RODZINNĄ 

Blisko 4/5 z prawie 6,6 milionów złotych przychodów fundacji Otwarty Dialog w okresie 
jej istnienia pochodziło od osób i podmiotów związanych bezpośrednio i bezpośrednio z 
rodziną i biznesem Petra Kozlowskiego ze Sewastopolu na Krymie, jego siostry Lyudmyły 
Kozlowskiej i jej męża Bartosza Kramka.  

Odsetek ten może być jeszcze wyższy, gdyż niektórych płatników nie udało się zidentyfi-
kować. Dotyczy to jednak przede wszystkim stosunkowo mniejszych wpłat. W załączniku 
nr 3 przedstawiono pełne zestawienie przychodów fundacji Otwarty Dialog w latach 
2009-2016, z odsyłaczami do opisów poszczególnych darczyńców w załączniku nr 4. 

                                                                        
55 https://goo.gl/xwqYtE 
56 http://tabloid.pravda.com.ua/scandal/55796e07c1c7d/view_print/ 
57 http://tabloid.pravda.com.ua/focus/556da691e2405/ 
58 https://mojepanstwo.pl/fundacja-otwarty-dialog/ogloszenia/1290313 
59 http://odfoundation.eu/sprawozdanie/10035,sprawozdanie-finansowe-2009 
60 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/353754/ogloszenia/375221 
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Struktura przychodów fundacji Otwarty Dialog w latach 2011-2016. 

Nieznane przychody pozostałych podmiotów powiązanych 

Analiza opiera się wyłącznie na sprawozdaniach opublikowanych przez fundację Otwarty 
Dialog na swojej stronie internetowej54. Dla pełnego obrazu należałoby pozyskać i przea-
nalizować przynajmniej obrachunki pozostałych podmiotów w Polsce i zagranicą bezpo-
średnio związanych z fundacją, czyli zarejestrowanych pod tym samym adresem fundacji 
The Open Dialog Foundation i spółki Silk Road, a także fundacji Otwarty Dialog w Kijowie 
oraz fundacji Atabajewa w Brukseli. 

GŁÓWNE ŹRÓDŁO PIENIĘDZY: OTOCZENIE RODZINNO-BIZNESOWE PETRA KOZLOWSKIEGO 

Działalność Petra Kozlowskiego i jego otoczenia biznesowo-rodzinnego, od którego po-
chodzi przeważająca część dochodów fundacji Otwarty Dialog, jest realizowana przez 
gąszcz spółek przedstawiony w uproszczeniu na schemacie, powiązanych skrośnie ze sobą 
nawzajem, których udziałowcami lub zarządzającymi jest stałe grono rodziny i znajomych. 
Spółki i osoby opisano szczegółowo w załączniku nr 4. Powiązania są nie tylko kapitałowe, 
lecz także osobowe. Grupa ogniskuje się wokół zakładu „Majak„ w Sewastopolu. 

Zakład Majak w Sewastopolu 

Zakład „Majak” w Sewastopolu-Fiolentowie był dużym, zatrudniającym tysiące pracowni-
ków producentem elementów elektrotechnicznych, zwłaszcza oświetleniowych, pracują-
cym dla przemysłu okrętowego, w tym dla marynarki wojennej ZSRR. W połowie lat 90, 
jak wiele innych firm kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego, zakład podupadł i stał się 
łupem dla tzw. „rajderów”. Zainteresował się nim Petro Kozlowski. 
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Teren zakładu Majak w Sewastopolu-Fiolentowie 

Przejęcie Majaka 

Okoliczności przejęcia zakładu „Majak” przez Petra Kozlowskiego i jego spółki trudno od-
tworzyć dokładnie, ale warto wskazać na szereg intrygujących faktów. Wydaje się, że 
Petro Kozlowski wszedł do „Majaka” około 1998 roku. Przejmowanie następowało stop-
niowo. 

Sprawa upadłościowa Majaka 

W latach 2000-2005 ciągnęła się sprawa upadłościowo-restrukturyzacyjna spółki 
Sewastopolski Majak. Wierzycielami spółki kontrolowanej przez Petra Kozlowskiego były 
dwie spółki kontrolowane przez niego samego: Kuruta oraz NPP ES.T.Kom. Kolejnymi wie-
rzycielami był miejscowy zakład energetyczny Sewastopolenergo oraz spółka Samers, 
także związana z Petrem Kozlowskim przez swojego właściciela Siergieja Samerina.  

Pomocny sędzia Koziriew 

Sprawa upadłościowa prowadzona była przed sądem gospodarczym w Sewastopolu61. 
Spółkę Kuruta reprezentował w niej były prezes tego sądu (i prokurator w czasach ZSRR) 
Konstantin Koziriew, natomiast przedstawicielem spółki NPP ES.T.Kom był jego syn, 
Dmitrij Koziriew. Po zakończeniu sprawy 2 grudnia 2005 roku, Konstantin Koziriew został 
prawnikiem „Majaka”62. Tak Petro Kozlowski dokończył dzieła przejmowania „Majaka”. 

                                                                        
61 http://court.gov.ua/teh/757 
62 http://primechaniya.ru/home/news/13496/na_strazhe_ukrainskogo_bespredela/ 

http://court.gov.ua/teh/757
http://primechaniya.ru/home/news/13496/na_strazhe_ukrainskogo_bespredela/
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Dyrektor Wladimir Browczenko 

Dyrektorem „Majaka” był wtedy (i przynajmniej do 2013 roku) Wladimir Browczenko, 
który do dzisiaj jest ściśle związany z interesami Petra Kozlowskiego. Jego syn Andriej 
Browczenko, darczyńca fundacji Otwarty Dialog, prowadzi spółkę w Sankt-Petersburgu, 
która sprzedaje wyroby zakładu rosyjskim stoczniom marynarki wojennej 

Produkcja i wynajem powierzchni 

Działalność produkcyjną kontynuują spółki ZSS Majak w Sewastopolu oraz prawdopodob-
nie ZSS i Sewastopolski Majak. Działalność podstawowa jest jednak zredukowana, a za-
łoga pracuje w takich warunkach, że kierowała odezwy do prezydenta Putina63. Biznes 
polega przede wszystkim na wynajmowaniu powierzchni przemysłowych i biurowych w 
ramach tzw. Centrum Biznesu Majak, czym zajmuje się spółka Sferos. 

KLASTER I TECHNOPARK 

Po zajęciu Krymu przez Rosję biznes Petra Kozlowskiego był zagrożony64: jego majątek był 
wpisany na listę wywłaszczeniową65 ogłoszoną przez władze okupacyjne. 

Tavrida: firma separatystycznego gubernatora 

Najemcą powierzchni w kompleksie „Majak” jest producent rozdzielni elektroenergetycz-
nych Tavrida Electric, należący do Aleksieja Czałyja, pierwszego separatystycznego guber-
natora Sewastopolu (Sewastopol ma status miasta autonomicznego i własnego guberna-
tora). Tavrida Electric działa także w Polsce poprzez przedstawicielstwo Tavrida Electric 
Polska w Tychach. Aleksiej Czałyj jest objęty sankcjami ukraińskimi oraz Unii Europejskiej. 

Koncepcja klastra technologicznego 

We współpracy z władzami okupacyjnymi i koncernem Tavrida Electric powstał projekt 
utworzenia na terenie kompleksu „Majak” klastra technologicznego, który miał ściągnąć 
inwestorów na Krym. Oprócz firm Aleksieja Czałyja w przedsięwzięcie zaangażowały się 
spółki związane z Petrem Kozlowskim, zrzeszone w spółce celowej Technopark Majak. 

Majak skreślony z listy wywłaszczeniowej 

Z projektu nie wyszło prawie nic oprócz tego, że w listopadzie 2014 roku, kilka tygodni 
przed wykonaniem decyzji66 władz okupacyjnych o wywłaszczeniu i przepadku majątków 
przedsiębiorców ukraińskich na Krymie, Sewastopolski Majak i ZSS Majak w Sewastopolu 
został wykreślone65 z listy podmiotów, których decyzja miała objąć. Petro Kozlowski ura-
tował majątek. 

                                                                        
63 https://www.youtube.com/watch?v=qHc3JpujRQU 
64 http://www.politnavigator.net/edinaya-rossiya-anonsiruet-reprivatizaciyu-obektov-sovetskojj-oboronki-v-sevastopole.html 
65 http://sevastopol.su/news.php?id=71976  
66 http://echo.msk.ru/news/1502680-echo.html 

https://www.youtube.com/watch?v=qHc3JpujRQU
http://www.politnavigator.net/edinaya-rossiya-anonsiruet-reprivatizaciyu-obektov-sovetskojj-oboronki-v-sevastopole.html
http://sevastopol.su/news.php?id=71976%20
http://echo.msk.ru/news/1502680-echo.html
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Klaster nie powiódł się 

Relacja ze wpływowym Aleksiejem Czałyjem pozostała napięta: w 2015 roku ten ostatni 
nadal nalegał na usunięcie spółek Petra Kozlowskiego z kompleksu „Majak” i umożliwienie 
tam rozwoju inwestycji z Rosji67. W marcu 2016 roku Aleksiej Czałyj poinformował o za-
wieszeniu projektu klastra z powodu braku finansowania68. 

PRZEWŁASZCZENIE PRZYZAKŁADOWYCH BLOKÓW MIESZKALNYCH 

Zakład „Majak”, jeszcze przed przejęciem przez Petra Kozlowskiego, wybudował budynki 
mieszkaniowe w Sewastopolu przy ul. Mołodych Stroitelej69. Wokół ich wyprzedaży przez 
spółki związane z Petrem Kozlowskim wybuchła wielka afera70, której dramatycznym epi-
zodem była brutalna eksmisją lokatorów. 

 

Przyzakładowe bloki mieszkalne „Majaka” w Sewastopolu 

                                                                        
67 http://sevastopol.su/news.php?id=69967 
68 http://primechaniya.ru/home/news/11353/11549/ 
69 Молодых Строителей 
70 http://ruinformer.com/page/koshmar-na-ulice-molodyh-stroitelej-sevastopolja 

http://sevastopol.su/news.php?id=69967
http://primechaniya.ru/home/news/11353/11549/
http://ruinformer.com/page/koshmar-na-ulice-molodyh-stroitelej-sevastopolja
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Blok z 1989 roku 

Bloki mieszkalne powstały w 1989 roku62, ale nie zostały nigdy wykończone, chociaż loka-
torzy je zamieszkali. Decydująca była sprawa upadłościowa spółki Sewastopolski Majak w 
latach 2001-2005. 

Pod zarządem spółki Adagio 

W 2007 roku obiekty zostały przekazane pod zarząd spółce CzP Adagio, która miała je 
wykończyć. W 2009 postanowieniem sądu61, którego byłym przewodniczącym jest 
Konstantin Koziriew, obiekty wróciły pod zarząd spółki Sewastopolski Majak71. 

Wystawienie na sprzedaż 

W 2011 roku mieszkania w tych obiektach zostały wystawione na sprzedaż. Dopiero w 
2013 roku 6 mieszkań zostało nabytych przez ludzi związanych z Petrem Kozlowskim. Jed-
nak nadal są zamieszkałe przez dotychczasowych lokatorów. 

 

Ochroniarze wykonujący eksmisję. Z lewej być może Jurij Sawczuk z klubu sztuk walki Taeguk72 

                                                                        
71 http://911sevastopol.org/articles/Prokuratura_zanalas_kvartirami_na_Molodyh_Stroitelej_14/ 

http://911sevastopol.org/articles/Prokuratura_zanalas_kvartirami_na_Molodyh_Stroitelej_14/
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Brutalna eksmisja 

Przełom następuje 6 czerwca 2013 roku: odbywa się brutalna eksmisja lokatorów przez 
spółkę ochroniarską Witiaż71,72,73,74,75,76. W jednym z nagrań76 ofiara eksmisji Oksana Du-
bowa mówi: „to są ludzie wynajęci przez kancelarię prawną Majaka, bojówkarze, którzy 
trenują akurat w Majaku w sali sportowej” (czas 19:04). 

Chodzi o klub sztuk walki Taeguk, którym kieruje Andriej Gross – kolega Petra 
Kozlowskiego ze służby w marynarce. Jeden z wykonawców eksmisji jest podobny do 
Jurija Sawczuka, taekwondzisty z klubu Taeguk. 

Darczyńca fundacji Otwarty Dialog kupuje i sprzedaje 

W tym samym dniu77 spółka Sewastopolski Majak sprzedaje mieszkania nr 30 i 39 nieja-
kiemu Andrijowi Kryginowi. 29 października 2013 roku sąd przyznaje ostatecznie rację 
lokatorom, ale nie unieważnia sprzedaży, w związku z czym 4 grudnia 2013 roku Andrij 
Krygin po zaledwie pół roku odsprzedaje mieszkania. 

W roku następnym Andrij Krygin przekazał fundacji Otwarty Dialog kwotę 42 209 zł, co 
stanowi około 60-krotności wynagrodzenia oczekiwanego przez poszukującego wtedy 
pracy Andrija Krygina w publikowanych przez niego ogłoszeniach. Czy stać go było na taką 
hojność? Wydaje się wyraźnie, że Andrij Krygin odegrał tu rolę pozoranta. 

Przepychanki sądowe przed i po aneksji Krymu 

13 czerwca 2013 roku sąd przyznaje rację lokatorom78, a 28 czerwca prokuratura przej-
muje mieszkania71. Natomiast 20 sierpnia 2014 roku, już po aneksji Krymu, okupacyjny 
gubernator cofa decyzję z 2009 roku o przekazanie budynków w eksploatację „Maja-
kowi”. Jednak 15 sierpnia 2015 roku sąd apelacyjny uchyla decyzję gubernatora uzasad-
niając to faktem, że była podjęta w okresie przejściowym po aneksji62. 

Bloki mieszkalne pod kontrolą 

Ostatecznie 25 maja 2016 roku powstaje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mołodych Stroitelej 
14”, która administruje tymi budynkami. Jej dyrektorem została Natalia Sebiakina, krewna 
Petra Kozlowskiego, która pełni także funkcję dyrektora byłego wierzyciela „Majaka” – 
spółki NPP ES.T.Kom. To ta właśnie Natalia Sebiakina była nabywcą mieszkań nr 30 i 39 
odsprzedanych przez Andrija Krygina. 

                                                                        
72 http://911sevastopol.org/articles/Istorija_vyselenija_odnogo_doma/ 
73 https://www.youtube.com/watch?v=WLFEqAVw8Wc 
74 https://www.youtube.com/watch?v=xjE0R8xusbI 
75 https://www.youtube.com/watch?v=lvXgT0fxJBA 
76 https://www.youtube.com/watch?v=W9LeIdn18-8 
77 https://novocrimea.ru/sevas/448730.html 
78 https://newdaynews.ru/sevas/448730.html?utm_source=novocrimea.ru 

http://911sevastopol.org/articles/Istorija_vyselenija_odnogo_doma/
https://www.youtube.com/watch?v=WLFEqAVw8Wc
https://www.youtube.com/watch?v=xjE0R8xusbI
https://www.youtube.com/watch?v=lvXgT0fxJBA
https://www.youtube.com/watch?v=W9LeIdn18-8
https://novocrimea.ru/sevas/448730.html
https://newdaynews.ru/sevas/448730.html?utm_source=novocrimea.ru
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MAJAK DOSTAWCĄ DLA ROSYJSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

Obecnie zakład „Majak” jest tylko cieniem molocha, jakim był w okresie ZSRR, ale kontro-
lowana teraz w całości przez Petra Kozlowskiego spółka ZSS Majak w Sewastopolu jednak 
kontynuuje działalność produkcyjną w zakresie elektrotechniki okrętowej. Wytwarza 
przede wszystkim elementy oświetlenia. 

 

ZSS Majak uczestniczył w targach marynarki wojennej IMDS-2017 w Sankt-Petersburgu79,80  

Głównymi odbiorcami spółki ZSS Majak w Sewastopolu są rosyjskie państwowe stocznie 
obsługujące marynarkę wojenną, szczególnie te, które budują lub remontują atomowe 
łodzie podwodne. Wynika to jednoznacznie z dostępnych artykułów81, a nawet z oficjal-
nych rosyjskich biuletynów zamówień publicznych82,83,84,85. 

Rosyjscy kontrahenci produkcji wojskowej 

Głównym klientem jest objęty sankcjami gospodarczymi USA rosyjski konglomerat prze-
mysłu okrętowego OSK w postaci pięciu jego spółek zależnych: 

 przedsiębiorstwo JeRA w Kaliningradzie – podwykonawca stoczni marynarki wojennej 
Jantar w Kaliningradzie; 

 SewMasz – stocznia atomowych okrętów podwodnych w Siewierodwińsku nad Mo-
rzem Białym; 

 Zwiezdoczka – stocznia remontowa atomowych okrętów podwodnych, także w Sie-
wierodwińsku; 

                                                                        
79 http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak/novosti-zavoda-majak/zss-majak-uchastnik-
mezhdunarodnogo-morskogo-salona 
80 http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak/novosti-zavoda-majak/mezhdunarodnyj-voenno-
morskoj-salon-2017 
81 http://sevastopol.su/news.php?id=83204 
82 http://www.tenderguru.ru/postavshik/699328/ooo-zss-mayak/contracts 
83 https://clearspending.ru/supplier/inn=9201006954&kpp=920101001 
84 https://www.korabel.ru/reputation/view/8486.html 
85 https://www.korabel.ru/reputation/view/8485.html 

http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak/novosti-zavoda-majak/zss-majak-uchastnik-mezhdunarodnogo-morskogo-salona
http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak/novosti-zavoda-majak/zss-majak-uchastnik-mezhdunarodnogo-morskogo-salona
http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak/novosti-zavoda-majak/mezhdunarodnyj-voenno-morskoj-salon-2017
http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak/novosti-zavoda-majak/mezhdunarodnyj-voenno-morskoj-salon-2017
http://sevastopol.su/news.php?id=83204
http://www.tenderguru.ru/postavshik/699328/ooo-zss-mayak/contracts
https://clearspending.ru/supplier/inn=9201006954&kpp=920101001
https://www.korabel.ru/reputation/view/8486.html
https://www.korabel.ru/reputation/view/8485.html
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 Stocznia Amurska – stocznia atomowych okrętów podwodnych w Komsomolsku-nad-
Amurem; 

 Stocznia Admiralska – stocznia nieatomowych okrętów podwodnych w Sankt-Peters-
burgu. 

Ponadto ZSS Majak w Sewastopolu sprzedaje wyroby do stoczni SWRC na Kamczatce, 
która także zajmuje się atomowymi łodziami podwodnymi, chociaż poza koncernem OSK. 

Data Wartość (ruble) Zamawiający Dostawca 

26.09.2014 2 104 351 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

29.09.2014 1 939 141 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

03.04.2015 660 448 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

03.04.2015 129 932 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

09.06.2015 1 006 068 Stocznia SewMasz  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

11.07.2015 2 485 127 Stocznia SewMasz  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

06.08.2015 155 181 Stocznia SWRC Kamczatka  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

19.08.2015 2 535 501 Stocznia SewMasz  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

26.08.2015 474 801 Stocznia SewMasz  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

20.11.2015 1 519 064 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

07.12.2015 1 508 664 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

07.04.2016 719 090 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sankt-Petersburgu 

17.01.2017 337 766 JeRA Kaliningrad  ZSS Majak w Sewastopolu 

01.04.2017 brak danych Stocznia Zwiezdoczka  ZSS Majak w Sewastopolu 

01.05.2017 brak danych Stocznia Amurska  ZSS Majak w Sewastopolu 

23.05.2017 1 179 520 Stocznia Amurska  ZSS Majak w Sewastopolu 

06.07.2017 446 582 Stocznia Zwiezdoczka ZSS Majak w Sewastopolu 

14.07.2017 64 380 Stocznia Zwiezdoczka ZSS Majak w Sewastopolu 

Razem 17 265 616  

Zamówienia ZSS Majak w Sankt-Petersburgu i ZSS Majak w Sewastopolu dla rosyjskich zakładów zbrojeniowych 
marynarki wojennej 

W tabeli zestawiono wszystkie zamówienia „Majaka”, które udało się znaleźć w rosyjskich 
rejestrach zamówień publicznych. Łączna wartość nie jest wysoka – nieco powyżej jed-
nego miliona złotych w przeliczeniu, czyli mniej, niż roczne dochody fundacji Otwarty Dia-
log w latach 2013-2015. Należy jednak pamiętać, że spółka ZSS Majak w Sewastopolu wy-
twarza wyroby drobne i niskocenne. 
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Wykaz nie musi być wyczerpujący: przedstawiono tylko te zamówienia, które udało się 
znaleźć w Internecie. Wszystkie wyszczególnione powyżej zlecenia zostały złożone już po 
aneksji Krymu. Nie wiadomo, czy takie zamówienia były także składane w okresie, kiedy 
Krym pozostawał pod kontrolą Ukrainy. 

ZSS Majak w Sankt Petersburgu 

Sprzedaż wyrobów spółki ZSS Majak w Sewastopolu dla stoczni rosyjskiej marynarki wo-
jennej była prowadzona do końca 2016 roku za pośrednictwem spółki handlowej o tej 
samej nazwie „ZSS Majak”, ale z siedzibą w Sankt-Petersburgu. Na rosyjskim portalu za-
mówień publicznych jest zapis 53 przetargów86 z jej udziałem. 

Petersburska spółka należy do Jewgienija Fiodorowa i Andrieja Browczenki, ale z pisma87 
podpisanego przez Wladimira Browczenkę, do niedawna dyrektora ZSS Majak w 
Sewastopolu wynika, że spółka ZSS Majak w Sankt-Petersburgu jest filią spółki ZSS Majak 
w Sewastopolu, pełniącą rolę przedstawicielstwa handlowego na Rosję. 

 

Pismo potwierdzające, że spółka ZSS Majak w Sankt-Petersburgu jest przedstawicielstwem handlowym 
ZSS Majak w Sewastopolu na Rosję[87] 

                                                                        
86 https://goo.gl/h968vh  
87 https://goo.gl/R8i3oo 

https://goo.gl/h968vh
https://goo.gl/R8i3oo


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 34 / 157 

To na pewno ten sam Andriej Browczenko 

Analizując profile społecznościowe Browczenków i Fiodorowów nietrudno wykazać, że 
Andriej Browczenko ze Sankt-Petersburga jest synem Wladimira Browczenki ze Sewasto-
pola, ściśle związanego z biznesami Petra Kozlowskiego. Aleksandra Fiodorowa, córka 
Jewgienija Fiodorowa i jednocześnie żona Andrieja Browczenki (posługuje się nadal pa-
nieńskim nazwiskiem), publikuje zdjęcia ich córki w towarzystwie Wladimira Browczenki, 
podpisane „Elizabeta z dziadkiem”88.  

 

Zdjęcie Wladimira Browczenki podpisanego jako dziadek córki Andrieja Browczenki i Aleksandry Fiodorowej88 
i stwierdzenie fundacji Otwarty Dialog o przypadkowej zbieżności nazwisk89 

Niezbyt wiarygodnie brzmi twierdzenie fundacji Otwarty Dialog89, jakoby Andriej Wladi-
mirowicz Browczenko, który przekazał fundacji Otwarty Dialog kwotę 176 353 zł, mógł nie 
być tym samym Andriejem Wladimirowiczem Browczenką, który jako udziałowiec spółki 
ZSS Majak w Sankt-Petersburgu sprzedaje w Rosji wyroby spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu. Byłby to zadziwiający zbieg okoliczności. Niedowierzanie budzi postawa po-
ważnej fundacji, która otrzymuje takie kwoty a twierdzi, że nie wie za bardzo, od kogo… 

Stal: druga filia w Petersburgu i jeszcze większy darczyńca 

Jeszcze większym darczyńcą fundacji Otwarty Dialog (łącznie 441 895 zł w latach 2013 i 
2014) jest zamieszkały także w Sankt-Petersburgu Arkady Agarkow, pracownik spółki ZSS 
Majak w Sewastopolu i jednocześnie dyrektor handlowy spółki Stal – kolejnej petersbur-
skiej filii handlowej spółki ZSS Majak w Sewastopolu. 

                                                                        
88 https://vk.com/id21817527 
89 https://goo.gl/gtYEu2  

https://vk.com/id21817527
https://goo.gl/gtYEu2
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Petersburska spółka Stal również oferuje okrętowy osprzęt elektryczny produkowany 
przez sewastopolski zakład Petra Kozlowskiego. Nie udało się natomiast ustalić odbiorców 
produkcji sprzedawanej przez spółkę Stal. Arkady Agarkow prezentuje zadziwiające po-
glądy, nazywając na przykład Pomarańczową Rewolucję „pomarańczową dżumą”90 – cał-
kowicie sprzecznie z linią fundacji, którą tak hojnie sponsoruje. 

Petro Kozlowski raczej nie stracił Majaka 

Bartosz Kramek twierdził w mediach, że po aneksji Krymu Petro Kozlowski „stracił 
wszystko” i wyjechał na zachód. Jednak 28 lipca 2018 roku spółka ZSS Majak w 
Sewastopolu sama utworzyła wpis o sobie w Wikipedii91 i ogłosiła o tym postem na Face-
booku92, który „polubili” między innymi Petro Kozlowski i Konstantin Koziriew. Wydaje się 
mało prawdopodobne, by rzekomo wywłaszczony właściciel sympatyzował w ten sposób 
z aktywnością tych, którzy mu jakoby zabrali firmę. 

Z radością i nadzieją w rosyjski rynek 

Nie można oczekiwać od nikogo, że porzuci swój majątek i wyjedzie dlatego, że jego część 
kraju znalazła się pod obcą okupacją – jak nie można było tego oczekiwać od polskich 
przemysłowców w czasie okupacji niemieckiej. Jednak opinia o polskiej firmie, która zao-
patrywałaby wtedy Wehrmacht, byłaby jednoznaczna. 

Spółka ZSS Majak w Sewastopolu i jej dyrektor Aleksander Kliszko w różnych publikacjach 
bez żadnej powściągliwości dają wyraz radości i nadziejom z możliwości rozwoju na rynku 
rosyjskim, jakie otwiera przed „Majakiem” nowa sytuacja wynikła z okupacji Krymu przez 
Federację Rosyjską. 

Majak na targach marynarki wojennej IMDS-2017 w Sankt-Petersburgu 

Spółka ZSS Majak w Sewastopolu chwali się79,80 swoim udziałem w międzynarodowych 
targach marynarki wojennej IMDS-2017 w Sankt-Petersburgu93, pod patronatem prezy-
denta Putina. Organizatorami byli centrala eksportu uzbrojenia „Rosoboroneksport”94, 
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych i Federalna Służba Współpracy Wojskowo-Technicznej95. 

                                                                        
90 https://goo.gl/ECkr6W 
91 https://goo.gl/eGZxbt 
92 https://www.facebook.com/zssmayak/posts/557986060992056 
93 http://www.navalshow.ru/eng/ 
94 http://roe.ru/eng/ 
95 http://www.fsvts.gov.ru/eng.html 

https://goo.gl/ECkr6W
https://goo.gl/eGZxbt
https://www.facebook.com/zssmayak/posts/557986060992056
http://www.navalshow.ru/eng/
http://roe.ru/eng/
http://www.fsvts.gov.ru/eng.html


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 36 / 157 

 

Bardzo uproszczony schemat otoczenia biznesowego Petra Kozlowskiego na Krymie i w Rosji. Tłem 
pomarańczowym oznaczono darczyńców fundacji Otwarty Dialog, z podaniem kwot w tysiącach zł. 

POLSKIE OTOCZENIE BIZNESOWE BARTOSZA KRAMKA I LYUDMYŁY KOZLOWSKIEJ 

Oprócz otoczenia biznesowo-rodzinnego Petra Kozlowskiego, istotnym źródłem finanso-
wania fundacji Otwarty Dialog są spółki i osoby w Polsce z otoczenia biznesowego 
Bartosza Kramka i Lyudmyły Kozlowskiej, którzy poza prowadzeniem fundacji są aktywni 
gospodarczo w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego, a także Internetu. 

Kantor internetowy Igoria Trade 

Największym darczyńcą w tej kategorii jest spółka Igoria Trade, którą wpłaciła fundacji 
Otwarty Dialog aż 449 820 zł łącznie w latach 2014 i 2015. Spółka prowadzi kantor inter-
netowy pod marką „Trejdoo”. Jest kontrolowana pośrednio i bezpośrednio przez war-
szawski fundusz inwestycyjny IQ Partners. Kantor internetowy prowadzi też kolejny dar-
czyńca fundacji Otwarty Dialog, spółka Currency One.  
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Cypryjski inwestor od hazardu online 

Inwestorem początkowym spółki Igoria Trade do końca 2011 roku była spółka cypryjska 
Banerco Ltd., zajmująca się grami i zakładami online – do niej należą takie serwisy, jak 
BetPlatform.com, Casinogames.pl czy BetOpinie.pl. Właścicieli Banerco Ltd., jak to z fir-
mami cypryjskimi bywa, trudno ustalić.  

Powszechnie wiadomo, że Cypr jest ulubionym miejscem lokowania pieniędzy przez biz-
nes rosyjski i ukraiński. Aby stwierdzić, że nie ma tu powiązania z Petrem Kozlowskim, 
należałoby poznać skład akcjonariatu Banerco Ltd. 

Spółka Banerco Ltd. sprzedała swoje udziały w grudniu 201196 w ramach złożonej trans-
akcji, w ramach której Igoria Trade była emitentem sprzedaży akcji97 przez Banerco Ltd. 
Pozostaje jednak związana z IQ Partners jako współudziałowiec szeregu spółek warszaw-
skiego funduszu (RTime, Debtline, Bookline oraz Performance Marketing Solutions). 

Fundusz IQ Partners 

Fundusz inwestycyjny IQ Partners jest zaangażowany w wiele spółek na różne sposoby 
związane z otoczeniem biznesowym fundacji Otwarty Dialog i Bartosza Kramka. Oprócz 
wspomnianej spółki Igoria Trade obejmuje 48,05% w spółce B2BPartner, którą kieruje bli-
ski znajomy i darczyńca fundacji Otwarty Dialog (19 400 zł w 2016 roku) Konrad Borowiec. 

  

Uproszczony schemat otoczenia biznesowego Bartosza Kramka i Lyudmyły Kozlowskiej w Polsce. Tłem 
pomarańczowym oznaczono darczyńców fundacji Otwarty Dialog, z podaniem kwot w tysiącach zł. 

                                                                        
96 http://www.parkiet.com/artykul/1151693.html 
97 http://www.infoinwestor.pl/spolki,depesza/2588044/sprzedaz_akcji_przez_Banerco_Ltd 
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Fundusz IQ Partners za pośrednictwem spółki INQBE ma także udziały w spółce Inteligent 
Data Sensor Devices, której prezesem i współwłaścicielem jest Jakub Fijewski, blisko zwią-
zany biznesowo i towarzysko z Bartoszem Kramkiem. 

Darczyńca Konrad Borowiec 

Sporym darczyńcą fundacji Otwarty Dialog jest Konrad Borowiec, który jest wspólnikiem 
grupy wspomnianej grupy IQ Partners w spółce B2BPartner. Jednocześnie do Konrada 
Borowca należy spółka Get Impact, której Bartosz Kramek był udziałowcem. 

Stateful: jedyna spółka Petra Kozlowskiego w Polsce 

Brat Lyudmyły Kozlowskiej Petro Kozlowski i jego siostrzeniec Wiktor Mirosznikow należą 
do największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog. Posiadają w Polsce spółkę Stateful, 
która poza danymi KRS nie zostawia żadnych śladów aktywności w Internecie. 

Powiązania przez Jakuba Fijewskiego 

Pod adresem spółki Stateful swoją siedzibę ma spółka Mogalo. Jej współudziałowcem jest 
Jakub Fijewski, który jest wspólnikiem spółki INQBE z grupy IQ Partners w spółce 
Inteligent Data Sensor Devices. Jednocześnie Jakub Fijewski jest współudziałowcem spółki 
Estero Relacje Inwestorskie, której Bartosz Kramek jest byłym udziałowcem i pozostaje 
wiceprezesem. 

WSPIERANIE UKRAIŃSKICH PARTII PRZED ANEKSJĄ KRYMU 

W Rosji, na Krymie czy na Ukrainie nie ma dużego biznesu bez protekcji politycznej. Przed 
rosyjską okupacją Krymu w 2014 roku Petro Kozlowski profilował się na pro-ukraińskiego 
i finansował między innymi partię „Udar”, Blok Julii Tymoszenko oraz nacjonalistyczną 
partię „Swoboda”81. 

Znajomy polityk Dmytro Bilocerkowiec 

Jednym z najważniejszych kontaktów politycznych Petra Kozlowskiego był wtedy pocho-
dzący z Sewastopola młody polityk Dmytro Bilocerkowiec, który robił szybką karierę kra-
jową po tym, jak Witalij Kliczko został merem Kijowa. Kategorycznie odrzuca zarzuty o 
korupcję na tle nagłego wzbogacenia się jego matki w okresie jego urzędowania.  

ROSYJSKA PARTIA EMERYTÓW NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Aneksja Krymu wiązała się dla Petra Kozlowskiego z koniecznością reorientacji swoich in-
westycji politycznych. Petro Kozlowski zainwestował w Rosyjską Partia Emerytów na rzecz 
Sprawiedliwości. 
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Opanowanie sewastopolskiego oddziału partii emeryckiej 

Wszyscy założyciele (bez wyjątku) sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej Partii Emerytów 
na rzecz Sprawiedliwości są związani z otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra 
Kozlowskiego. Nawet siedziba tego oddziału mieści się pod adresem, gdzie zarejestro-
wana jest większość spółek powiązanych z Petrem Kozlowskim.  

Konstantin Koziriew – były sędzia, który pomagał przejąć „Majak” – jest członkiem władz 
krajowych tej partii. Niektórzy ze związanych z Petrem Kozlowskim działaczy „emeryc-
kich” to młodzi, zamożni ludzie, publikujący zdjęcia z luksusowego życia. Prowadzenie 
przez nich ugrupowania broniącego praw społecznych emerytów jawi się jako obłuda. 

Emeryt Teneszew 

Znaczącym darczyńcą w początkowym okresie działalności fundacji Otwarty Dialog 
(64 457 zł w 2012 roku) był Maksim Teneszew, który jako „emeryt” zasiada we władzach 
okupacyjnych Krymu. Maksim Teneszew jest właścicielem spółki ochroniarskiej Sigma-
Krym oraz dyrektorem spółki elektrotechnicznej ZMZ i spółki Pensjonat Karawella związa-
nej z ośrodkiem wypoczynkowym „Karawella” przejętym razem z „Majakiem”. 

Emerytka Sebiakina 

Działaczką emerycką jest też młoda i piękna Natalia Sebiakina, krewna Petra Kozlowskiego 
zamieszana w przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych „Majaka”, zwią-
zana z szeregiem jego spółek. Pojechała na zjazd partii do Moskwy, z której wróciła równie 
zachwycona, jak z wizyty w Warszawie z Petrem Kozlowskim98. 

POLONIA SEWASTOPOL 

Sewastopolskie Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Polonia” jest organizacją polonijną, 
którą kieruje Tatiana Gornostajewa-Krasowska. Organizacja jest blisko związana z otocze-
niem biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego: działają w niej Jelena Mirosznikowa, 
Natalia Sebiakina i Dmytro Kalynowskyj. Spotkania stowarzyszenie odbywają się w biurze 
na terenie kompleksu „Majak”. 

Polonia wspiera Rosję 

Działające na okupowanym Krymie Sewastopolskie Stowarzyszenie Polskiej Kultury 
„Polonia” publikuje wpisy jednoznacznie popierające Rosję. Uczestniczyło w uroczysto-
ściach rocznicy aneksji Krymu przez Rosję, a także w obchodach Dnia Rosji 12 czerwca 
2015 roku, gdzie działaczki stowarzyszenia wystąpiły w polskich strojach ludowych. Być 
może jest to wymuszone naciskiem nowych władz. 

                                                                        
98 https://vk.com/id366938250?z=photo366938250_456239024%2Fphotos366938250 

https://vk.com/id366938250?z=photo366938250_456239024%2Fphotos366938250
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Sewastopolskie Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Polonia” uczestniczy w obchodach Dnia Rosji 201599. 

ZARZUT ZWIĄZKU Z BYŁYMI WOJSKOWYMI SŁUŻBAMI INFORMACYJNYMI 

W dyskusji publicznej podnosi się związki fundacji Otwarty Dialog z byłymi Wojskowymi 
Służbami Informacyjnymi. 

Mecenas Świeca wspólnikiem gen. Dukaczewskiego 

Istotnie, wspólnikiem byłego dowódcy WSI gen. Marka Dukaczewskiego w spółce Int 
Corps jest mecenas Jacek Świeca, który na zlecenie fundacji zajmował się obroną ka-
zachskiego opozycjonisty Muratbeka Ketebajewa i do lipca 2017 roku zasiadał w radzie 
fundacji. 

Nie wyciągać pochopnych wniosków 

Nie wydaje się to jednak wystarczającą przesłanką do stwierdzenia wpływu środowiska 
byłych Wojskowych Służb Informacyjnych na fundację Otwarty Dialog. Taki zarzut ma cha-
rakter bardziej polityczny, niż merytoryczny. 

Należy raczej sądzić, że zaproszenie mecenasa Jacka Świecy do rady fundacji było przeja-
wem doskonałego rozeznania osób zarządzających fundacją Otwarty Dialog w zakresie 
tego, kim należało się otaczać, by się odpowiednio pozycjonować. 

                                                                        
99 https://vk.com/album-9541078_216925773 

https://vk.com/album-9541078_216925773
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ZARZUT WSPÓŁPRACY Z GEORGEM SOROSEM 

Autor niniejszego opracowania nie uważa, by związki z podmiotami George’a Sorosa były 
czymkolwiek nagannym. 

Astroturfing #StopNGOSoros 

Ten zarzut był jednak podstawową narracją „astroturfingowej” akcji dezinformacyjnej 
prowadzonej między innymi z wykorzystaniem hasztagu #StopNGOSoros, którą przepro-
wadzono dzień po publikacji „16 punktów” Bartosza Kramka. 

Soros do Kozlowskiej czy odwrotnie? 

W obiegu jest wspólne zdjęcie Lyudmyły Kozlowskiej z George’em Sorosem, które ma sta-
nowić dowód współpracy. Należy zakładać, że Lyudmyła Kozlowska, jako wytrwana lob-
bystka, zabiegała o przychylność George’a Sorosa i wystąpiła na zdjęciu, by podkreślić 
swoją pozycję w środowisku w oczach innych partnerów. 

Bardzo pośredni związek przez wspólnego partnera z Niemiec 

Jedyny, bardzo pośredni związek dotyczy niemieckiej spółki / fundacji Europäischer 
Austausch, która jest darczyńcą fundacji Otwarty Dialog – 16 873 zł w 2015 roku i 57 306 
zł w 2016 roku. Ten podmiot jest organizatorem cyklu konferencji odbywających się w 
Kijowie pod nazwą „Kiev Dialogue”, który współorganizuje fundacja International Renais-
sance Foundation George’a Sorosa z udziałem fundacji Otwarty Dialog. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1: SPRAWA MUCHTARA ABLIAZOWA 

Muchtar Abliazow jest kazachskim oligarchą i biznesmanem, opozycyjnym wobec prezy-
denta Nursułtana Nazarbajewa, przebywający na uchodźstwie, którego broni fundacja 
Otwarty Dialog100. Prawdopodobnie przekazywał środki jej założycielowi Iwanowi 
Szerstiukowi101. 

Od 1992 roku Muchtar Abliazow był właścicielem spółki Astana Holding. W 1997 roku za 
72 milionów dolarów kupuje prywatyzowany bank Turan Alem, który później został prze-
mianowany na „BTA”. W 1997 roku został mianowany prezesem państwowego operatora 
sieci elektroenergetycznej KEGOC102, a rok później ministrem energetyki Kazachstanu. 

Cieszył się poparciem prezydenta Nazarbajewa, jednak wraz z innymi postaciami ka-
zachskiego życia polityczno-biznesowego stał się coraz bardziej krytyczny wobec dykta-
torskich praktyk prezydenta i korupcji w jego otoczeniu. Z tego powodu, a także na tle 
konfliktu z zięciem prezydenta, Rachatem Alijewem103, założył w listopadzie 2001 roku 
partię Demokratyczny Wybór Kazachstanu. 

Reżim kazachski zatrzymał przywódców Demokratycznego Wyboru Kazachstanu. 
Muchtar Abliazow utracił stanowisko ministerialne i w lutym 2002 został skazany na 6 
więzienia. Został zwolniony w 2003 roku pod warunkiem, że zrezygnuje z polityki. 

W lutym 2005 roku partia Demokratyczny Wybór Kazachstanu zostaje ostatecznie roz-
wiązana, krótko przed wyborami. Później jej działacze – w tym Muchtar Abliazow – pró-
bowali ją odbudować pod nową nazwą „Ałga”. Jednak nowa partia także została zdelega-
lizowana w 2011 roku. 

Muchtar Abliazow wyjechał do Moskwy i ponownie zajął się biznesem. Inwestował w nie-
ruchomości na wielką skalę poprzez spółkę Eurasia Logistics LLC / Eurasia Investment and 
Industrial Group104, która pod jego zarządem urosła do pozycji jednej z największych spó-
łek deweloperskich w Moskwie. 

W 2005 roku prezydent Nazarbajew pozwala Muchtarowi Abliazowowi wrócić do kraju i 
objąć ponownie stanowisko prezesa banku BTA, który sam prywatyzował w 1997 roku. 

W 2008 roku ujawniono proceder wyprowadzania pieniędzy z banku w wymiarze 5 mi-
liardów dolarów105, o które władze kazachskie obwiniają Muchtara Abliazowa. Miało to 
polegać – w uproszczeniu – na udzielaniu kredytów firmie Syryma Szałabajewa, ojca żony 
Muchtara Abliazowa, Almy Szałabajewej, który ich nie spłacał, ukrywając środki w spół-
kach off-shore. 

                                                                        
100 http://odfoundation.eu/szukaj/tg.ablyazov 
101 http://www.wspolnotakaz.pl/pages/news/593 
102 http://www.kegoc.kz/ru 
103 https://en.wikipedia.org/wiki/Rakhat_Aliyev 
104 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=34072769 
105 https://en.wikipedia.org/wiki/Mukhtar_Abliazov 

http://odfoundation.eu/szukaj/tg.ablyazov
http://www.wspolnotakaz.pl/pages/news/593
http://www.kegoc.kz/ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Rakhat_Aliyev
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=34072769
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukhtar_Abliazov


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 43 / 157 

W lutym 2009 roku Muchtar Abliazow uchodzi do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymuje azyl 
polityczny. Bank BTA zostaje znacjonalizowany106. 16 lutego 2012 roku Muchtar Abliazow 
nie stawia się na rozprawę sądową w Londynie z powództwa banku BTA i zostaje skazany 
zaocznie za ukrywanie przed sądem majątku o wielkiej wartości w nieruchomościach i 
spółkach off-shore106,107. Później miało się okazać, że uciekł do Francji. 

29 maja 2013 roku, żona Muchtara Abliazowa Alma Szałabajewa z małoletnią córką Aluą 
Abliazową zostają aresztowane w Rzymie108,109, a następnie pospiesznie wydane przed-
stawicielom kazachskich służb i wywiezione do Kazachstanu. Odbyło się to z naruszeniem 
miejscowego prawa110 i stało się przyczyną skandalu politycznego we Włoszech, zakoń-
czonego dymisją dyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych111. 

22 lipca 2013 odbyła się w Londynie kolejna rozprawa w sprawie Muchtara Abliazowa, w 
jego nieobecności. Była tam natomiast Olena Tiszczenko, żona Serhija Tiszczenki, właści-
ciela ukraińskiego banku Fortuna. Po rozprawie Olena Tiszczenko udała się do Nicei, co 
według francuskiej prasy111 naprowadziło na trop obserwujących tą rozprawę policjan-
tów, poszukujących Muchtara Abliazowa. 31 lipca sam Muchtar Abliazow zostaje zatrzy-
many111 w wilii należącej do Serhija Tiszczenki w miejscowości Mouans-Sartoux koło Can-
nes, na francuskim Lazurowym Wybrzeżu. 

Obecna przy zatrzymaniu Olena Tiszczenko wyjeżdża do Moskwy, gdzie sama zostaje za-
trzymana112 podczas próby odzyskania pieniędzy Muchtara Abliazowa. Przypuszcza się, 
że doniósł na nią mąż Serhij Tiszczenko, wzburzony wzmiankami francuskiej prasy111 o 
tym, jakoby Olena Tiszczenko była kochanką Muchtara Abliazowa. Państwo Tiszczenko 
rozwiedli się. 

Przez kolejne dwa lata odbywa się złożone postępowanie przed francuskimi i brytyjskimi 
sądami. Fundacja Otwarty Dialog prowadzi szeroki i kosztowny lobbying we Francji i w 
Brukseli w sprawie Muchtara Abliazowa. 

Twierdzi się, że Lyudmyła Kozlowska była obecna na niektórych rozprawach, na przykład 
9 stycznia 2014 roku. Według kazachskiego opozycjonisty Amirżana Kosanowa, w 2012 
roku Lyudmyła Kozlowska lobbowała w sprawie partii Ałga w niemieckim Bundestagu101. 

1 września 2014 roku francuski sąd wyraża zgodę113 na ekstradycję Muchtara Abliazowa 
do Rosji na podstawie wniosku ekstradycyjnego101. Był też wniosek ekstradycyjny z Ukra-
iny, natomiast Kazachstan nie ma umowy ekstradycyjnej z Francją. Po apelacjach do eks-
tradycji ostatecznie nie doszło. Muchtar Abliazow pozostał we francuskim areszcie aż do 
jego uwolnienia, 10 grudnia 2016 roku114. 

                                                                        
106 http://bta.kz/en/about/assets/timeline/ 
107 https://www.ft.com/content/4e249588-58c5-11e1-b9c6-00144feabdc0 
108 http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130718-italie-kazakhstan-expulsions-illegales-abliazov/ 
109 http://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/actualites/article/expulsion-illegale-vers-le?lang=fr 
110 https://fr.wikipedia.org/wiki/Moukhtar_Abliazov 
111 https://goo.gl/g21AjX 
112 https://www.kommersant.ru/doc/2269318 
113 http://www.20minutes.fr/societe/1262929-20131212-20131212-abliazov-parquet-general-favorable-a-extradition-vers-
russie 
114 https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/posts/1270891266286267 
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ZAŁĄCZNIK NR 2: SPRAWA NAILA MALIUTINA 

Nail Maliutin jest postacią drugiego planu w gigantycznej aferze polityczno-gospodarczej, 
która wywołała kryzys w rosyjsko-niemieckich relacjach polityczno-gospodarczych. Fun-
dacja Otwarty Dialog intensywnym lobbingiem próbowała uchronić Naila Maliutina przed 
ekstradycją z Austrii do Rosji115. Nie udało się. 

Rosyjska spółka leasingowa FLC została założona w 2002 roku przez państwowy konglo-
merat przemysłu lotniczego OAK, jako instrument wsparcia sprzedaży samolotów. Jej dy-
rektorem od początku i prawdopodobnie pomysłodawcą był Andriej Burlakow. W marcu 
2007 roku zarządzanie spółką FLC powierzono Nailowi Maliutinowi. 

Zaraz po objęciu stanowiska przez Naila Maliutina, pełnomocnictwo do zarządzania 
spółką FLC otrzymuje od niego Wiktor Draczew, były zastępca dyrektora i przyjaciel 
Andrieja Burlakowa115. Jedną z pierwszych decyzji Wiktora Draczewa było zawarcie 
umowy115,116 na zakup 25 samolotów pasażerskich IŁ-114. Według niektórych źródeł116 
Wiktor Draczew uczynił to na polecenie Naila Maliutina, który temu zaprzecza. 

Umowę zawarto ze spółką FLC-Komplekt, którą kierował były prezes FLC117 Jewgienij 
Zaricki, a w której rolę odgrywał zapewne groźny gangster z Północnej Osetii Asłan 
Gagijew ps. „Dżako” używający fałszywej tożsamości „Siergiej Morozow”116. 

6 lutego 2008 roku, na mocy tej umowy FLC przelała na konto FLC-Komplekt kwotę 290 
milionów rubli, co po ówczesnym kursie stanowiło równowartość 11,5 milionów dolarów, 
na konto prowadzone w Mira-Banku, którego wiceprezesem była Anna Jetkina, partnerka 
(lub żona) Andrieja Burlakowa.  

 

Umowa z FLC-Komplekt dotyczyła zakupu samolotów Ił-114. Środki trafiły na konto Naila Maliutina w Hiszpanii. 

W tym samym dniu z tego konta przelano 287 milionów rubli na konto „Siergieja Moro-
zowa”, czyli Asłana Gagijewa116. Konto Asłana Gagijewa prowadzone było w 

                                                                        
115 http://odfoundation.eu/a/7622,raport-sprawa-naila-Maliutina 
116 http://www.mzk1.ru/2015/10/banda-aslana-gagieva/ 
117 https://www.gazeta.ru/social/2009/12/08/3295969.shtml 
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Gazprombanku. Na drugi dzień Asłan Gagijew vel „Siergiej Morozow” przelał 253 milio-
nów rubli na konto Naila Maliutina, zostawiając sobie 34 milionów.  

Nail Maliutin podnosi, że nie miał świadomości, kim naprawdę jest „Siergiej Morozow”. 
Jednak te 253 milionów rubli nie tylko przyjął, lecz nawet przelał je sobie na konto pro-
wadzone w Hiszpanii w banku Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona118. 

Adwokacji Naila Maliutina twierdzą, że była to pożyczka na zakup nieruchomości115. Istot-
nie Nail Maliutin posiada willę na Majorce pod adresem Sollieric, 13, Palma de la Mallorca. 
Dostępne źródła119 podają jednak, że zdefraudowane 253 milionów rubli nie posłużyły do 
nabycia tego domu, lecz trafiły ostatecznie do spółki FLC West Holdings. 

W marcu 2008 roku rozpoczyna się bowiem inny, główny wątek operacji wyprowadzania 
pieniędzy ze spółki FLC. Wiktor Draczew, zarządzający spółką na podstawie pełnomocnic-
twa Naila Maliutina, przelewa 32 milionów dolarów spółce FLC West Holdings z siedzibą 
w Luksemburgu115,116. Nail Maliutin twierdzi, że nie wiedział o tym przelewie115.  

Spółka FLC West Holdings reprezentowana przez Andrieja Burlakowa i Jewgienija 
Zarickiego prowadziła wówczas rozmowy w sprawie zakupu trzech stoczni (stoczni w 
Wismarze i stoczni w Rostocku-Warnemünde w Niemczech oraz stoczni Okean w Mikoła-
jowie na Ukrainie) z ich dotychczasowym właścicielem, globalnym, norweskim koncer-
nem stoczniowym STX Europe, który wtedy nosił jeszcze nazwę „Aker Yards”. 

Warto zauważyć, że koncern STX Europe jest też właścicielem francuskiej stoczni w Saint-
Nazaire, gdzie zbudowano dwa okręty desantowe Mistral, które miały być sprzedane 
przez Francję rosyjskiej marynarce wojennej, a ostatecznie trafiły do Egiptu tylko po to, 
by nie trafić do Rosji. Stało się to po długiej kampanii protestu, w której fundacja Otwarty 
Dialog próbowała uczestniczyć. 

W czasie tych rozmów z Norwegami Andriej Burlakow mówił120, że FLC jest właścicielem 
połowy udziałów w FLC West Holdings. Tak wtedy jeszcze było, ale zanim doszło do trans-
akcji, 11 marca 2008 roku Andriej Burlakow odkupuje od FLC (której sam jest dyrekto-
rem!) 49% udziałów w FLC West Holdings i przepisuje je natychmiast na swoją własną 
cypryjską spółkę Blackstead Holdings Ltd.119,120. 

Drugą połowę udziałów w FLC West Holdings posiadała już inna cypryjska spółka Almiar 
Investments Ltd.119, kontrolowana przez Aleksieja Panina121, prezesa wspomnianego 
Mira-Banku. Blackstead Holdings Ltd. też odkupiła te udziały, uzyskując całkowitą kon-
trolę nad FLC West Holdings. FLC zachowuje śladowe 1%122. 

Transakcja przejęcia stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni w 
Mikołajowie została dokonana w czerwcu 2008 roku. Nie była to pełna sprzedaż: utwo-
rzono spółkę joint-venture z większościowym udziałem nowych „inwestorów”.  

                                                                        
118 https://en.wikipedia.org/wiki/La_Caixa 
119 http://theins.ru/korrupciya/64148  
120 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-64760875.html  
121 http://www.compromat.ru/page_30226.htm#ankor2 
122 http://www.compromat.ru/page_30226.htm 
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Majątek trzech stoczni przeniesiono123 do powołanej w tym celu spółki Aker Yards 
Ukraine Holding z siedzibą w Oslo, w której FLC West Holdings objęła 70% udziałów, a STX 
Europe zachowała sobie 30%. Stocznie zaczęły działać pod nową marką „Wadan Yards”124 
i dokonano stosownego „rebrandingu”. 

Dyrektorem całości został Andriej Burlakow, który urzędował w Rostocku-War-
nemünde120, a jego partnerka (lub żona) Anna Jetkina została narzucona stoczni Okean w 
ukraińskim Mikołajowie jako dyrektor finansowy, stając się jednocześnie szefową spółki 
holenderskiej Okean BV, której przekazano własność stoczni119. 

Nowy, raczej tajemniczy inwestor budził pewne obawy, ale władze niemieckie i kierow-
nictwo STX Europe przekonało125 osobiste wsparcie potężnego Igora Jusufowa, byłego 
ministra energetyki Rosji, bliskiego przyjaciela Dmitrija Miedwiediewa i ówczesnego 
członka rady nadzorczej Gazpromu. Przed transakcją przejęcia Igor Jusufow zwiedził 
stocznie, rozmawiał z władzami niemieckimi i władzami koncernu STX Europe126. 

 

Andriej Burlakow i Igor Jusufow119 

Syn Igora Jusufowa, Witalij Jusufow, był wtedy szefem127 biura Nordstreamu128 w Mo-
skwie. Można się domyślać, że mógł zabiegać o zgodę władz niemieckich na przejęcie 
stoczni u byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który już od trzech lat był prze-
wodniczącym rady nadzorczej129 konsorcjum rosyjsko-niemiecko-francusko-holender-
skiego budującego tzw. gazociąg północny, który kończy się nieopodal przejętych stoczni. 

                                                                        
123 https://en.wikipedia.org/wiki/Wadan_Yards 
124 https://web.archive.org/web/20090922055422/http://www1.ndr.de/wirtschaft/aker102.html 
125 http://marafonec.livejournal.com/1085025.html  
126 http://www.forbes.ru/milliardery/247885-lobbist-vysokogo-poleta-chi-interesy-zashchishchaet-igor-yusufov  
127 https://de.wikipedia.org/wiki/Wadan_Yards 
128 http://www.nord-stream.com/ 
129 http://www.nord-stream.com/about-us/our-shareholders-committee/ 
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Igor Jusufow dawał do zrozumienia, że nowy podmiot otrzyma zlecenia na budowanie 
gazowców od rosyjskiego potentata energetycznego. To samo obiecywał Andriej 
Burlakow120, który został przedstawiony Igorowi Jusufowowi przed oficera służby wy-
wiadu zagranicznego Rosji SWR Aleksieja Korotajewa126. 

Wedle większości źródeł120,123,127 opiewała na 249 milionów euro, z których 200 milionów 
euro pokryła130 spółka Templestowe Trading Corporation z siedzibą na Brytyjskich Wy-
spach Dziewiczych122,120, przejmując w zamian122 74% udziałów w FLC West Holdings od 
spółki Blackstead Holdings Ltd., która zachowała sobie 25%. 

Andriej Burlakow i Jewgienij Zaricki twierdzili, że nowy gracz spółka off-shore 
Templestowe Trading Corporation do nich należy120. W rzeczywistości jej właścicielami 
byli119 Witalij Jusufow i jego ojciec Igor Jusufow, który wniesione 200 milionów euro po-
zyskał kredytem od banku Crédit Suisse126. Menedżer konglomeratu stoczniowego Tom 
Einertsen zeznał, że Igor Jusufow uczestniczył w naradach w roli faktycznego właści-
ciela126. 

Pod koniec 2008 roku, z jakiegoś powodu buntuje się Nail Maliutin. Inicjuje audyt w kie-
rowanej przez siebie spółce FLC. Wyniki podważają przekazanie 32 milionów dolarów do 
FLC West Holdings, które wykorzystano na zakup stoczni120,131. Takich operacji było wię-
cej: Nail Maliutin usiłował sądowo odzyskać 27 milionów dolarów pożyczonych przez FLC 
spółce ILK, należącej do Andrieja Burlakowa i Jewgienija Zarickiego120. Łącznie z FLC wy-
prowadzono przynajmniej 100 milionów dolarów120, a według Financial Times132 nawet 
150 milionów dolarów. 

Na początku 2009 roku obiecane zamówienia rosyjskie nie przychodzą, wyniki finansowe 
konglomeratu stoczniowego są opłakane. W Niemczech toczy się dyskusja, czy sprzedaż 
stoczni inwestorowi rosyjskiemu była dobrą decyzją. Postponowany Nail Maliutin, dbając 
o zabezpieczenie się przed zanoszącym się skandalem, kontynuuje działania osłonne ma-
jące wykazać, że nie miał nic wspólnego z „wydojeniem” spółki FLC, którą kieruje. 

22 marca 2009 roku Nail Maliutin udziela wywiadu131, w którym „ostrzega niemiecki rząd” 
przed drużyną Andrieja Burlakowa. O sprawie pisze tygodnik der Spiegel120. W marcu i 
kwietniu dwukrotnie składa zawiadomienia do rosyjskiej prokuratury w sprawie wypro-
wadzenia pieniędzy z FLC, za każdym razem spotykając się z odmową wszczęcia postepo-
wania115. 

Sygnałem ostrzegawczym dla Naila Maliutina mógł być fakt, że na początku 2009 roku 
Igor Jusufow, dostrzegając zagęszczanie się atmosfery wokół spółki FLC, nalegał na prze-
niesienie udziałów w stoczniach poza spółkę FLC West Holdings, kontrolowaną przez 
niego i syna Witalija Jusufowa za pośrednictwem Templestowe Trading Corporation. 
Sprzeciwił się temu założyciel FLC Andriej Burlakow125 i fatalnie na tym wyszedł. 

Śledztwo w sprawie wyprowadzenia środków z FLC, prawdopodobnie z kolejnego zawia-
domienia Naila Maliutina, zostaje w końcu podjęte w czerwcu 2009 roku, ale nie przynosi 

                                                                        
130 http://econcrime.ru/finansovaya-lizingovaya-kompaniya-raspilochnaya-masterskaya-v-dejstvii/ 
131 https://www.novayagazeta.ru/articles/2009/03/23/43466-vyvodok-aktivov 
132 http://www.ft.com/intl/cms/s/2/2db3d830-7200-11de-b7e1-00144feabdc0.html#axzz48oq5w5ty 
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rezultatów115,132. Dlaczego prokuratura rosyjska, tak niechętna kilka miesięcy wcześniej, 
teraz zajęła się sprawą? 

Prawdopodobnie dlatego, że właśnie wtedy 5 czerwca 2009 roku, niedawno sformowany 
konglomerat stoczniowy bankrutuje. Do sądu w Schwerinie133 wpływa wniosek upadło-
ściowy stoczni w Wismarze i stoczni w Rostocku-Warnemünde oraz trzech spółek pomoc-
niczych (Wadan Yards LNG Technology GmbH, Wadan Yards MTW Real Estate GmbH i 
Wadan Yards Warnow Real Estate GmbH)119,127. 

Wybucha afera na najwyższym szczeblu. Podczas spotkania państwowego 16 lipca 2009 
roku, kanclerz Angela Merkel, w której okręgu wyborczym znajdują się przejęte niemiec-
kie stocznie126, osobiście pyta ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Mie-
dwiediewa: „czy Andriej Burlakow jest z Panem związany?”119. 

Postepowanie upadłościowe w takim kontekście politycznym przebiega błyskawicznie. 
Musi się znaleźć rozwiązanie, by nie zatruć niemiecko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 
zwłaszcza wobec faktu, że w sprawę są zamieszani członek rady nadzorczej Gazpromu 
Igor Jusufow oraz dyrektor moskiewskiego biura Nordstreamu, Witalij Jusufow. 

Rozwiązanie okazuje się proste: oficjalizacja stanu faktycznego. 14 sierpnia 2009 roku 
stocznię w Wismarze i stocznię w Rostocku-Warnemünde wykupuje za jedyne 40,5 milio-
nów dolarów właśnie Witalij Jusufow127. Wykup nie dotyczył ukraińskiej stoczni Okean w 
Mikołajowie.  

Następuje to akurat wieczorem po kolejnym spotkaniu Angeli Merkel z Dmitrijem Mied-
wiediewem podczas szczytu w Soczi, za przygotowanie którego odpowiadał Igor Jusufow 
w swojej roli specjalnego przedstawiciela prezydenta Miedwiediewa ds. międzynarodo-
wej współpracy energetycznej126. 

Witalij Jusufow nie kryje się już z ojcem za parawanem spółki off-shore Templestowe 
Trading Corporation, tylko występuje jawnie jako właściciel spółki Gevor IV AG. Spółka 
jest zarejestrowana w biurze wirtualnym w szwajcarskim Zug, czyli właśnie w tej miejsco-
wości, gdzie znajduje się siedziba konsorcjum Nordstream.  

Witalij Jusufow obiecuje zachować około połowy miejsc pracy w niemieckich stoczniach 
(czyli zwolnić drugą połowę załogi…) i zmienia nazwę konglomeratu stoczni w Wismarze i 
stoczni w Rostocku-Warnemünde z „Wadan Yards” na „Nordic Yards”127.  

Na początku 2010 roku Andriej Burlakow, prawdopodobnie za karę za sprzeciwianie się 
Jusufowom, kiedy chcieli przenieść kontrolę nad stoczniami poza FLC West Holdings, traci 
stanowisko dyrektora spółki holdingowej konglomeratu Aker Yards Ukraine Holding i zo-
staję zastąpiony przez Igora Szaposznikowa116,125. 

Pracę traci Andriej Burlakow zwłaszcza dlatego, ze miesiąc wcześniej, około 8 grudnia 
2009 roku, razem z nikomu już niepotrzebnymi Jewgienijem Zarickim, Nailem Maliutinem 
i Anną Jetkiną zostali zatrzymani i trafili do aresztu śledczego w Moskwie117. Posiedzieli w 

                                                                        
133 https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsgericht_Schwerin 
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więzieniu na Butyrkach ponad pół roku aż do zwolnienia za wysokimi kaucjami 21 lipca 
2010 roku116,134. 

Odzyskaną wolnością Andriej Burlakow cieszył się niewiele ponad rok. Po wyjściu złożył w 
sądzie amerykańskim115 zeznania obciążające Igora Jusufowa w ramach sprawy dotyczą-
cej wyprowadzania pieniędzy z Banku Moskwy478. Główny oskarżony w tej sprawie, były 
prezes banku Andriej Borodin wskazał, że Igor Jusufow działał „w interesie” Dmitrija Mie-
dwiediewa119. 

Andriej Burlakow zaczął też udzielać się dziennikarzom. 29 września 2011 roku, podczas 
spotkania z jednym z nich, został zastrzelony w moskiewskiej restauracji, a jego żona Anna 
Jetkina została ranna115,123. Szybko wyemigrowała do Izraela. Okazało się, że zabójca był 
z gangu Asłana Gagijewa116. 

Inaczej potoczyły się losy ukraińskiej stoczni Okean w Mikołajowie, której postępowanie 
upadłościowe po bankructwie konglomeratu prowadzono nie w Niemczech, lecz w Nor-
wegii od marca 2010 roku135. To bowiem w Norwegii była siedziba spółki nadrzędnej Aker 
Yards Ukraine Holding. 

W okresie kilku tygodni przed postępowaniem upadłościowym, stocznia w szybkim tem-
pie przechodziła z rąk do rąk w gronie szeregu spółek off-shore najpierw na Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych, następnie w Panamie, potem w Holandii (prawdopodobnie chodzi 
o Okean BV), by ostatecznie trafić do spółki Dartwell zarejestrowanej na Brytyjskich Wy-
spach Dziewiczych135. 

Podmiotem, który opłacił prawników obsługujących to „przerzucanie” stoczni Okean była 
spółka Templestowe Trading Corporation Igora Jusufowa i Witalija Jusufowa. Syndyk 
masy upadłościowej po Aker Yards Ukraine Holding zawiadomił policję w Oslo o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa ukrywania majątku135. 

Do syndyka zgłosił się ukraiński oligarcha Kostiantyn Żewaho, który zawarł z nim następu-
jące porozumienie: za 50 milionów euro nabył wierzytelności upadłej spółki wobec ukra-
ińskiej stoczni, otrzymując jednocześnie udziały w spółce Okean BV, posiadającej 98,7% 
stoczni. Jeśli Kostiantynowi Żewaho miało się udać zaspokoić wierzytelności, syndyk miał 
otrzymać z tego udział135. 

Na wiosnę 2012 roku Kostiantyn Żewaho pozwał w Amsterdamie pięć spółek i jednego 
szwajcarskiego prawnika, zarzucając nielegalność transakcji poprzedzających postępowa-
nie upadłościowe oraz popełnienie przestępstwa ukrywania majątku. Jednocześnie 
Kostiantyn Żewaho przed sądem w Nowym Jorku dochodzi ujawnienia dokumentacji 
amerykańskiej kancelarii prawnej, która obsługiwała „przerzucanie” stoczni Okean135. 

W 2012 roku dogorywa wyssana z gigantycznych pieniędzy spółka FLC. Sąd arbitrażowy 
w Moskwie, ogłaszając jej upadłość stwierdza, że ponosiła straty od 2012 roku. Miała ra-
tować przemysł lotniczy, a posłużyła tylko do napchania kieszeni swoim dyrektorom. 

                                                                        
134 https://news.pn/de/criminal/28541 
135 https://en.wikipedia.org/wiki/Okean_Shipyard 
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Fundacja Otwarty Dialog argumentuje115, że o dobrej woli Naila Maliutina miałoby świad-
czyć, że kontynuował działania odcinające go od tej afery. Istotnie, 28 czerwca 2012 roku 
złożył zawiadomienie do niemieckiej prokuratury w Schwerinie, gdzie został osobiście 
przesłuchany 10 sierpnia (oraz / lub w połowie września według innego źródła119). 

W obliczu niemieckich prokuratorów Nail Maliutin obciążał119 nieżyjącego Andrieja 
Burlakowa i swojego zastępcę w FLC, Wiktora Draczewa, któremu sam powierzył zarzą-
dzanie spółką w 2007 roku115. Rosjanina donoszącego w prokuraturze innego kraju w 
sprawie, w którą zamieszani są potężni protektorzy z Moskwy, zwykle spotykają przykre 
konsekwencje i tak się stało w przypadku Naila Maliutina. 

Nail Maliutin ledwo zdążył wrócić ze Schwerina, a 22 sierpnia 2012 roku rosyjska proku-
ratura otwarła przeciwko niemu śledztwo115 w sprawie z 2007 roku, czyli defraudacji 290 
milionów rubli, z których 253 milionów skończyły na jego hiszpańskim koncie. 

W 2014 roku sytuacja Naila Maliutina pogorszyła się jeszcze bardziej: we wrześniu wzno-
wiono śledztwo w sprawie zabójstwa W. Onoprijenki i K. W. Nikolajewa, do którego do-
szło w październiku 2006 roku, zanim jeszcze Nail Maliutin objął stanowisko w FLC115. 
Ocena tego, czy Nail Maliutin faktycznie był w to zamieszany, nie jest przedmiotem ni-
niejszego opracowania. 

W obawie o swoje bezpieczeństwo prawne, a także fizyczne, Nail Maliutin w ciągu 2014 
roku ucieka z Rosji do Austrii. 19 grudnia sąd w Moskwie wydaje za nim nakaz aresztowa-
nia, który trafia do Interpolu115. Po kilku dniach Nail Maliutin zostaje zatrzymany i osa-
dzony w austriackim areszcie ekstradycyjnym. 

W styczniu 2015 roku ten sam los spotyka Asłana Gagijewa, który także w Austrii poszukał 
schronienia jeszcze zanim, 30 maja 2014 roku, postawiono go w stan oskarżenia i wysłano 
za nim list gończy116 za tą sprawę zdefraudowanych 290 milionów rubli, za którą ścigany 
jest Nail Maliutin. 

Asłan Gagijew zwierzył się wtedy austriackiej gazecie Kurier136, że był faktycznym posia-
daczem jednej czwartej udziałów w konglomeracie trzech stoczni119. Rosja wystąpiła o 
ekstradycję Asłana Gagijewa, uzyskując najpierw decyzję pozytywną, którą sąd we Wied-
niu skierował jednak w czerwcu 2015 roku do ponownego rozpatrzenia115,137. 

Można jedynie spekulować, czy ucieczka Naila Maliutina i Asłana Gagijewa do tego sa-
mego kraju w tym samym czasie była przypadkiem, czy nie. Wiedeń ma utrwaloną repu-
tację platformy działania rosyjskich mafii, a także służb specjalnych. 

Podczas procesu w Austrii Asłan Gagijew zeznał119, że w zamian za protekcję nad tym 
przedsięwzięciem przekazywał ogromne łapówki (1,2 milionów euro miesięcznie) prze-
wodniczącemu Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Generalnej Rosji, Aleksandrowi 
Bastrykinowi, który podobnie jak śledczy zajmujący się bezpośrednio Nailem Maliutinem, 
był uczestnikiem sprawy Sergieja Magnickiego138. 

                                                                        
136 https://kurier.at/chronik/wien/interview-mit-aslan-g-sechs-morde-bitte-beleidigen-sie-mich-nicht/186.298.694 
137 https://ria.ru/world/20160129/1366860706.html 
138 http://www.psz.pl/117-polityka/sprawa-magnickiego 
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Tymczasem wokół niemieckich stoczni przejętych przez Witalija Jusufowa trwają dziwne 
operacje. W czerwcu 2015 roku na konta stoczni, działających teraz pod marką „Nordic 
Yards”, trafiają przelewy (najpierw 20 milionów euro, potem 8,5) tytułem „zwrotu długu” 
od spółki off-shore Prosal Investment Ltd. zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dzie-
wiczych119. 

Przedstawicielem spółki Prosal Investment Ltd. jest Philippe Meyer, którego Witalij 
Jusufow uczynił także członkiem zarządu konglomeratu stoczniowego, działającego już 
pod nazwą „Nordic Yards”127. Ten Philippe Meyer był już skazany w 1996 roku na wysoką 
grzywnę za operację prania brudnych pieniędzy, w której także stosował metodę przele-
wów tytułem „zwrotu długu”119. 

Obywatel szwajcarski Philippe Meyer jest mieszkańcem miejscowości Zug, gdzie znajdują 
się nie tylko spółka Gevor IV AG, za pomocą której Witalij Jusufow odkupił zbankrutowany 
konglomerat, lecz także centrala konsorcjum Nordstream, w którym Witalij Jusufow pro-
wadził moskiewskie biuro119. 

Nail Maliutin, obawiając się ekstradycji, 22 stycznia 2016 skierował do władz austriackich 
wniosek o udzielenie azylu, motywując to grożącemu mu niesprawiedliwemu potrakto-
waniu w Rosji115. Obawy wydają się uzasadnione: postepowanie przeciwko niemu prowa-
dzą bowiem śledczy Nikołaj Budilo i sam kierownik Wydziału „K” rosyjskiej Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa, zaangażowani także w głośną sprawę Sergieja Magnickiego, ro-
syjskiego prawnika zamęczonego w rosyjskim więzieniu za sprzeciwianie się potężnym 
układom korupcyjnym138. 

W marcu 2016 roku przychodzi dla Jusufowów czas zrealizowania zysku z całego przed-
sięwzięcia: kontrolowana przez Witalija Jusufowa spółka Gevor IV AG sprzedaje stocznię 
w Wismarze i stocznię w Rostocku-Warnemünde malezyjsko-chińskiemu koncernowi 
Genting Hong Kong za 230,6 milionów dolarów119. 

Jusufowowie 9 lat po rozpoczęciu całej operacji otrzymali za dwie stocznie prawie tyle, ile 
„zapłacili” za nie przez podstawione osoby nie swoimi pieniędzmi, lecz pieniędzmi pode-
branymi przez te same „słupy” ze spółki FLC pod zarządem Naila Maliutina (przynajmniej 
100 milionów dolarów120, może nawet 150 milionów132). 

Nie ma powodu sądzić, że pozostałe środki na pierwotne przejęcie, jak również 40,5 mi-
lionów dolarów wydane przez Gevor IV AG na odkupienie upadłego konglomeratu w po-
łowie 2009 roku, nie zostały pozyskane w ten sam, nieuczciwy i nisko-kosztowy sposób. 

Podczas śledztwa prowadzonego w Hiszpanii119 przeciwko Giennadijowi Petrowowi, 
hersztowi rosyjskiej organizacji przestępczej „Petrowa-Małyszewa” ustalono na podsta-
wie podsłuchów, że Giennadij Petrow był cichym wspólnikiem w FLC, a Nail Maliutin – 
jego człowiekiem. Giennadij Petrow i Nail Maliutin mieli spekulować udziałami FLC, a na-
stępnie przelewać nadwyżki na konto FLC West Holdings. 

Hiszpańscy śledczy oceniają, że jedną z przyczyn dramatycznego pogorszenia sytuacji fi-
nansowej przejętych niemieckich stoczni, dzięki któremu Witalij Jusufow po ich upadłości 
mógł je odkupić za jedną szóstą wartości, za jaką kupiono konglomerat, było pranie brud-
nych pieniędzy Giennadija Petrowa poprzez transfery przez konta stoczni119. 
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Adwokat Anny Jetkiny mówi119, że uzgodnienia w sprawie przejęcia stoczni z udziałem 
Naila Maliutina, Andrieja Burlakowa i Giennadija Petrowa prowadzono w wilii tego ostat-
niego na Majorce, zlokalizowanej nieopodal wilii Naila Maliutina. 

Z ustaleń hiszpańskiego śledztwa wynika także, że Nail Maliutin i Giennadij Petrow korzy-
stali z protekcji znajomego Giennadija Petrowa w sobie prezesa Sbierbanku Germana 
Grefa, który zaprosił Naila Maliutina – który już kierował spółką „FLC” – na bankiet z okazji 
160-lecia banku 12 listopada 2007 roku119. 

 

Zatrzymanie Giennadija Petrowa w Hiszpanii119 

W zapisach z podsłuchów rozmów Naila Maliutina z Giennadijem Petrowem w Hiszpanii 
mowa jest także o aprobacie „Siergieja Borysowicza”. Być może chodzi o Sergieja 
Borysowicza Iwanowa, pierwszego wicepremiera Rosji i lidera tzw. „frakcji siłowików”. 
Potwierdza to adwokat Anny Jetkiny, który twierdzi, że Nail Maliutin reprezentował inte-
resy nie tylko Igora Jusufowa, lecz także Sergieja Iwanowa119. 

Gazociąg północny budowany przez konsorcjum Nordstream, którego Witalij Jusufow był 
szefem biura w Moskwie, kończy się w Niemczech blisko przejętych stoczni, ale zaczyna 
w Rosji w Wyborgu, niedaleko Sankt-Petersburgu. Tam zlokalizowana jest kolejna 
stocznia, z którą wykonawcy przejęcia trzech stoczni zamierzali nawiązać kooperację. 

Uważa się, że ukrytym właścicielem stoczni w Wyborgu, między innymi poprzez akcje na 
okaziciela szwajcarskiej spółki Lirus Management AG, jest sam Wladimir Putin119 – jak 
ujawnił udziałowiec tej spółki Siergiej Kolesnikow139. Adwokat Anny Jetkiny mówi, że ope-
racją przejęcia stoczni zainteresowany był rosyjski prezydent, którego interesy podczas 
narad reprezentowali, między innymi, właśnie Siergiej Kolesnikow119. 

                                                                        
139 http://newtimes.ru/stati/others/bd54fd4c9e3d954641dfd6653f240d2b-chusto-konkretnii-kandudat-dobavleni-
ayduofaili.html 
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Stocznia w Wyborgu jest podporządkowana pod państwowy konglomerat OSK, do któ-
rego należą także cztery stocznie produkujące i remontujące okręty i łodzie podwodne 
rosyjskiej marynarki wojennej, które są odbiorcami wyrobów spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu głównego darczyńcy fundacji Otwarty Dialog Petra Kozlowskiego. 

 

Fragment opracowania projektu współpracy ze stocznią w Wyborgu119 

22 września 2016 roku fundacja Otwarty Dialog zorganizowała we współpracy z kijowskim 
Centrum Swobód Obywatelskich tzw. „side-event” podczas corocznego warszawskiego 
kongresu OBWE „Human Dimension Implementation Meeting” poświęconego prawom 
człowieka, na który zaprosiła wpływowe osoby ze środowiska polityki wschodniej. Prele-
gentem w tym spotkaniu moderowanym przez szefową biura fundacji Otwarty Dialog w 
Brukseli Annę Koj, była między innymi Natalia Sitnik. Jest żoną Naila Maliutina. 

Sprawa ekstradycyjna Asłana Gagijewa nadal się toczy119,136,140. Natomiast w styczniu 
2017 roku, mimo wysiłków fundacji Otwarty Dialog, doszło ostatecznie do ekstradycji 
Naila Maliutina z Austrii do Rosji141. 

                                                                        
140 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4151394 
141 https://www.kommersant.ru/doc/3199091 
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ZAŁĄCZNIK NR 3: PRZYCHODY FUNDACJI OTWARTY DIALOG 

W tabeli przedstawiono pełne zestawienie przychodów fundacji Otwarty Dialog w latach 
2009-2016, z odsyłaczami do opisów poszczególnych darczyńców w załączniku nr 4. W 
tabeli przedstawiono jedynie przychody z działalności statutowej. Pominięto rok 2009, w 
którym fundacja nie osiągnęła żadnych przychodów oraz lata 2010 i 2011, za które fun-
dacja podaje w sprawozdaniach wyłącznie przychody zbiorcze w wysokości odpowiednio 
10 600 zł i 156 255 zł, bez podziału na wskazanych darczyńców. 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2009-2016 

 

Darczyńcy związani z Petrem Kozlowskim, Lyudmyłą Kozlowską i Bartoszem Kramkiem (w tym oni sami) 

Petro Kozlowski  30 333 960 874 509 870 115 307   1 616 384 

Bartosz Kramek  175 333 71 908 75 380 45 278 122 566 490 464 

Igoria Trade      245 821 203 999   449 820 

Arkady Agarkow    73 790 368 105     441 895 

Wiktor Mirosznikow    199 655 118 980 15 375 54 331 388 341 

Silk Road Biuro Analiz i Informacji      118 068 119 837 93 622 331 528 

Lyudmyła Kozlowska    141 397   89 899 99 528 330 825 

Andriej Wladimirowicz Browczenko    176 353       176 353 

Maksim Teneszew  64 458         64 458 

Wiktoria Chuchra    30 895 8 000 6 000   44 895 

Andrij Krygin      42 209     42 209 

Mateusz Kramek      23 922 7 500   31 422 

Jelena Mirosznikowa      29 958     29 958 

Dmytro Kalynowskyj    13 970 10 000     23 970 

Jakub Mościcki          20 650 20 650 

Konrad Borowiec          19 400 19 400 

Fundacja Ternopilska          7 300 7 300 

Paweł Kramek      6 280     6 280 

Ewa Mościcka          2 168 2 168 

Paweł Świderski  1 000 1 000       2 000 

Rafał Matouszek          1 962 1 962 

Lana Winiawskaja  1 850         1 850 
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 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2009-2016 

 

Darczyńcy być może związani z Petrem Kozlowskim, Lyudmyłą Kozlowską i Bartoszem Kramkiem 

Ksenia Kibalnyk      55 042     55 042 

Dmytro Jakuszenko        30 350   30 350 

Andrij Dragan      21 565     21 565 

Currency One      21 009     21 009 

Svitlana Kaszczejewa  7 800 5 010       12 810 

Aleksander Malczewskyj          4 324 4 324 

Sergiej Kuzmenko        3 732   3 732 

Anatolij Mazurec        2 100   2 100 

Dmitrij Podobedow    1 614       1 614 

Pozostali darczyńcy 

Google Ireland        234 134 245 891 480 025 

The Netherlands Organisation 
for Scientific Research  

        74 935 74 935 

Europäischer Austausch GmbH        16 873 57 306 74 179 

Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych AGRO  

    36 000     36 000 

Urząd Miasta Lublin  20 000 12 000       32 000 

EUROAVIS      27 500     27 500 

Foundation for Democracy in Russia  24 618         24 618 

The Farm 51 Group          23 867 23 867 

Miasto Stołeczne Warszawa      15 000 8 850   23 850 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego  

  20 000       20 000 

Zeolitec        13 500   13 500 

Karol Grabiec    10 100       10 100 

Naczelna Rada Adwokacka 
w Warszawie  

  7 157       7 157 

Żanar Kasymbekowa          6 146 6 146 

Białołęcki Ośrodek Kultury      6 000     6 000 

Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki  

  5 669       5 669 

Włodzimiera Kudła        5 543   5 543 

Lesya Sutter      5 121     5 121 

Marek Krzysteczko      5 000     5 000 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii 
Nauk, Instytut Technologii 
Elektronowej i Centrum Fizyki  

    4 839     4 839 
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 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2009-2016 

 

Eversheds Nicea S.L.      4 702     4 702 

Fundusz Inicjatyw Lokalnych        3 524 1 047 4 571 

Anna Jaworowska      4 000     4 000 

Rada Europy        2 604 1 099 3 702 

Tatiana Mager      3 650     3 650 

University of Cambridge Department 
of Slavonic Studies, Faculty of 
Modern and Medieval Languages  

      3 270   3 270 

Joanna Ewa Zawłocka  3 024         3 024 

Mirosław Franelak  3 000         3 000 

Viestinta Ja Kehitys    2 941       2 941 

American Bar Association Chicago          2 866 2 866 

Adv D-Vo Negentsova, Kirov i 
Partnyo, Bułgaria  

  2 661       2 661 

Friends of Yad Vashem  2 126         2 126 

EUAM Ukraine 
(European Union Advisory Mission)  

      2 112   2 112 

Niezidentyfikowany darczyńca 2 060         2 060 

Marcin Święcicki    1 986       1 986 

Fundacja ZaNim          1 980 1 980 

Maciej Osiński        1 650   1 650 

The Atlantic Council          1 196 1 196 

Associaçâo do Curso de Estudos 
Europeus, Estudos Lusófonos e 
Relaçôes Internadonais, 
Universidade Lusófona do Porto  

        1 153 1 153 

Michał Jaros    1 008       1 008 

Tomasz Makowski    1 008       1 008 

Rebecca Harms          788 788 

Multiburo          524 524 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku    500       500 

Jolanta Kosidło    200       200 

Bandcamp         49 49 

 

Razem darowizny 335 601 1 741 697 1 766 024 931 436 844 699 5 619 456 
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 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2009-2016 

 

Wpłaty i darowizny indywidualne 
mniejszej wartości 

    156 228 1 070 157 299 

Zbiórki publiczne   543 340 92 884   636 224 

Projekt medyczny 
(działalność statutowa odpłatna) 

      11 263 11 263 

Przychody nienazwane 
(dotyczy lat 2010 i 2011) 

     166 855 

       

Razem przychody 
z działalności statutowej 

335 601 1 741 697 2 309 364 1 180 549 857 032 6 591 097 
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ZAŁĄCZNIK NR 4: OPISY OSÓB I PODMIOTÓW 

Abliazow Muchtar142,143,144,145. Kazachski oligarcha i biznesman, opozycyjny wobec prezydenta 
Nursułtana Nazarbajewa, którego broni fundacja Otwarty Dialog100. Prawdopodobnie prze-
kazywał środki jej założycielowi Iwanowi Szerstiukowi101. Od 1992 roku prowadził spółkę 
Astana Holding. W 1997 został mianowany prezesem państwowego operatora sieci elek-
troenergetycznej KEGOC102, a rok później ministrem energetyki Kazachstanu. Po konflikcie z 
prezydentem Nazarbajewem założył partie opozycyjną i musiał wyjechać do Moskwy, gdzie 
prowadził biznes w obszarze nieruchomości w firmie Eurasia Logistics LLC / Eurasia Invest-
ment and Industrial Group104. Po powrocie do Kazachstanu objął ponownie kierownictwo 
banku BTA, który sam prywatyzował w 1997 roku. W 2008 roku władze kazachskie zarzuciły 
mu wyprowadzenie z banku wielkich sum przy pomocy swojej rodziny. Muchtar Abliazow 
wyjechał do Anglii, a następnie do Francji, gdzie został zatrzymany 31 lipca 2013 roku. Fun-
dacja Otwarty Dialog prowadziła lobbying na jego rzecz, podczas gdy trwała jego rozprawa 
ekstradycyjna we Francji. Został zwolniony z aresztu 10 grudnia 2016 roku114. Pogłębiony 
opis sprawy Muchtara Abliazowa znajduje się w załączniku nr 1. 

 

Adv D-Vo Negentsova, Kirov i Partnyo. Prawdopodobnie bułgarska kancelaria adwokacka. Prze-
kazała 2 661 zł fundacji Otwarty Dialog w 2013 roku. 

                                                                        
142 Мұхтар Қабылұлы Әбілязов / Мухтар Кабулович Аблязов 
143 https://www.facebook.com/Muchtar.ablyazov 
144 https://en.wikipedia.org/wiki/Muchtar_Abliazov 
145 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=35269974&privcapId=34072769 

https://www.facebook.com/Muchtar.ablyazov
https://en.wikipedia.org/wiki/Muchtar_Abliazov
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=35269974&privcapId=34072769
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Agarkow Arkady Jewgieniowicz146,147,148. Miesz-
kaniec Sankt-Petersburgu. Arkady Agarkow 
jest jednym z czołowych darczyńców funda-
cji Otwarty Dialog (441 895 zł w latach 2013 
i 2014), ale spojrzenie na Ukrainę ma ty-
powo rosyjskie – na przykład nazywając po-
marańczową rewolucję „pomarańczową 
dżumą”90. Arkady Agarkow jest pracowni-
kiem149 spółki ZSS Majak w Sewastopolu i 
jednocześnie dyrektorem handlowym150 pe-
tersburskiej spółki przemysłu okrętowego 
Stal, zarejestrowanej na portalu okręto-
wym725 jako filia spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu. Numer telefonu spółki Stal719 
pokrywa się z osobistym numerem Arka-
dego Agarkowa151. Arkady Agarkow był też 
prawdopodobnie (o ile nie występuje 
przypadkowa zbieżność nazwisk) byłym dy-
rektorem zamkniętej już spółki Altej152,153 w 
Sankt-Petersburgu. Kolejnym potwierdze-
niem związku Arkadego Agarkowa z branżą 
okrętową jest udostępnienie przez niego 
materiału o posiedzeniu tzw. „Krymskiej 
Rady Morskiej”154. 

 

Arkady Agarkow na zdjęciu udostępnionym w 
kwietniu 2013 roku przez Petra Kozlowskiego155 

 

Kontrowersyjny wpis Andrieja Agarkowa90 

                                                                        
146 Аркадій Евгеньевич Агарков 
147 https://vk.com/id168094135 
148 https://www.facebook.com/arkady.agarkov 
149 https://www.korabel.ru/catalogue/company/zavod_sudovoy_svetotehniki_mayak_2/team.html 
150 https://goo.gl/qBXLYX 
151 http://myphone.info/message/6037831-Agarkov_Arkadiy_VKontakte.html 
152 https://sbis.ru/contragents/7803031739/784101001#msid=s1473638520042 
153 https://goo.gl/MNACWB 
154 http://sev.gov.ru/info/news/19799/ 
155 https://vk.com/wall168094135_19 

https://vk.com/id168094135
https://www.facebook.com/arkady.agarkov
https://www.korabel.ru/catalogue/company/zavod_sudovoy_svetotehniki_mayak_2/team.html
https://goo.gl/qBXLYX
http://myphone.info/message/6037831-Agarkov_Arkadiy_VKontakte.html
https://sbis.ru/contragents/7803031739/784101001#msid=s1473638520042
https://goo.gl/MNACWB
http://sev.gov.ru/info/news/19799/
https://vk.com/wall168094135_19
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AGRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych156,157. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Topiel 23, która przekazała 36 000 zł fundacji Otwarty Dialog w 2014 roku. Właści-
cielem TFI AGRO jest spółka BS Inwestycje, zlokalizowana pod tym samym adresem. 

 

Aker Yards Ukraine Holding. Spółka holdingowa joint-venture z siedzibą w Oslo, utworzona w 
związku z przejęciem stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni w 
Mikołajowie przez „inwestorów” rosyjskich w czerwcu 2008 roku. Udziały kontrolowana 
przez tych ostatnich luksemburska spółka FLC West Holdings (70%) oraz sprzedający – nor-
weski koncern stoczniowy STX Europe. Po upadłości trzech stoczni, spółka Aker Yards Ukra-
ine Holding została wykupiona przez Witalija Jusufowa, który mianował Philippe’a Meyera 
jej członkiem zarządu.  

Almiar Investments Ltd. Spółka zarejestrowana 
na Cyprze, kontrolowana przez Aleksieja 
Panina121, która posiadała 50% udziałów w 
FLC West Holdings. W okresie zawierania 
transakcji przejęcia stoczni w Wismarze, 
stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni 
w Mikołajowie, spółka oddała te udziały 
spółce Blackstead Holdings Ltd. Andrieja 
Burlakowa, zanim ten je przekazał spółce 
Templestowe Trading Corporation Igora 
Jusufowa i jego syna Witalija Jusufowa119.  

                                                                        
156 https://mojepanstwo.pl/towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych-agro 
157 https://www.tfiagro.pl 

https://mojepanstwo.pl/towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych-agro
https://www.tfiagro.pl/
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Ałga158,159. Opozycyjna partia polityczna w Kazachstanie, założona po rozbiciu partii 
Demokratyczny Wybór Kazachstanu przez reżim prezydenta Nazarbajewa. Wspierał ją mię-
dzy innymi Muchtar Abliazow. Partia Ałga została ostatecznie zdelegalizowana w 2011 
roku. Fundacja Otwarty Dialog intensywnie lobbuje w sprawie działaczy partii Ałga.  

American Bar Association Chicago160. Amerykańska izba adwokacka. Przekazała 2 866 zł 
fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku. 

Ario Kepitał Grup161,162. Kijowska kancelaria prawna, współpracująca z fundacją Otwarty Dialog 
przy obronie Aleksandra Orłowa. Obsługiwała rosyjskie banki, w tym Sbierbank163. Sprawą 
Aleksandra Orłowa zajmowali się z ramienia kancelarii adwokaci Julian Chorunżyj i Jewhen 
Hruszowec, członkowie Ukraińskiej Izby Adwokackiej. 

Associaçâo do Curso de Estudos Europeus, Estudos Lusófonos e Relaçôes Internadonais, 
Universidade Lusófona do Porto164,165. Stowarzyszenie portugalskie z siedzibą w Porto przy 
ul. Augusto Rosa 24, afiliowane przy Katedrze Badań Europejskich, Badań Luzofońskich i 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Luzofońskiego w Porto. Przekazanie przez 
ten podmiot kwoty 1 153 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku należy wiązać z udziałem 
jej przedstawiciela Jędrzeja Czerepa w spotkaniu na temat praw człowieka „Jornadas de 
Reflexão Direitos Humanos na Europa e na Lusofonia”277 w Porto w Portugalii, z udzia-
łem278 prorosyjskiego a przynajmniej „kremlo-naiwnego”279 eurodeputowanego Francisca 
Assisa280. 

Atabajew Bułat166,167. Kazachski reżyser i dysydent, na uchodźstwie w Niemczech od 2012 
roku. Fundacja Otwarty Dialog organizowała z nim spotkanie publiczne w 2013 roku168. Był 
założycielem stowarzyszenia fundacja Atabajewa w Brukseli, z którego jednak ustąpił po 
miesiącu, zostawiając miejsce fundacji Otwarty Dialog i Lyudmyle Kozlowskiej. 

Atlantic Council169,170. Think-tank z siedzibą w Waszyngtonie, zajmujący się obszarem stosun-
ków międzynarodowych. Przekazał 1 196 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku, co praw-
dopodobnie było związane z wizytą Nadii Sawczenko do USA, organizowanym przez funda-
cje Otwarty Dialog171. Podczas tego pobytu Nadia Sawczenko powtarzała swoją budzącą 
wielkie kontrowersje tezę, jakoby Ukraina powinna zrezygnować z Krymu, by mieć szansę 
na odzyskanie Donbasu. 

                                                                        
158 Qazaqstannyn Demokratiyalyk Tandau 
159 https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Choice_of_Kazakhstan 
160 https://www.americanbar.org/aba.html 
161 Аріо Кепітал Груп 
162 http://ario.law/about/ 
163 http://www.Sbierbank.com/index 
164 http://www.universia.pt/estudos/ulp/estudos-europeus-estudos-lusofonos-relaces-internacionais/st/163228 
165 https://goo.gl/GMwUEp 
166 http://odfoundation.eu/szukaj/tg.bolat-atabayev1 
167 https://en.wikipedia.org/wiki/Bolat_Atabaev 
168 https://goo.gl/4KfY5g 
169 http://www.atlanticcouncil.org/ 
170 https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Council 
171 http://uawire.org/news/savchenko-we-need-to-cede-the-crimea-to-get-the-donbas-back 
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https://goo.gl/GMwUEp
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Atoll172,173. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolen-
towskiej 1, należąca w 24% do spółki Kuruta i w 76% do siostry Petra Kozlowskiego, Jeleny 
Mirosznikowej, która jest jednocześnie jej dyrektorem. 

Avis174. Spółka z siedzibą w Winnicy na Ukrainie, posługująca się adresami przy ul. Stelmacha 
15175 i przy ul. Prigorowa 150176. Jest właścicielem polskiej spółki Euroavis, która przekazała 
27 500 zł fundacji Otwarty Dialog w 2014 roku. Właścicielami spółki Avis są Oleksandr My-
chajłowycz Stec177 (90%) i Nadija Mykołajiwna Stasicka178 (10%), a dyrektorem Serhij Arse-
nijowycz Zotow179.  

AWL180,181,182. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulen-
czuka 31B, gdzie mieści się wiele spółek związanych z otoczeniem biznesowo-rodzinnym 
Petra Kozlowskiego. Spółka AWL jest udziałowcem spółki Technopark Majak. Jedynym wła-
ścicielem spółki jest Konstantin Korolkow, a dyrektorem Swietłana Swiridowa. 

B2BPartner183,184,185. Notowana na giełdzie spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 13, 
należąca w całości do funduszu IQ Partners. Jej prezesem jest właściciel spółki Get Impact, 
Konrad Borowiec, który przekazał 19 400 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku. 48,05% 
akcji w spółce B2BPartner obejmuje fundusz inwestycyjny IQ Partners, który jest współwła-
ścicielem jednego z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog (449 820 zł w latach 
2014 i 2015), spółki Igoria Trade. 

                                                                        
172 ООО АТОЛЛ 
173 https://goo.gl/VzDb6K  
174 http://www.avis.ua/ 
175 вул. Стельмаха буд. 15 
176 вул. Пирогова будинок 150 
177 Стець Олександр Миколайович 
178 Стасіцька Надія Миколаївна 
179 Зотов Сергій Арсенійович 
180 ООО А.В.Л. Адванс Виндсерфинг Лаборатори 
181 http://www.rusprofile.ru/id/7530943 
182 https://goo.gl/yb83YK 
183 http://www.monitorfirm.pl/nip-b2bpartner-1  
184 https://mojepanstwo.pl/b2bpartner  
185 http://www.iqpartners.pl/pl/11/1/portfolio/?item=23  
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Babij Olga186. Pracownik zespołu administracyj-
nego w kijowskim biurze fundacji Otwarty 
Dialog. 

 

Banerco Ltd.187,188. Spółka z siedzibą w Nikozji na Cyprze pod adresem Vyzantiou 30, office 22, 
2064 Strovolos, której dyrektorem w latach 2011-2016 był Marcin Szczepkowski. 10% 
udziałów w Igoria Trade miała cypryjska spółka Banerco Ltd., zajmująca się grami i zakła-
dami online. Banerco Ltd. sprzedała swoje udziały w grudniu 201196 w ramach złożonej 
transakcji, w ramach której Igoria Trade była emitentem sprzedaży akcji436 przez Banerco 
Ltd. Spółka Igoria Trade jest jednym z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog 
(łącznie 449 820 zł w latach 2014 i 2015). Banerco Ltd. zajmuje się grami i zakładami online 
– jest między innymi właścicielem serwisów BetPlatform.com189, Casinogames.pl190 i BetO-
pinie.pl191. Współudziałowcem spółki Igoria Trade (za pośrednictwem spółki INQBE) jest 
grupa IQ Partners, która pozostaje związana z Banerco Ltd. poprzez udziały we wspólnych 
spółkach RTime, Debtline i Bookline oraz Performance Marketing Solutions. 

Bastrykin Aleksander Iwanowicz192,193,194. Prze-
wodniczący Komitetu Śledczego przy Proku-
raturze Generalnej Rosji. Podczas procesu w 
Austrii Asłan Gagijew zeznał119, że w zamian 
za protekcję przekazywał mu ogromne ła-
pówki (1,2 milionów euro miesięcznie). 
Aleksander Bastrykin, podobnie jak śledczy 
zajmujący się bezpośrednio Nailem 
Maliutinem, był uczestnikiem sprawy Ser-
gieja Magnickiego138.  

                                                                        
186 http://odfoundation.eu/zespol/olga-babii 
187 https://i-cyprus.com/company/367578 
188 http://cy-check.com/Banerco-limited/284962.html  
189 http://www.betplatform.com/ 
190 http://www.casinogames.pl 
191 http://betopinie.pl 
192 Бастрыкин Александр Иванович 
193 https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Bastrykin 
194 https://goo.gl/UbEfG8 
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Bestajew Asłan Naurowicz195,196. Pochodzący z Północnej Osetii197 właściciel spółki Stal w 
Sankt-Petersburgu, która jest filią spółki ZSS Majak w Sewastopolu i oferuje produkowane 
przez nią elektryczne wyposażenie okrętowe. Jest właścicielem trzech innych spółek w 
Sankt-Petersburgu.  

Betieks198. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulenczuka 
33B, obok adresu 31B, gdzie mieści się wiele spółek związanych z otoczeniem biznesowo-
rodzinnym Petra Kozlowskiego. Jest udziałowcem spółki Technopark Majak. Właścicielami 
są Sergiej Nikolajewicz Kunicin199,200 oraz Dmitrij Leonidowicz Budko201,202, który są też wła-
ścicielami spółki Mir Krowli zlokalizowanej na terenie zakładu „Majak”.  

Białołęcki Ośrodek Kultury. Przekazał fundacji Otwarty Dialog 6 000 zł w 2014 roku. 

Bilocerkowiec Dmytro203,204,205. Młody polityk z 
Sewastopola, którego bliska znajomość łą-
czy z Petrem Kozlowskim. W 2007 roku pro-
wadził Ruch Obywatelski Sewastopol bez 
Korupcji. Następnie związał się z partią 
„Udar” Witalija Kliczki i pracował u niego w 
urzędzie miasta Kijowa. Obecnie jest depu-
towanym Rady Najwyższej z bloku Petra Po-
roszenki i przewodniczącym organizacji 
miejskiej tego ugrupowania w Kijowie. Jego 
matce Żannie Bilocerkowiec zarzuca się, że 
w okresie urzędowania syna zgromadziła 
znaczny majątek w nieruchomościach206. 
Dmytro Bilocerkowiec jest uczestnikiem 
grupy ds. kontaktów międzyparlamentar-
nych z Rzeczpospolitą Polską. 

 

Dmytro Bilocerkowiec z lewej strony na drugim 
planie za Petrem Kozlowskim207 

                                                                        
195 Бестаев Аслан Наурович 
196 http://www.rusprofile.ru/person/bestaev-an-151210019283 
197 https://reputation.ru/6075861#AsManager 
198 ООО Бетэкс 
199 Сергей Николаевич Куницын 
200 https://goo.gl/pVrdcB 
201 Дмитрий Леонидович Будько 
202 https://goo.gl/6WRtb5 
203 Дмитро Білоцерковець 
204 http://kievvlast.com.ua/base/dose-_belocerkovec_dmitrij_aleksandrovich.html 
205 https://goo.gl/cWgrhT 
206 https://goo.gl/Whb6kc 
207 https://vk.com/kppkpp3?z=photo42305846_285402216%2Fphotos42305846 
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Blackstead Holdings Ltd. Spółka zarejestrowana na Cyprze, kontrolowana przez Andrieja 
Burlakowa, która 11 marca 2008 roku odkupiła od niego samego 49% udziałów w FLC West 
Holdings, które wcześniej Andriej Burlakow przejął od FLC119,120, a także kolejne 50% udzia-
łów od Almiar Investments Ltd., uzyskując w ten sposób 99% w FLC West Holdings. Następ-
nie Blackstead Holdings Ltd. przekazała122 74% udziałów spółce Templestowe Trading 
Corporation Igora Jusufowa i jego syna Witalija Jusufowa, w zamian za pokrycie 200 milio-
nów euro z 249 milionów, za jakie kupiono 70% udziału w stoczni w Wismarze, stoczni w 
Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie.  

Bojko Inna Petrowna208,209,210,684. Krewna Petra Kozlowskiego. Właściciel spółki Tija i dyrektor 
spółek Sewastopolski Majak, Pippel i TSN M. 

Bojko Roman Wladimirowicz211,212,213,214. Dy-
rektor spółki PWC Majak oraz spółki Tija, 
które obie są udziałowcami spółki 
Technopark Majak. Jedynym właścicielem 
spółki Tija jest osoba o tym samym nazwi-
sku Inna Bojko, która należy do rodziny 
Petra Kozlowskiego. 

 

Bookline215. Spółka z siedzibą przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie, należąca do cypryjskiej 
spółki Banerco Ltd. oraz IQ Partners poprzez wehikuł inwestycyjny Ventures Hub. Prezesem 
jest Grzegorz Klimaszewski. 

                                                                        
208 Бойко Инна Петровна 
209 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001622075343 
210 http://www.rusprofile.ru/person/boyko-ip-920356267205 
211 Бойко Роман Владимирович 
212 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565975626 
213 https://goo.gl/9QvZOG 
214 http://www.rusprofile.ru/person/boyko-rv-920357628119 
215 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/461770 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565975626
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http://www.rusprofile.ru/person/boyko-rv-920357628119
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/461770
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Borowiec Konrad Stanisław216,217. Prezes i je-
dyny właściciel spółki Get Impact, której 
udziałowcem był członek rodziny Lyudmyły 
Kozlowskiej, prawdopodobnie jej mąż 
Bartosz Kramek13. Konrad Borowiec przeka-
zał 19 400 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2016 roku. Jest prezesem spółki giełdowej 
B2BPartner, w której 48,05% akcji obejmuje 
fundusz inwestycyjny IQ Partners, który jest 
współwłaścicielem jednego z największych 
darczyńców fundacji Otwarty Dialog 
(449 820 zł w latach 2014 i 2015), spółki 
Igoria Trade. Konrad Borowiec jest związany 
towarzysko z Jakubem Fijewskim218 i 
Bartoszem Kramkiem.  

Brandauer Christine219. Pracownik zespołu fun-
dacji Otwarty Dialog, na stanowisku „spe-
cjalistki ds. pozyskiwania funduszy”. Zajmo-
wała się raportem o stosowaniu długotrwa-
łego aresztu na Ukrainie w ramach grantu 
holenderskiej The Netherlands Organisation 
for Scientific Research. 

 

                                                                        
216 https://www.facebook.com/konrad.borowiec.921 
217 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/847567 
218 https://goo.gl/qfDQZw 
219 http://odfoundation.eu/zespol/christine-brandauer 

https://www.facebook.com/konrad.borowiec.921
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Browczenko Andriej Wladimirowicz220,221,222. 
Wraz z teściem (ojcem jego żony 
Aleksandry Fiodorowej, Jewgienijem 
Fiodorowem jest współudziałowcem (50%) 
spółki ZSS Majak w Sankt-Petersburgu, 
która sprzedaje wyroby spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu rosyjskim stoczniom mary-
narki wojennej. W 2013 roku przekazał 
176 353 zł fundacji Otwarty Dialog. Jego oj-
ciec Wladimir Browczenko był dyrektorem 
zakładu „Majak” w Sewastopolu. Wraz z 
żoną Andriej Browczenko jest współudzia-
łowcem spółki Faktorija, która była przed-
stawicielstwem handlowym „Majaka” na 
Rosję przed powołaniem spółki ZSS Majak w 
Sankt-Petersburgu.  

Browczenko Wladimir Iwanowicz223,88. Były dy-
rektor spółki ZSS Majak w Sewastopolu87 i 
spółki Sewastopolski Majak224. Kandydo-
wał268 do sewastopolskich władz okupacyj-
nych w wyborach 14 września 2014 roku z 
ramienia obsadzonego przez ludzi Petra 
Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału 
Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz 
Sprawiedliwości. Jego syn Andriej 
Browczenko jest udziałowcem spółki ZSS 
Majak w Sankt-Petersburgu, która sprzedaje 
wyroby spółki ZSS Majak w Sewastopolu ro-
syjskim stoczniom marynarki wojennej.  

                                                                        
220 Бровченко Андрей Владимирович 
221 https://goo.gl/2cWm89 
222 https://vk.com/abrovchenko 
223 Бровченко Владимир Иванович 
224 http://www2.ucci.org.ua/synopsis/members/synopscm.cgi?CGIQUERY=13&lng=2&selc=1248 
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BTA225,226, dawniej bank „Turan Alem”. Bank w Kazachstanie z siedzibą w Ałmaty przy ul. Żoł-
dasbekowa 97227, który Muchtar Abliazow kupił za 72 milionów dolarów w 1997 roku. W 
2005 roku ponownie został jego prezesem. Audyt przeprowadzony w związku ze złymi wyni-
kami w okresie międzynarodowego kryzysu finansowego ujawnił malwersacje na wielką 
skalę, o które władze kazachskie obwiniają Muchtara Abliazowa. Miały polegać na udzielaniu 
udzielanie kredytów firmie Syryma Szałabajewa, ojca żony Muchtara Abliazowa, Almy 
Szałabajewej, który ich nie spłacał, ukrywając środki w spółkach off-shore. Serwis interne-
towy banku zawiera specjalną podstronę o sprawie Muchtara Abliazowa228. W związku z fa-
talną sytuacją finansową bank został znacjonalizowany w lutym 2009 roku106.  

Burlakow Andriej Anatoliewicz229. Był dyrekto-
rem od początku i prawdopodobnie pomy-
słodawca powołania spółki FLC w 2002 
roku. Przyjaciel Wiktora Draczewa115. Wraz 
z Jewgienijem Zarickim był właścicielem 
spółki ILK120, która otrzymała od kierowanej 
między innymi przez nich samych spółki FLC 
pożyczkę 27 milionów dolarów, której nigdy 
nie zwróciła. Andriej Burlakow razem z 
Jewgienijem Zarickim występował jako 
przedstawiciel FLC West Holdings, która 
przejęła kontrolę nad stocznią w Wismarze, 
stocznią w Rostocku-Warnemünde i 
stocznią Okean w Mikołajowie w ramach 
spółki joint venture z STX Europe pod na-
zwą Aker Yards Ukraine Holding, której zo-
stał dyrektorem. Andriej Burlakow przejął 
od FLC i Almiar Investments Ltd. Poprzez 
należącą do niego119,120 spółkę Blackstead 
Holdings Ltd. przejął cały (bez 1%) kapitał 
FLC West Holdings, by następnie przeka-
zać122 74% udziałów spółce Templestowe Trading Corporation Igora Jusufowa i jego syna 
Witalija Jusufowa, w zamian za pokrycie 200 milionów euro z 249 milionów, za jakie ku-
piono 70% udziału w stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni w 
Mikołajowie. Blackstead Holdings Ltd. zachowała 25% w FLC West Holdings. Po sprzeciwie-
niu się pomysłowi Igora Jusufowa na przeniesienie kontroli nad stoczniami poza FLC West 
Holdings, około 8 grudnia 2009 roku trafił do aresztu śledczego w Moskwie117, a na stano-
wisku dyrektora Aker Yards Ukraine Holding zastąpił go Igor Szaposznikow125. Opuścił 
areszt 21 lipca 2010 roku116,134. Po wyjściu złożył w sądzie amerykańskim115 zeznania obcią-
żające Igora Jusufowa. 29 września 2011 roku został zastrzelony w moskiewskiej restaura-
cji115,123 przez członka gangu Asłana Gagijewa116. 

                                                                        
225 БТА Банк 
226 http://bta.kz/en/  
227 ул. Жолдасбекова 97 
228 http://bta.kz/en/about/assets/ 
229 Андрей Анатольевич Бурлаков 
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Centrum Biznesu Majak Sewastopol230. Kompleks nieruchomości na terenie zakładu „Majak” w 
Sewastopolu231,232 przy drodze Fiolentowskiej 1. Pracują lub pracowały tam Natalia 
Sebiakina, Marija Goworucha i Tamara Chuchra. Pracował tam także Aleksander 
Starowierow. Wydaje się, że podmiotem prowadzącym jest spółka Sferos. Strona interne-
towa231 utożsamia Centrum Biznesu Majak z Technoparkiem Majak.  

Centrum Swobód Obywatelskich233,234. Ukraińska organizacja pozarządowa z siedzibą w Kijo-
wie przy ul. Baseina 9G biuro 25235, która jest partnerem fundacji Otwarty Dialog. Oba pod-
mioty zrealizowały wspólnie projekt polegający na sfilmowaniu izb tortur pozostawionych 
przez separatystów w Donbasie i przedstawieniu ich w technologii „wirtualnej rzeczywisto-
ści”804, którego wykonawcą była spółka The Farm 51 Group, która przekazała fundacji 
Otwarty Dialog 23 867 zł w 2016 roku. Kijowskie Centrum Swobód Obywatelskich było też 
współorganizatorem tzw. side-eventu 22 września 2016 podczas corocznego warszaw-
skiego kongresu OBWE „Human Dimension Implementation Meeting”, w którym uczestni-
czyła Natalia Sitnik – żona bronionego przez fundację rosyjskiego biznesmena Naila 
Maliutina. 

Chmaj Marek236,237. Członek rady fundacji 
Otwarty Dialog od 27 maja 2013 roku11,12 
do 9 maja 2014 roku14,15. Prawnik i polito-
log, radca prawny, profesor nauk prawnych, 
specjalista w zakresie prawa konstytucyj-
nego i prawa administracyjnego. Jest part-
nerem renomowanej kancelarii radcowskiej 
„Chmaj i Wspólnicy”238. 

 

                                                                        
230 Бизнес-центр Маяк Севастополь 
231 http://mayak.sferos.com/ 
232 https://www.facebook.com/BCMayak 
233 Центр Громадянських Свобод / Centre for Civil Liberties 
234 http://ccl.org.ua/en/ 
235 вул. Басейна, 9Г, офіс 25 
236 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/239570 
237 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Chmaj 
238 https://chmaj.pl/ 
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Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 70 / 157 

Chodakowski Igor239. Dyrektor generalny kon-
cernu Tavrida Electric, którego reprezento-
wał w naradach o powołaniu klastra 
technologicznego w Sewastopolu na terenie 
zakładu „Majak”821. 

 

Chorunżyj Julian240,162,241,242. Jeden z adwoka-
tów kijowskiej kancelarii Ario Kepitał Grup, 
prawdopodobnie wynajętych przez funda-
cję Otwarty Dialog do obrony Aleksandra 
Orłowa. Julian Chorunżyj był zarejestrowa-
nym współpracownikiem243 posła Rady Naj-
wyższej Ukrainy Serhija Mychajłowycza Hła-
zunowa244 z Partii Regionów Wiktora Janu-
kowycza. W latach 1997-2007 Julian Cho-
runżyj był pracownikiem Służby Bezpieczeń-
stwa Ukrainy (SBU)241. 

 

Chuchra Tamara245. Siostra Wiktorii Chuchry, żony Petra Kozlowskiego. Pracuje w Centrum 
Biznesu Majak w Sewastopolu. 

                                                                        
239 Игорь Ходаковский 
240 Юліан Хорунжий 
241 http://uba.ua/ukr/Yulian_Horunjiy/ 
242 https://www.facebook.com/julian.khorunzhiy 
243 http://posipaky.info/minion/311748 
244 Глазунов Сергій Миколайович 
245 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005151284799 
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Chuchra Wiktoria246. Druga żona Petra 
Kozlowskiego od 2014 roku, po rozstaniu z 
Walentiną Adamkiną247,248. Jest osoba do 
kontaktu spółki Sferos zarządzającą 
Centrum Biznesu Majak, gdzie pracuje także 
jej siostra, Tamara Chuchra. Z treści zamó-
wionego reportażu z wesela249 wynika po-
twierdzenie, że Petro Kozlowski i Wiktoria 
Chuchra mieszkali wtedy w Polsce. Na zdję-
ciu251 opublikowanym przez Petra 
Kozlowskiego w grudniu 2014 roku Wiktoria 
Chuchra w widocznej ciąży pozuje przed ob-
razem w moskiewskiej galerii „RuArts”, 
który można także zobaczyć w reportażu z 
wernisażu250. Należy więc zakładać, że no-
wożeńcy już po aneksji Krymu odwiedzili 
Moskwę. W latach 2013-2015 Wiktoria 
Chuchra przekazała 44 895 zł fundacji 
Otwarty Dialog. 

 

Wiktoria Chuchra w galerii „RuArts” w Moskwie251 

CKNZ252,253,254,255. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Waku-
lenczuka 31B, należąca w 100% do siostry Petra Kozlowskiego Jeleny Mirosznikowej.  

CTJe nr 1256,257. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulen-
czuka 31B, której współwłaścicielem jest spółka JeO Technotron siostry Petra Kozlowskiego 
Jeleny Mirosznikowej, a dyrektorem Sidonia Kozlowskaja (matka Petra i Lyudmyły 
Kozlowskich). CTJe nr 1 jest udziałowcem spółki Technopark Majak a także spółek 
Ikarija(80,91%), Kuruta (19%) oraz Ios (12,12%).  

                                                                        
246 Виктория Хухра 
247 https://vk.com/id208412072 
248 https://goo.gl/f1KeZQ 
249 https://the-bride.ru/osobennyj_den_svadba_viktorii_i_petra/ 
250 https://www.buro247.ru/events/photo-reports/galereya-ruarts-otprazdnovala-9-let.html 
251 https://vk.com/id4600129?z=photo42305846_346231897%2Fwall4600129_1471 
252 ЦКНЗ Центр Кадастра Недвижимости и Землеустройства, ООО 
253 http://www.rusprofile.ru/id/7530730 
254 https://goo.gl/JdspCl 
255 https://sbis.ru/contragents/9201014063/920101001#msid=s1473446257294 
256 ООО ЦТЭ № 1 – Центр Технической Эксплуатации № 1 
257 https://goo.gl/MLfU2N 
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Currency One258,259,260,261. Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, która przeka-
zała 21 009 zł fundacji Otwarty Dialog w 2014 roku. Prowadzi podobny do spółki Igoria 
Trade internetowy kantor wymiany walut. Nie udało się jednak znaleźć związku ani osobo-
wego, ani kapitałowego między Currency One a spółką Igoria Trade, jej akcjonariuszem 
IQ Partners czy były akcjonariuszem z Cypru Banerco Ltd. 

 

Cymbał Borys Mitrofanowicz262. Były dyrektor spółki ZSS. Kandydował268 do sewastopolskich 
władz okupacyjnych w wyborach 14 września 2014 roku z ramienia obsadzonego przez lu-
dzi Petra Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz 
Sprawiedliwości, którego jest jednym ze założycieli. 

Czajun Pawel Iwanowicz263,264,265. Współwłaściciel spółki Graff266,267 i dyrektor trzech spółek 
związanych z otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego: Tinos, Ios i CKNZ. Kan-
dydował268 do sewastopolskich władz okupacyjnych w wyborach 14 września 2014 roku z 
ramienia obsadzonego przez ludzi Petra Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej 
Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości. 

                                                                        
258 https://currency-one.com/en/ 
259 https://internetowykantor.pl/kontakt/ 
260 http://www.krs-online.com.pl/currency-one-s-a-krs-715897.html 
261 https://mojepanstwo.pl/currency-one 
262 Цымбал Борис Митрофанович 
263 Чаюн Павел Иванович 
264 http://www.rusprofile.ru/person/chayun-pi-920454185367 
265 https://goo.gl/99c3uY 
266 http://www.rusprofile.ru/id/7553917  
267 https://goo.gl/PYGP8A  
268 http://sevastopol.su/news.php?id=65297 
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Czałyj Aleksiej269,270,271. Sewastopolski przedsię-
biorca i polityk pro-rosyjski. Organizował 
sprzeciw rosyjskojęzycznej wobec rewolucji 
„Majdanu”, ogłaszając siebie merem Sewa-
stopola. Brał udział w podpisaniu traktatu o 
przyłączeniu Krymu do Rosji, na kilka pierw-
szych miesięcy zostając pierwszym separa-
tystycznym gubernatorem Sewastopola. 
Właściciel koncernu Tavrida Electric, zlokali-
zowanego na terenie kompleksu „Majak” i 
uczestniczącego z nim w projekcie klastra 
technologicznego w tym kompleksie. Alek-
siej Czałyj jest objęty sankcjami ukraiń-
skimi272 oraz Unii Europejskiej, a jego ak-
tywa zostały zamrożone przez władze es-
tońskie273. 

 

Czerep Jędrzej274,275. Analityk w fundacji 
Otwarty Dialog. Jego tekst „Relacje rosyj-
sko-izraelskie a wojny w Syrii i na Ukrainie” 
opracowany dla fundacji Aleksandra Kwa-
śniewskiego „Amicus Europae” został prze-
drukowany w książce „Formatowanie Ukra-
iny”276 wydanej przez Europejskie Centrum 
Analiz Geopolitycznych Mateusza Piskor-
skiego. Z ramienia fundacji Otwarty Dialog 
uczestniczył w spotkaniu na temat praw 
człowieka „Jornadas de Reflexão Direitos 
Humanos na Europa e na Lusofonia”277 w 
Porto w Portugalii, z udziałem278 prorosyj-
skiego a przynajmniej „kremlo-naiw-
nego”279 eurodeputowanego Francisca As-
sisa280. Wpływ kwoty 1 153 zł do fundacji 
Otwarty Dialog w 2016 roku od stowarzyszenia związanego z Uniwersytetem w Porto był 
prawdopodobnie zwrotem kosztów udziału Jędrzeja Czerepa. 

                                                                        
269 Алексей Чалый 
270 https://goo.gl/NKt4BZ 
271 https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksei_Chaly 
272 https://ru.tsn.ua/politika/ukrainskie-sankcii-zagadochno-oboshli-predpriyatie-so-sledom-eks-narodnogo-mera-
sevastopolya-chalogo-499710.html 
273 http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303847804579481613282775356 
274 https://www.facebook.com/posterunkowy 
275 http://odfoundation.eu/zespol/jedrzej-czerep  
276 http://www.geopolityka.org/images/stories/biblioteka/Formatowanie_Ukrainy_tII.pdf 
277 https://jpn.up.pt/2016/02/24/direitos-universais-direitos-eurocentricos/ 
278 http://www.delegptpse.eu/pspe/?area=noticias&id=NOT56cf263cb5127 
279 https://goo.gl/eZKdyX 
280 http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28307/FRANCISCO_ASSIS_home.html 
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http://www.delegptpse.eu/pspe/?area=noticias&id=NOT56cf263cb5127
https://goo.gl/eZKdyX
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28307/FRANCISCO_ASSIS_home.html
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CzP Adagio281,282. Spółka z siedzibą w Sewastopolu przy ul. Gogola 26A m. 20, która w latach 
2007-2009 administrowała zakładowymi budynkami mieszkaniowymi „Majaka” i miała je 
dokończyć70. 

Czuwara Tomasz283. Jeden z ważniejszych by-
łych działaczy fundacji Otwarty Dialog, od 6 
listopada 201420 do 30 maja 2017 roku21 
członek zarządu, odpowiedzialny za komu-
nikacje medialną284. Podpisywał sprawozda-
nia finansowe, na przykład sprawozdanie za 
2009 rok59 podpisał dopiero w 2015 roku. 
Zajmował się też obroną Aleksandra Orłowa 
oraz (z Marianem Prysiażniukiem) zbiórką 
na sfinansowanie zakupu kamizelek kulood-
pornych dla żołnierzy armii i batalionów 
ukraińskich41.  

Dartwell. Spółka zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, która była ostatnim 
ogniwem operacji „przerzucania” stoczni Okean w Mikołajowie w okresie kilku tygodni 
przed postępowaniem upadłościowym w Norwegii w marcu 2010 roku135. 

Debtline285. Spółka z siedzibą przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie, należąca do cypryjskiej spółki 
Banerco Ltd. i IQ Partners poprzez wehikuł inwestycyjny Ventures Hub. Prezesem jest Pa-
tryk Żurawski286. 

Demokratyczny Wybór Kazachstanu287,159,288. Opozycyjna partia polityczna w Kazachstanie, za-
łożona w listopadzie 2001 roku przez prominentne postacie życia politycznego i biznesu, 
takie jak Muchtar Abliazow, Galymżan Żakiyanow czy Bulat Abilow. Powołanie partii było 
wyrazem sprzeciwu wobec autorytaryzmu prezydenta Nazarbajewa i korupcji w jego oto-
czenia, a także pokłosiem konfliktu założycieli z zięciem prezydenta Rachatem Alijewem. W 
lutym 2002 roku Muchtar Abliazow i inni założyciele zostali skazani na wieloletnie więzie-
nie. Demokratyczny Wybór Kazachstanu został ostatecznie rozwiązany w lutym 2005 roku, 
krótko przed wyborami. Następnie niektórzy jej działacze założyli partię Ałga.  

                                                                        
281 ЧП Адажио 
282 https://www.keeptravel.com/pp-adazhio-2 
283 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1255781 
284 https://goo.gl/t3dtfC  
285 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/462340 
286 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1373504 
287 Qazaqstannyn Demokratiyalyk Tandau 
288 http://en.odfoundation.eu/a/7250,the-story-of-the-democratic-choice-of-kazakhstan-opposition-movement 

https://www.keeptravel.com/pp-adazhio-2
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http://en.odfoundation.eu/a/7250,the-story-of-the-democratic-choice-of-kazakhstan-opposition-movement
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Dialog na Rzecz Rozwoju289,290,292. Fundacja z siedzibą w Lublinie przy ulicy 3 Maja 18/4, gdzie 
do 2012 roku mieściła się też fundacja Otwarty Dialog. Fundacja Dialog na Rzecz Rozwoju 
została założona we wrześniu 2006 roku przez Iwana Szerstiuka, Lyudmyłę Kozlowską i 
prof. Włodzimierza Osadczego, a także Pawła Grzegorza Fortunę291,292, Leonida Marku-
syka293,294 i Jerzego Lachowicza295, który obecnie jest jej prezesem. Lyudmyła Kozlowska nie 
zasiada już we władzach tej fundacji. Lyudmyła Kozlowska i Iwan Szerstiuk byli wtedy stu-
dentami w Lublinie, a profesor tej uczelni Włodzimierz Osadczy prowadził projekt „Europej-
skiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”, którego Iwan Szerstiuk był koordy-
natorem. Obecnie profesor Włodzimierz Osadczy reprezentuje silnie antyukraińskie stano-
wisko, będąc jednocześnie pełnomocnikiem wojewody lubelskiego ds. Ukrainy605. 

Diuskin Pawel Borysowicz296,297. Udziałowiec spółki Technopark Majak. 

Draczew Wiktor298. Były zastępca dyrektora spółki FLC i przyjaciel Andrieja Burlakowa115. 
Otrzymał pełnomocnictwo do zarządzania spółką od Naila Maliutina115 i zawarł115,116 
umowę z FLC-Komplekt, na mocy której wyprowadzono przelano 290 milionów rubli. Wik-
tor Draczew przelał też 32 milionów dolarów na konto FLC West Holdings na cele operacji 
stoczniowej115,116.  

Dragan Andrij. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 21 565 zł fundacji Otwarty Dialog 
w 2014 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

                                                                        
289 https://mojepanstwo.pl/fundacja-dialog-na-rzecz-rozwoju 
290 http://krs-pobierz.pl/fundacja-dialog-na-rzecz-rozwoju-i495120 
291 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/653453 
292 http://pawelfortuna.pl/fundacja-dialog-na-rzecz-rozwoju/ 
293 https://www.facebook.com/leonid.markusyk 
294 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/551610 
295 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/551616 
296 Дюскин Павел Борисович 
297 https://goo.gl/vSBWpT 
298 Віктор Драчев 

https://mojepanstwo.pl/fundacja-dialog-na-rzecz-rozwoju
http://krs-pobierz.pl/fundacja-dialog-na-rzecz-rozwoju-i495120
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/653453
http://pawelfortuna.pl/fundacja-dialog-na-rzecz-rozwoju/
https://www.facebook.com/leonid.markusyk
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/551610
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/551616
https://goo.gl/vSBWpT


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 76 / 157 

Droga Fiolentowska 1 i ulica Wakulenczuka 31B i 33B w Sewastopolu. Adresy po przeciwległych 
stronach zakładu „Majak” w Sewastopolu, gdzie swoje siedziba ma znakomita większość 
spółek związanych z otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego. Przy drodze 
Fiolentowskiej 1299 na terenie Centrum Biznesu Majak znajdują się następujące spółki: 
Atoll, Gorsej Plius, Ilion, Ios, Lamos, Mir Krowli, Pippel, Sewastopolski Majak, Sferos, 
Technopark Majak, Tija, Tinos, TSN M, ZMZ oraz ZSS Majak w Sewastopolu. Zlokalizowany 
jest tam też koncern Tavrida Electric separatysty Aleksieja Czałyja oraz sala treningowa klub 
sztuk walki  Taeguk. Przy ulicy Wakulenczuka 31B300 znajdują się spółki AWL, CKNZ, CTJe 
nr 1, JeO M1 i JeO M2, JeO Technotron, CzP Kliszko, Kuruta, NPP ES.T.Kom, PWC Majak, 
Sigma-Krym, Sirius, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mołodych Stroitelej 14”, ZSS oraz sewasto-
polski oddział  Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości. Obok przy ul. Wakulen-
czuka 33B301 mieści się spółka Betieks. 

 

Dryjański Maciej302. Współwłaściciel spółki Inteligent Data Sensor Devices. 

                                                                        
299 ш. Фиолентовское, д. 1 
300 ул. Вакуленчука, д. 31В 
301 ул. Вакуленчука, д. 33В 
302 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1097655 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1097655
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Dyha Jana303. Pracownik działu tłumaczeń w 
kijowskim biurze fundacji Otwarty Dialog. 

 

Escola / Etendard Group304,305,306. Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 22/77, w 
której pracowali razem Bartosz Kramek i Jabub Fijewski. 

Estero Relacje Inwestorskie307,308,309. Spółka należąca do Elżbiety Żurawskiej310 i Jakuba 
Fijewskiego, blisko związanego biznesowo i towarzysko z Bartoszem Kramkiem. Bartosz 
Kramek był udziałowcem spółki Estero Relacje Inwestorskie13 i pozostaje jej wiceprezesem. 
Spółka mieści się przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Fundacja Otwarty Dialog miała 
swoją pierwszą siedzibę warszawską właśnie pod tym adresem, aczkolwiek należy zauwa-
żyć, że jest wieżowiec, w którym mieści się bardzo wiele podmiotów. W przeszłości upo-
ważnionym do reprezentacji spółki Estero Relacje Inwestorskie był Piotr Tomasz 
Szczepanik, który był jednocześnie upoważniony do reprezentacji spółki Silk Road należącej 
do Bartosza Kramka, stanowiącej zaplecze gospodarcze fundacji Otwarty Dialog.  

EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) (Misja Doradcza Unii Europejskiej na 
Ukrainie)311. Przekazała 2 112 zł fundacji Otwarty Dialog w 2015 roku. 

Eurasia Logistics LLC104. Spółka deweloperska z siedzibą w Moskwie przy ul. Szczepkina 4, którą 
prowadził Muchtar Abliazow w okresie swojego wygnania z Kazachstanu w latach 2003-
2005.  

                                                                        
303 http://odfoundation.eu/zespol/yana-dyha 
304 http://www.grupaetendard.pl/ 
305 http://www.escola.pl/ 
306 http://www.krs-online.com.pl/escola-s-a-krs-8934155.html 
307 https://mojepanstwo.pl/estero 
308 https://www.facebook.com/ir.estero/ 
309 http://www.estero.pl/ 
310 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/804681 
311 http://www.euam-ukraine.eu/ 

http://odfoundation.eu/zespol/yana-dyha
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http://www.krs-online.com.pl/escola-s-a-krs-8934155.html
https://mojepanstwo.pl/estero
https://www.facebook.com/ir.estero/
http://www.estero.pl/
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/804681
http://www.euam-ukraine.eu/
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Euroavis312,313,314. Spółka z siedzibą w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 46A/1, podająca też adres 
w Krakowie przy al. Beliny-Prażmowskiego 14, która przekazała 27 500 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2014 roku. Jest spółką zależną ukraińskiej spółki Avis. Prezesem jest Natalia 
Wyszniwska, która zastąpiła Wołodymyra Poluszkina. 

Euromajdan Warszawa315.Polska powołana dla wsparcia rewolucji na Ukrainie, związana z fun-
dacją Otwarty Dialog poprzez osobę Natalii Panczenko, działaczki fundacji Otwarty Dialog i 
pracownik OEG Open Europe Group, która pełni funkcję prezesa Euromajdanu Warszawa. 
Działalność Euromajdanu Warszawa wzbudziła silne kontrowersje na tle niejasności finan-
sowych w związku ze zbiórką do puszek organizowaną podczas koncertu piosenkarki Kata-
ryny Burzyńskiej w „Ukraińskim Świecie” w czerwcu 2015 roku55,56,57. Siedziba fundacji znaj-
duje się pod adresem al. Jerozolimskie 85/21 w Warszawie, czyli w tym samym wirtualnym 
biurze316, co Fundacja Kompania Kresowa, wydawca portalu „kresy.pl”. Oprócz Natalii 
Panczenko we władzach Euromajdanu Warszawa zasiadają Andrij Golosko, Dmytro Ano-
pow, Ivan Andrijiszyn, Kateryna Lazarec, Roman Korbut, Rusłan Samczuk, Serhij Truszkin, 
Tamara Karczenko i Taras Krawiec. 

Europäischer Austausch GmbH317,318. Organizacja pozarządowa z otoczenia niemieckiej Partii 
Zielonych, zorganizowana jako spółka z siedzibą w Berlinie przy ul. Erkelenzdamm 59. Jest 
znaczącym darczyńcą fundacji Otwarty Dialog w ostatnim okresie – 16 873 zł w 2015 roku i 
57 306 zł w 2016 roku. Podmiotem kieruje Stefanie Schiffer. Europäischer Austausch pro-
wadzi sekretariat zrzeszenia organizacji obserwatorów wyborczych „European Platform for 
Democratic Elections” (EPDE)319, które cieszy się dobrą reputacją. Europäischer Austausch 
jest też organizatorem cyklu konferencji „Kiev Dialogue”320,321,322 we współpracy z fundacją 
International Renaissance Foundation323 George’a Sorosa. Tetiana Lopaszczuk541,669 jest 
jednocześnie pracownikiem Europäischer Austausch i koordynatorem projektu „Kiev Dialo-
gue” w fundacji International Renaissance Foundation. „Kiev Dialogue” prowadzi razem z 
fundacją Otwarty Dialog akcję w Brukseli na rzecz uwolnienia 28 Ukraińców uwięzionych w 
Rosji324, z udziałem Anny Koj i Lyudmyły Kozlowskiej. Pozostałymi pracownikami są Adam 
Busuleanu i Karolina Plaetke z Polski oraz Hanna Żowkiwska, Lidiya Hutnyk i Weronika Bory-
senko z Ukrainy669. 

                                                                        
312 http://krs-pobierz.pl/euroavis-i85082 
313 http://www.krs-online.com.pl/msig-4949-71850.html 
314 https://mojepanstwo.pl/euroavis 
315 https://mojepanstwo.pl/fundacja-euromaidan 
316 http://www.biurowirtualnewarszawa.pl/ 
317 http://www.european-exchange.org/en/about-us.html 
318 https://www.facebook.com/Europ%C3%A4ischer-Austausch-European-Exchange-205531692842267/ 
319 http://www.epde.org/en/ 
320 Київський Діалог 
321 http://www.kiev-dialogue.org/de/kontakt.html 
322 https://www.facebook.com/kiev.dialogue/ 
323 http://www.irf.ua/en/ 
324 http://www.kiev-dialogue.org/tl_files/KIEV%20DIALOGUE/Events/27.01.2016_ODF_Statement_PACE.pdf  
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Eversheds Nicea S.L.325. Hiszpańska kancelaria prawna z siedzibą w Madrycie pod adresem Pa-
seo de la Castellana 66, którą kieruje Juan E. Díaz Hidalgo326. Należy do międzynarodowej 
sieci Eversheds Sutherland. Przekazała 4 702 zł fundacji Otwarty Dialog w 2014 roku. Fun-
dacja Otwarty Dialog broniła Muratbeka Ketebajewa przed ekstradycją z Hiszpanii. Z Hisz-
panią związana jest też sprawa bronionego przez fundację Naila Maliutina, który zakupił 
willę na Majorce i był objęty hiszpańskim śledztwem w związku ze sprawą Giennadija 
Petrowa. 

Faktorija327,328. Spółka z siedzibą w Sankt-Petersburgu przy prospekcie Engelsa 27B-41, nale-
żąca do Aleksandry Fiodorowej i jej męża Andrieja Browczenki, który wraz z ojcem swojej 
żony Jewgienijem Fiodorowem prowadzi pod tym samym adresem spółkę ZSS Majak w 
Sankt-Petersburgu, która sprzedaje wyroby spółki ZSS Majak w Sewastopolu rosyjskim 
stoczniom marynarki wojennej. Z pisma spółki ZSS Majak w Sewastopolu87 z 2013 roku wy-
nika, że spółka Faktorija wraz ze spółką Region była przedstawicielem handlowym spółki 
ZSS Majak w Sewastopolu przed powołaniem filii ZSS Majak w Sankt-Petersburgu. 

Federacja Taekwondo w Sewastopolu329,330. Do jej władz należą Andriej Gross i Natalia Tkacz z 
klubu sztuk walki Taeguk. Adres ul. Admirała Azarowa 2, m 28331. 

Fijewski Jakub332,333,334. Menedżer, blisko zwią-
zany biznesowo i towarzysko z Bartoszem 
Kramkiem. Udziałowiec spółek Najlepsze 
Ceny335, Estero Relacje Inwestorskie (której 
Bartosz Kramek był udziałowcem13 i 
pozostaje wiceprezesem), Inteligent Data 
Sensor Devices i Mogalo (zarejestrowanej 
pod tym adresem, co spółka Stateful Petra 
Kozlowskiego i Wiktora Mirosznikowa). Ja-
kub Fijewski był wiceprezesem spółki Get 
Impact (której członek rodziny Lyudmyły 
Kozlowskiej, prawdopodobnie jej mąż 
Bartosz Kramek, był udziałowcem13) i pra-
cownikiem spółki Escola / Etendard Group 
(w której pracował Bartosz Kramek). 

 

Przedstawiciele spółki Estero Relacje Inwestorskie 
Jakub Fijewski i Thomas Matheisel na gali Globalna 

Polska 25 kwietnia 2016 roku336. 

                                                                        
325 https://www.chambersandpartners.com/Europe/firm/238268/eversheds-nicea-a-member-of-eversheds-sutherland 
326 http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Hidalgo_Juan-Diaz 
327 Фактория, ООО 
328 https://sbis.ru/contragents/7802349769/780201001 
329 РОО ФТКДС 
330 https://goo.gl/1WbCYu 
331 ул. Адмирала Азарова д. 2 кв. 28 
332 https://www.facebook.com/jakub.fijewski 
333 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/804680 
334 http://www.goldenline.pl/jakub-fijewski/ 
335 https://mojepanstwo.pl/najlepsze-ceny 
336 https://www.facebook.com/ir.estero/posts/1032114333502528 
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Fiodorow Jewgienij Pawlowicz337,338,339. Wraz z 
zięciem (mężem jego córki Aleksandry 
Fiodorowej Andriejem Browczenką jest 
współudziałowcem (50%) spółki ZSS Majak 
w Sankt-Petersburgu, która sprzedaje wy-
roby spółki ZSS Majak w Sewastopolu rosyj-
skim stoczniom marynarki wojennej. Także 
pochodzi ze Sewastopolu338. 

 

Fiodorowa Aleksandra Jewgienijewna340,341,342. 
Żona Andrieja Browczenki i córka Jewgienija 
Fiodorowa, którzy są współudziałowcami 
spółki ZSS Majak w Sankt-Petersburgu, 
sprzedającej wyroby spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu rosyjskim stoczniom mary-
narki wojennej. Wraz z mężem jest współu-
działowcem spółki Faktorija. Zdjęcia publi-
kowane przez nią88 dowodzą, że jej mąż 
Andriej Browczenko jest synem Wladimira 
Browczenki, do niedawna dyrektora spółki 
ZSS Majak w Sewastopolu.  

 

                                                                        
337 Евгений Павлович Федоров 
338 https://www.facebook.com/tmm.fep 
339 https://goo.gl/D4hfsA 
340 Федорова Александра Евгеньевна 
341 https://vk.com/id462700 
342 https://www.facebook.com/alexandra.fedorova.127 
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FKS Federacja Cyber-sportu Sewasto-
pola343,344,345,346. Klub zajmujący się grami i 
tzw. sportem komputerowym, z siedzibą w 
Sewastopolu przy ulicy Gluchowej 5347. 
Wśród 6 założycieli, 3 jest powiązanych z 
otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra 
Kozlowskiego: dwóch założycieli obsadzo-
nego przez ludzi Petra Kozlowskiego sewa-
stopolskiego oddziału Rosyjskiej Partii 
Emerytów na rzecz Sprawiedliwości Wiktor 
Lucenko (przedstawiciel spółki 
Sewastopolski Majak w sprawie 
upadłościowej588 w latach 2001-2005) i 
Aleksander Starowierow (który posługuje 
się emailem z domeny spółki Sferos) oraz 
Dmytro Kalynowskyj – większościowy udzia-
łowiec spółki Ilion i dyrektor spółki Plosk, 
darczyńca fundacji Otwarty Dialog na kwotę 
łącznie 23 970 zł w latach 2013 i 2014. 

 

FLC Financial Leasing Co348,349,350,351. Rosyjska spółka leasingowa z siedzibą w Moskwie, zało-
żona w 2002 roku przez państwowy konglomerat przemysłu lotniczego OAK jako instru-
ment wsparcia sprzedaży. Jej dyrektorem od początku i prawdopodobnie pomysłodawcą 
był Andriej Burlakow. W marcu 2007 roku kierownictwo FLC objął115 Nail Maliutin, za ka-
dencji którego spółka padła ofiarą operacji wyprowadzania pieniędzy na gigantyczną skalę 
przynajmniej 100 milionów dolarów120, może nawet 150 milionów132, głównie na zakup 
stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie od norwe-
skiego koncernu STX Europe. Spółkę postawiono w stan upadłości w 2012 roku132,120.  

                                                                        
343 СРОО ФКС / Севастопольская Региональная Общественная Организация Федерация Киберспорта Города 
Севастополя 
344 http://cybersev.ru/?p=142 
345 http://www.rusprofile.ru/id/10972551 
346 https://goo.gl/tCRi6w 
347 Глухова Улица, дом 5 
348 Финансовая Лизинговая Компания 
349 https://www.wiw-rf.ru/members/person_27465.html 
350 https://bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=E88EAB9D56AABFFB990456CCF2CC82E6 
351 http://www.f-l-c.ru/ 
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https://www.wiw-rf.ru/members/person_27465.html
https://bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=E88EAB9D56AABFFB990456CCF2CC82E6
http://www.f-l-c.ru/
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FLC West Holdings. Spółka zarejestrowana w Luksemburgu, początkowo spółka zależna mo-
skiewskiej spółki leasingowej FLC. Do niej trafiały pieniądze wyprowadzane ze spółki FLC, w 
tym 32 milionów dolarów przelane w marcu 2008 roku decyzją Wiktora Draczewa. Spółka 
została przejęta etapami przez spółkę Blackstead Holdings Ltd. Andrieja Burlakowa i spółkę 
Templestowe Trading Corporation Igora Jusufowa i jego syna Witalija Jusufowa. To spółka 
FLC West Holdings weszła z udziałem 70% weszła w joint venture Aker Yards Ukraine 
Holding z norweskim koncernem STX Europe, przejmując kontrolę nad stocznią w 
Wismarze, stocznią w Rostocku-Warnemünde i stocznią w Mikołajowie. 

FLC-Komplekt. Spółka rosyjska, z którą spółka FLC reprezentowana przez Wiktora Draczewa 
zawarła115,116 umowę na zakup samolotów, na mocy której wyprowadzono z FLC do FLC-
Komplekt 290 milionów rubli, z których 287 milionów przelano do Asłana Gagijewa, a od 
niego 253 milionów trafiły ostatecznie do Naila Maliutina116. Spółką FLC-Komplekt kierował 
Jewgienij Zaricki.  

Fortuna Bank352,353. Bank Serhija Tiszczenki. 

Foundation for Democracy in Russia354. Fundacja z siedzibą w Waszyngtonie pod adresem 
1666 Connecticut Ave Nw Ste 500, która przekazała 24 618 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2012 roku. Założycielem jest opozycyjny wobec reżimu Putina mistrz szachista Garry Kaspa-
row. Osobą zarządzającą był w 2013 roku Charles Both355.  

Franelak Mirosław. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 3 000 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2014 roku. 

Friends of Yad Vashem. Instytut pamięci Yad Vashem356 w Izraelu. Przekazał 2 126 zł fundacji 
Otwarty Dialog w 2012 roku. 

Fundacja Atabajewa (Fonds Atabayev)357,358. Nieistniejące już stowarzyszenie (wbrew nazwie) 
z siedzibą pod Brukselą (Louizalaan 149 Stratenplan bus 29, 1050 Elsene), które razem z 
fundacją Otwarty Dialog z Polski zostało założycielem Fundacji Otwarty Dialog na Ukrainie. 
Jak wynika z wyciągów belgijskiego rejestru357 Stowarzyszenie Fundacja Atabajewa zostało 
założone 14 kwietnia 2014 roku przez kazachskiego dysydenta Bułata Atabajewa, w celu – 
jak wynika z aktu założycielskiego – promowania kultury kazachskiej i prowadzenia działal-
ności lobbingowej przy UE. Jednak już po miesiącu 22 maja 2014 roku Bułat Atabajew od-
szedł ze stowarzyszenia, natomiast przystąpiła fundacja Otwarty Dialog z Polski, a Lyudmyła 
Kozlowska została prezesem. Stowarzyszenie Fundacja Atabajewa zostało zlikwidowane 22 
czerwca 2016 roku, nie rozpocząwszy działalności ani nie zgromadziwszy żadnego majątku.  

                                                                        
352 Фортуна-банк 
353 https://fortuna-bank.ua/ 
354 http://www.theotherrussia.org/support-the-other-russia/ 
355 https://goo.gl/UWnAxk  
356 http://www.yadvashem.org/ 
357 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=fr&btw=0550705622&liste=Liste 
358 http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=550705622 
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Fundacja Otwarty Dialog w Kazachstanie359,360,361. Szefem był Asiłbek Kilimow362. Nie jest usta-
lone, czy ma związek z omawianą fundacją Otwarty Dialog z biurami w Warszawie, Kijowie i 
Brukseli. Raczej trudno sobie wyobrazić, by podmiot wspierający Muchtara Abliazowa mógł 
jawnie prowadzić placówkę w Kazachstanie. 

Fundacja Otwarty Dialog w Kijowie363,364. Fundacja z siedzibą w Kijowie przy ulicy Bankowej 
(tam, gdzie administracja prezydencka), którą kieruje Lyudmyła Kozlowska. Założycielami są 
polska fundacja Otwarty Dialog oraz fundacja Atabajewa (Fonds Atabayev) z siedzibą w 
Brukseli, która została zlikwidowana w 2016 roku. 

Fundacja Ternopilska365,366. Fundacja z siedzibą 
w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 32/6, 
którą kieruje Marija Jakubowycz. Fundacja 
współpracuje blisko z OEG Open Europe 
Group (którego Marija Jakubowycz jest 
pracownikiem) i fundacją Otwarty Dialog, 
na którą przekazała 7 300 zł w 2016 roku. 
Fundacja Ternopilska i fundacja Otwarty 
Dialog prowadzą wspólne dyżury w sprawie 
legalizacji pobytu obcokrajowców367. Z fun-
dacją Ternopilską związani są także Aleksan-
dra Małgorzata Lange368, Anna Maria Lipo-
wska Teutsch369, Inna Parfeniuk, Joanna 
Ewa Szymanowska, Marta Karolina Kin-
dler370 i Tomasz Mironczuk371.  

Fundacja ZaNim372. Fundacja z siedzibą przy ul. Karczewskiej 51 m. 5 w Otwocku, zajmująca się 
publikacją chrześcijańskich książek religijnych. Przekazała fundacji Otwarty Dialog 1 980 zł 
w 2016 roku. 

                                                                        
359 Общественный Фонд Открытый Диалог 
360 https://goo.gl/iGSe92 
361 http://businessnavigator.kz/ru/branch/OF_OTKRYTYY_DIALOG_2971/ 
362 Асылбек Килимов 
363 Компанія Громадська Спілка Фундація Відкритий Діалог 
364 https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39366352/ 
365 http://ternopilska.com/ 
366 https://mojepanstwo.pl/fundacja-ternopilska 
367 http://ternopilska.com/?page_id=1609 
368 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/809335 
369 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/292925 
370 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/666239 
371 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/141051 
372 https://fundacjazanim.pl/ 
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Fundusz Inicjatyw Lokalnych373,374. Organizacja pożytku publicznego powołana przez Centrum 
Inicjatyw Lokalnych375,376, zajmująca się wspieraniem organizacji pozarządowych. Oboma 
podmiotami kierują te same osoby (Paweł Abucki, Krzysztof Peroń, Michał Czubak i Renata 
Pytlarz-Kowalska) i znajdują się pod tym samym adresem w Zawierciu przy ul. Senatorskiej 
14. Fundusz Inicjatyw Lokalnych przekazał łącznie 4 571 zł fundacji Otwarty Dialog w latach 
2015-2016. 

Gaffurini Paola377. Pracownik biura fundacji 
Otwarty Dialog w Brukseli. 

 

                                                                        
373 http://fil.info.pl/ 
374 https://mojepanstwo.pl/fundusz-inicjatyw-lokalnych 
375 http://cil.org.pl/ 
376 https://mojepanstwo.pl/centrum-inicjatyw-lokalnych 
377 http://odfoundation.eu/zespol/paola-gaffurini 
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Gagijew Asłan378. Gangster z Północnej Osetii, 
pseudonim „Dżako”379, posługujący się fał-
szywą tożsamością „Sergiej Morozow”116. 
Herszt tzw. gangu Gagijewa, któremu przy-
pisuje się blisko 60 zabójstw. 6 lutego 2008 
roku otrzymał z FLC-Komplekt 290 milionów 
rubli pochodzących z FLC, z których przelał 
287 milionów na konto Naila Maliutina116, 
zachowując 34 miliony dla siebie. Asłan Ga-
gijew zwierzył się austriackiej gazecie Ku-
rier136, że był faktycznym posiadaczem jed-
nej czwartej udziałów w konglomeracie 
stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie119. 
Jako „Sergiej Morozow” jest wspomniany w 
tym charakterze w opisie „Wadan Yards” w 
niemieckiej wersji Wikipedii127. W styczniu 
2015 roku Asłan Gagijew został zatrzymany 
w Austrii, dokąd uciekł jeszcze zanim, 30 
maja 2014 roku, postawiono go w stan 
oskarżenia i wysłano za nim list gończy116 za 
sprawę zdefraudowanych 290 milionów ru-
bli. Sprawa ekstradycyjna Asłana Gagijewa 
nadal się toczy119,140,136. 

 

 

Fałszywy dokument Asłana Gagijewa na nazwisko 
„Sergiej Morozow”116 

Gang Gagijewa116,125. Organizacja przestępcza z Północnej Osetii, działająca w całej Rosji i za-
granicą, której hersztem był Asłan Gagijew. Specjalizuje się w oszustwach na dużą skalę i 
wykonywaniu zabójstw na zlecenie, których popełniła blisko 60. 

                                                                        
378 Аслан Гагиев 
379 Джако 
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Genting Hong Kong380,381. Malezyjsko-chiński koncern, należący do malezyjskiego holdingu 
Genting Group382, któremu spółka Gevor IV AG należąca do Witalija Jusufowa odsprzedała 
stocznię w Wismarze i stocznię w Rostocku-Warnemünde za 230,6 milionów dolarów w 
marcu 2016 roku. 

 

Get Impact383. Spółka z siedzibą przy ul. Broniwoja 3/52 w Warszawie, należąca do Konrada 
Borowca, który przekazał 19 400 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku. Udziałowcem 
spółki był członek rodziny Lyudmyły Kozlowskiej, prawdopodobnie jej mąż Bartosz 
Kramek13. Działalność spółki jest związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych. 

Gevor IV AG. Spółka zarejestrowana w wirtualnym biurze w szwajcarskiej miejscowości Zug, 
należąca do Witalija Jusufowa. 17 sierpnia 2009 roku, po upadłości stoczni w Wismarze i 
stoczni w Rostocku-Warnemünde spółka wykupiła je za 40,5 milionów dolarów127, a w 
marcu 2016 roku odsprzedała malezyjsko-chińskiemu koncernowi Genting Hong Kong za 
230,6 milionów dolarów119. 

Google Ireland Ltd. Centrala firmy Google na Europę. W latach 2015 i 2016 przekazała łącznie 
480 025 zł fundacji Otwarty Dialog. Elementem wyjaśnienia tej hojności może być osoba 
Wiktora Mirosznikowa, siostrzeńca Petra Kozlowskiego i jego wspólnika w spółce Stateful, 
który przebywa w USA i miał spółkę w Moutain View w Dolinie Krzemowej, tam, gdzie znaj-
duje się siedziba Google’a.  

                                                                        
380 http://www.gentinghk.com/ 
381 https://de.wikipedia.org/wiki/Genting_Hong_Kong 
382 http://www.genting.com/ 
383 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/401087 
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Gornostajewa-Krasowska Tatiana Michaj-
lowna384,385,386. Przewodnicząca 
Sewastopolskiego Stowarzyszenia Polskiej 
Kultury „Polonia”, w które zaangażowanych 
jest szereg osób związanych z otoczeniem 
biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego i 
które odbywa spotkania w kompleksie „Ma-
jak”. Stowarzyszenie popiera aneksję Krymu 
przez Rosję. 

 

Tatiana Gornostajewa-Krasowska w krymskiej 
telewizji rosyjskiej387 

Gorsej Plius388,389. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze 
Fiolentowskiej 1. Jest udziałowcem spółki Technopark Majak. Właścicielem jest Walentina 
Iwanowa Grigorowa390, a dyrektorem Igor Wladimirowicz Ratuszij391. 

Gosiewska Małgorzata392. Polityk i poseł PIS, 
znana z poparcia dla walki Ukrainy o nie-
podległość. Zaangażowała się z fundacją 
Otwarty Dialog w obronę Aleksandra 
Orłowa i w szereg innych projektów funda-
cji. Na zdjęciu widać Małgorzatę Gosiewską 
(trzecią z prawej) z Lyudmyłą Kozlowską 
(drugą z lewej) i Bartoszem Kramkiem 
(pierwszym z prawej) przed stojakiem fun-
dacji Otwarty Dialog.  

Goworucha Marija393,394. Pracuje lub pracowała 
w Centrum Biznesu Majak w Sewastopolu. 

 

                                                                        
384 Татьяна Михайловна Горностаева 
385 https://vk.com/id60315245 
386 https://goo.gl/d5Um8T 
387 https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Hl8E8jnC9Ok 
388 ООО Горсей-Плюс 
389 https://goo.gl/Uy3faY 
390 https://goo.gl/22JYgC 
391 https://goo.gl/dGxJD1 
392 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Gosiewska 
393 Мария Говоруха 
394 https://www.facebook.com/govorukha 

https://vk.com/id60315245
https://goo.gl/d5Um8T
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Hl8E8jnC9Ok
https://goo.gl/Uy3faY
https://goo.gl/22JYgC
https://goo.gl/dGxJD1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Gosiewska
https://www.facebook.com/govorukha


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 88 / 157 

Grabiec Karol. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 10 100 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2013 roku. W sprawozdaniu finansowym fundacji za rok 2013395 widnieje wzmianka o 
„przeksięgowaniu rozliczeń z K. Grabcą i L. Kozlowską” na kwotę łączną 28 139 zł na 31 
grudnia 2012 roku.  

GRCAS Państwowe Rosyjskie Centrum Jądrowego Budownictwa Okrętowego396,397. Nieistnie-
jący już konglomerat rosyjskich przedsiębiorstw zajmujących się budową i remontami okrę-
tów i łodzi podwodnych o napędzie atomowym. Później zrzeszone w nim przedsiębiorstwa 
weszły w skład państwowego koncernu stoczniowego OSK. Dwa przedsiębiorstwa należące 
wcześniej do GRCAS są odbiorcami „Majaka”: stocznia SewMasz i stocznia remontowa 
Zwiezdoczka, obie ze Sewierodwińska nad Morzem Białym.  

Gref German398,399. Były minister rozwoju eko-
nomicznego i handlu Federacji Rosyjskiej, 
prezes Sbierbanku163,400. Prawdopodobnie, 
dzięki pośrednictwu Giennadija Petrowa, 
sprawował protekcję nad operacją wypro-
wadzenia pieniędzy ze spółki FLC i przejęcia 
stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie. 

 

Grinko Oleg401,821,822. Kurator projektu klastra 
technologicznego na terenie zakładu „Ma-
jak” i dyrektor uczestniczącej w nim spółki 
T-Sistiema. Prawdopodobnie związany z 
grupą Tavrida Electric. 

 

                                                                        
395 http://odfoundation.eu/sprawozdanie/10021,sprawozdanie-finansowe-2013  
396 ГРЦАС Государственный Российский центр атомного судостроения 
397 https://goo.gl/Bq25Ya 
398 Герман Оскарович Греф 
399 https://pl.wikipedia.org/wiki/German_Gref 
400 https://en.wikipedia.org/wiki/Sberbank_of_Russia 
401 Олег Гринько 
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Gross Andriej Michajło-
wicz402,403,404,405,776,406,407. Mieszkaniec Se-
wastopola. Współwłaściciel i prezes klubu 
sztuk walki Taeguk w Sewastopolu, w któ-
rym trenuje Petro Kozlowski. Andriej Gross i 
Petro Kozlowski służyli razem w marynarce 
wojennej408. Wśród znajomych Andrieja 
Grossa na Facebooku można znaleźć dwóch 
miłośników Taekwondo z Polski – Grzegorza 
Jagodzińskiego409 i Mikołaja Gradow-
skiego410. Wpisy Andrieja Grossa świadczą o 
poparciu dla aneksji Krymu przez Rosję i se-
paratystów donbaskich411. Andriej Gross 
jest członkiem władz Federacji Taekwondo 
w Sewastopolu. 

 

 

Petro Kozlowski (na drugim planie) podczas treningu 
Taekwondo prowadzonego przez Andrieja Grossa (na 
pierwszym planie). Zdjęcie sprzed okupacji Krymu – 

na ścianie widoczna flaga ukraińska. 

 

Symbolika separatystów na profilu 
Andrieja Grossa411 

                                                                        
402 Гросс Андрей Михайлович 
403 https://www.facebook.com/andrey.gross.1 
404 https://vk.com/id15678427 
405 https://goo.gl/HR5QvW 
406 http://www.rusprofile.ru/person/gross-am-920351519716 
407 https://goo.gl/pzyh4n 
408 https://goo.gl/fDfNAC 
409 https://www.facebook.com/grzegorz.jagodzinski.7 
410 https://www.facebook.com/Siuvax 
411 https://goo.gl/zwMmy3 
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H4Y Advancing Medicine412,413. Spółka z branży informatyki medycznej z siedzibą w Mountain 
View, w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. Jednym ze założycieli obok Ryana Witta414 i 
Grega Fodora415 był Wiktor Mirosznikow, który już jednak nie widnieje na stronach interne-
towych o firmie. Działalność Wiktora Mirosznikowa w Dolinie Krzemowej może być ele-
mentem do wyjaśnienia faktu, że Google Ireland Ltd. przekazał łącznie 480 025 zł w latach 
2015 i 2016 fundacji Otwarty Dialog. Centrala firmy Google mieści się właśnie w Mountain 
View. 

Haprin416,417. Spółka należąca do Michała Piotra Molendy418, która mieści się przy ul. Odro-
wąża 15 w Warszawie razem z szeregiem spółek związanych z IQ Partners. Jest współudzia-
łowcem IgoPay (50,01%). 

Harms Rebecca419. Eurodeputowana, przewod-
nicząca grupy „Zieloni – Wolny Sojusz Euro-
pejski”420 i działaczka niemieckiej Partii Zie-
lonych. W biurze Rebecci Harms pracowała 
Lidiya Hutnyk, zatrudniona w niemieckiej 
fundacji Europäischer Austausch, która 
współpracuje z fundacją Otwarty Dialog. W 
2016 roku Rebecca Harms przekazała 788 zł 
fundacji Otwarty Dialog. 

 

Hazubski Maciej Krzysztof642,421, prezes spółki 
IQ Partners, która jest współwłaścicielem 
jednego z największych darczyńców funda-
cji Otwarty Dialog (łącznie 449 820 zł w 
latach 2014 i 2015), spółki Igoria Trade, 
gdzie Maciej Hazubski jest członkiem rady 
nadzorczej. Maciej Hazubski zasiada także w 
radzie nadzorczej spółki B2BPartner (której 
prezesem jest inny darczyńca fundacji 
Otwarty Dialog, Konrad Borowiec) i jest wi-
ceprezesem należącej do IQ Partners spółki 
INQBE, współwłaściciela spółki Inteligent 
Data Sensor Devices Jakuba Fijewskiego – 
związanego towarzysko i biznesowo z 
Konradem Borowcem218 i Bartoszem 
Kramkiem.  

                                                                        
412 https://www.crunchbase.com/organization/h4y-corp#/entity 
413 http://h4ycorp.com/ 
414 https://www.crunchbase.com/person/ryan-witt#/entity 
415 https://www.crunchbase.com/person/greg-fodor#/entity 
416 http://www.krs-online.com.pl/haprin-sp-z-o-o-krs-361253.html 
417 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/351368 
418 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/755389 
419 https://en.wikipedia.org/wiki/Rebecca_Harms 
420 https://en.wikipedia.org/wiki/Greens%E2%80%93European_Free_Alliance 
421 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/435893 
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Hruszowec Jewhen422,162,423. Jeden z adwoka-
tów kijowskiej kancelarii Ario Kepitał Grup, 
prawdopodobnie wynajętych przez funda-
cję Otwarty Dialog do obrony Aleksandra 
Orłowa. Był obrońcą Wołodymyra Kadury, 
który prowadził koparkę podczas tzw. 
„szturmu na Bankową” na początku Maj-
danu, zorganizowanego przez związanego z 
Międzynarodowym Ruchem Eurazjatyckim 
prowokatorem Dmytrem Korczynskim424,425.  

Hutnyk Lidiya669. Pracownik Europäischer 
Austausch, zajmująca się projektem „Kiev 
Dialogue” realizowanym razem z fundacją 
International Renaissance Foundation Geo-
rge’a Sorosa. Lidiya Hutnyk pracowała w 
biurze Rebecci Harms, przewodniczącej 
grupy „Zieloni – Wolny Sojusz Europejski” w 
Parlamencie Europejskim, która przekazała 
drobną kwotę fundacji Otwarty Dialog. 

 

IgoPay426,427,428. Spółka była przynajmniej do września 2016 roku435 współwłaścicielem jed-
nego z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog (łącznie 449 820 zł w latach 2014 
i 2015), spółki Igoria Trade, z którą dzieli adres przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie. 
Podobnie jak Igoria Trade prowadzi własną platformę internetowych usług finansowych429. 
Prezesem IgoPay jest największy udziałowiec i prezes Igoria Trade, Wojciech Kuliński. 
Udziałowcami są spółka Ventures Hub (49,99%), należąca w całości do IQ Partners oraz 
spółka Haprin Michała Piotra Molendy418, która mieści się przy ul. Odrowąża 15 w Warsza-
wie razem z szeregiem spółek związanych z IQ Partners. 

                                                                        
422 Євген Грушовець 
423 https://www.facebook.com/grushovets 
424 http://historynewsnetwork.org/article/23821 
425 http://bayki.com/info/6439 
426 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/451785 
427 http://krs-pobierz.pl/igopay-i281428 
428 http://www.iqpartners.pl/pl/11/1/portfolio/?item=68 
429 http://igopay.pl/ 
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Igoria Trade430,431. Spółka z siedzibą przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie, prowadząca 
internetową platformę usług finansowych, czyli kantor internetowy432 działający pod marką 
„Trejdoo”433. W tym celu miała wyemitować milion akcji po 0,3 zł434. Igoria Trade jest jednym 
z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog – łącznie 449 820 zł w latach 2014 i 
2015). Według stanu na wrzesień 2016435 współwłaścicielem Igoria Trade (21,78%) była 
spółka IQ Partners, reprezentowana w radzie nadzorczej przez Macieja Hazubskiego, Magdę 
Ewę Narczewską, Małgorzatę Katarzynę Wójcik i Piotra Bolmińskiego. Kolejnymi właścicie-
lami byli Dorota Krawczyk (25,90%) i prezes spółki i menedżer Wojciech Kuliński (33,64%), 
który jest jednocześnie prezesem ostatniego udziałowca, spółki IgoPay (5,26%) związanej 
kapitałowo z grupą IQ Partners. 10% udziałów w Igoria Trade miała cypryjska spółka Banerco 
Ltd., zajmująca się grami i zakładami online. Banerco Ltd. sprzedała swoje udziały w grudniu 
201196 w ramach złożonej transakcji, gdzie Igoria Trade była emitentem sprzedaży akcji436 
przez Banerco Ltd. W 2017 roku akcjonariat Igoria Trade zmienił się437: Wojciech Kuliński 
obejmuje 31,55%, Dorota Krawczyk 23,41%, IQ Partners 18,81% za pośrednictwem INQBE, 
a pozostali (w tym być może IgoPay) 26,23%. 

 

Ikarija438,439. Spółka z siedzibą w Symferopolu przy ul. Jelewatornej 10A440, kontrolowana przez 
Petra Kozlowskiego i jego siostrę Jelenę Mirosznikową (która jest jednocześnie jej 
dyrektorem) poprzez spółki CTJe nr 1 (80,91%) i PWC Majak (19,09%). Spółka Ikarija jest 
udziałowcem spółki Technopark Majak. Adres wskazuje, że spółka jest związana z ośrod-
kiem wypoczynkowym „Karawella” przejętym ze zakładem „Majak”. 

                                                                        
430 http://www.igoriatrade.com 
431 https://mojepanstwo.pl/igoria-trade 
432 http://www.parkiet.com/artykul/1126290.html 
433 http://www.trejdoo.com/ 
434 http://www.parkiet.com/artykul/1298288.html 
435 http://www.igoriatrade.com/Default.aspx?PageId=309 
436 http://www.infoinwestor.pl/spolki,depesza/2588044/sprzedaz_akcji_przez_Banerco_Ltd. 
437 http://www.igoriatrade.com/akcjonariat/ 
438 ООО Икария 
439 https://goo.gl/4LfApN 
440 пер. Элеваторный, д. 10А 
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Ilion441,442,443. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolen-
towskiej 1, należąca w 24% do spółki Kuruta i w 76% do Dmytra Kalynowskiego, który jest 
jednocześnie jej dyrektorem. 

ILK. Spółka należąca do Andrieja Burlakowa i Jewgienija Zarickiego120, która otrzymała od kie-
rowanej między innymi przez nich samych spółki FLC pożyczkę 27 milionów dolarów, której 
nigdy nie oddała mimo realnych lub pozorowanych zabiegów Naila Maliutina. 

INQBE444. Spółka z siedzibą przy ul. Towarowej 9/36 w Olsztynie, należąca do funduszu inwe-
stycyjnego IQ Partners. Jest udziałowcem Performance Marketing Solutions razem ze cy-
pryjską spółką Banerco Ltd., która była inwestorem w zależnej od IQ Partners spółce Igoria 
Trade – jednego z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog (łącznie 449 820 zł w 
latach 2014 i 2015) – w której od 2017 roku437 INQBE obejmuje 18,81% udziałów. INQBE 
ma udziały w spółce Inteligent Data Sensor Devices, której prezesem i współwłaścicielem 
jest Jakub Fijewski, blisko związany biznesowo i towarzysko z Bartoszem Kramkiem. Preze-
sem spółki jest Wojciech Przyłęcki, a prezesem Maciej Hazubski – kierujący grupą 
IQ Partners. 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Technologii Elektronowej i Centrum Fizyki. Prze-
kazał 4 839 zł fundacji Otwarty Dialog w 2014 roku. 

Int Corps445. Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 11/3, której wspólnikami są, mię-
dzy innymi, były dowódca Wojskowych Służb Informacyjnych Marek Dukaczewski i Jacek 
Świeca, do lipca 2017 roku członek rady fundacji Otwarty Dialog.  

Inteligent Data Sensor Devices446,447. Spółka z siedzibą przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie, któ-
rej prezesem i współwłaścicielem jest Jakub Fijewski, blisko związany biznesowo i towarzy-
sko z Bartoszem Kramkiem. Pozostałymi udziałowcami są współzałożyciele Maciej Dryjański 
i Szymon Mroczek oraz spółka holdingowa INQBE, która należy do spółki IQ Partners, która 
z kolei jest współwłaścicielem jednego z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog 
(łącznie 449 820 zł w latach 2014 i 2015), spółki Igoria Trade. 

Ios448,449,450. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolen-
towskiej 1, której udziałowcami są Sidonia Kozlowskaja (matka Petra i Lyudmyły 
Kozlowskich) i kolejne spółki związane z otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra 
Kozlowskiego: PWC Majak, Plosk, CTJe nr 1 i Sferos. Spółka Ios jest udziałowcem spółki 
Technopark Majak. Jej dyrektorem jest Pawel Czajun. 

                                                                        
441 ООО Илион 
442 http://www.rusprofile.ru/id/10383695 
443 https://goo.gl/C44bZp 
444 https://mojepanstwo.pl/inqbe 
445 https://mojepanstwo.pl/int-corps 
446 https://www.crunchbase.com/organization/intelligent-data-sensor-devices#/entity 
447 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/465519 
448 ООО Иос 
449 https://goo.gl/JF1h8r 
450 http://www.rusprofile.ru/id/7530629 
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IQ Partners451,452. Spółka akcyjna Spółka z siedzibą przy ulicy ul. Rzymowskiego 53 w Warsza-
wie. Jest to fundusz inwestycyjny zaangażowany w wiele spółek na różne sposoby związane 
z otoczeniem biznesowym fundacji Otwarty Dialog i Bartosza Kramka. IQ Partners ma wiele 
wspólnych inwestycji z cypryjską spółką Banerco Ltd. (RTime, Debtline, Bookline oraz 
Performance Marketing Solutions). Banerco Ltd., która była inwestorem w zależnej od 
IQ Partners (od 2017 roku za pośrednictwem INQBE437) spółce Igoria Trade – jednego z naj-
większych darczyńców fundacji Otwarty Dialog (łącznie 449 820 zł w latach 2014 i 2015) – a 
Igoria Trade była emitentem akcji Banerco Ltd. IQ Partners obejmuje 48,05% w spółce 
B2BPartner, którą kieruje bliski znajomy i darczyńca fundacji Otwarty Dialog (19 400 zł w 
2016 roku) Konrad Borowiec. IQ Partners za pośrednictwem spółki INQBE ma udziały w 
spółce Inteligent Data Sensor Devices, której prezesem i współwłaścicielem jest Jakub 
Fijewski, blisko związany biznesowo i towarzysko z Bartoszem Kramkiem. Prezesem IQ Part-
ners jest Maciej Hazubski, a wiceprezesem Wojciech Przyłęcki. 

Iwanow Sergiej Borysowicz453,454. Pierwszy wi-
cepremier Federacji Rosyjskiej, były mini-
ster obrony, lider „frakcji siłowików”. Były 
oficer wywiadu zagranicznego KGB, gene-
rał-pułkownik Federalnej Służby Bezpie-
czeństwa FSB. Prawdopodobnie, dzięki po-
średnictwu Giennadija Petrowa, sprawował 
protekcję nad operacją wyprowadzenia pie-
niędzy ze spółki FLC i przejęcia stoczni w 
Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie. 

 

                                                                        
451 http://www.iqpartners.pl/ 
452 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/290409  
453 Сергей Борисович Иванов 
454 https://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Iwanow_(polityk) 
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Jakubowycz Maryja455. Woluntariusz fundacji 
Otwarty Dialog i pracownik OEG Open 
Europe Group. Jest osobą kontaktową dla 
klientów indywidualnych w OEG455. Funda-
tor i prezes Fundacji Ternopilskiej, która 
przekazała 7 300 zł fundacji Otwarty Dialog 
w 2016 roku. 

  

Jakuszenko Dmytro. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 30 350 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2015 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

Jantar456,457,458. Stocznia marynarki wojennej z siedzibą w Kaliningradzie przy pl. Guzkowa 1459, 
jedyna zlokalizowana nad niezamarzającą częścią Bałtyku. Jej podwykonawcą jest kalinin-
gradzka spółka JeRA, dla której Majak zrealizował83,82 zamówienia w latach 2014-2016. 
Stocznia Jantar podobnie jak JeRA należy do państwowego koncernu OSK, wpisanego na 
listę firm objętych sankcjami USA609,610. 

 

                                                                        
455 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/marija-jakubowycz/ 
456 Акционерное общество Прибалтийский судостроительный завод Янтарь 
457 http://aoosk.ru/companies/oao-pribaltiyskiy-sudostroitelnyy-zavod-yantar/ 
458 http://www.shipyard-yantar.ru/ 
459 Площадь Гуськова 1 
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Jaremko Marija Nikolajewna460,461,462, właściciel spółki Sferos będącej operatorem Centrum 
Biznesu Majak w Sewastopolu, dyrektor spółki ZSS oraz była dyrektor spółki NPP ES.T.Kom, 
w której Lyudmyła Kozlowska pracowała na stanowisku koordynatora projektów międzyna-
rodowych od listopada 2007 roku do września 2008 roku. 

Jaros Michał. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 1 008 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2013 roku. 

Jaworowska Anna. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 4 000 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2014 roku. 

JeO M1463,464. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulen-
czuka 31B, należąca w 76% do siostry Petra Kozlowskiego Jeleny Mirosznikowej i 24% do 
spółki TSN M, którą kieruje Inna Bojko. Bliźniaczą spółką jest JeO M2 z taką samą strukturą i 
siedzibą. Dyrektorem jest Jelena Mirosznikowa. 

JeO M2465,466. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulen-
czuka 31B, należąca w 76% do siostry Petra Kozlowskiego Jeleny Mirosznikowej i 24% do 
spółki TSN M, którą kieruje Inna Bojko. Bliźniaczą spółką jest JeO M1 z taką samą strukturą i 
siedzibą. Dyrektorem jest natomiast nie Jelena Mirosznikowa, lecz Borys Pichtin. 

JeO Technotron467,468. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. 
Wakulenczuka 31B, należąca w 76% do siostry Petra Kozlowskiego Jeleny Mirosznikowej, 
której dyrektorem jest Borys Pichtin. JeO Technotron ma 19% udziałów w spółce Plosk w 
Symferopolu (w której Petro Kozlowski obejmuje 81%), 19,5% w spółce CTJe nr 1 oraz 53% 
udziałów w spółce Kuruta (w której CTJe nr 1 obejmuje kolejne 19%). 

                                                                        
460 Мария Николаевна Яремко 
461 http://www.rusprofile.ru/person/yaremko-mn-920457467384 
462 https://goo.gl/xEsSTa 
463 ООО ЭО (Эксплуатационная Организация) М1 
464 https://goo.gl/Z5Zp4h 
465 ООО ЭО (Эксплуатационная Организация) М2 
466 https://goo.gl/1t7CFA 
467 ООО ЭО Технотрон 
468 https://goo.gl/TxDvkK 
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JeRA469,470,471,472,473. Rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w miejscowości Swietlij 
przy ulicy L. Czajkinoj 1474. Jest podwykonawcą stoczni Jantar. JeRA jest odbiorcą wyrobów 
spółki ZSS Majak w Sewastopolu83,82. Zarówno JeRA jaki i stocznia stoczni Jantar należą do 
państwowego koncernu OSK, wpisanego na listę firm objętych sankcjami USA609,610. 

 

Jetkina Anna475. Partnerka (lub żona) Andrieja 
Burlakowa. Była wiceprezesem nieistnieją-
cego Mira-Banku prowadzącego konto 
spółki FLC-Komplekt, na które przelano 290 
milionów rubli zdefraudowanych z FLC i z 
którego przelano dalej 287 milionów na 
konto Asłana Gagijewa116. Po przejęciu 
grupy stoczni przez „inwestorów” rosyj-
skich, Anna Jetkina została narzucona 
stoczni Okean w ukraińskim Mikołajowie 
jako dyrektor finansowy, stając się jedno-
cześnie szefową spółki holenderskiej Okean 
BV, której przekazano własność stoczni119. 
Około 8 grudnia 2009 roku razem z 
Andriejem Burlakowem, Jewgienijem 
Zarickim i Anną Jetkiną została zatrzymana i 
trafiła do aresztu śledczego w Moskwie117, 
skąd wyszła 21 lipca 2010 roku116,134. 29 
września 2011 roku była ranna w zamachu, 
podczas którego zastrzelono Andrieja 
Burlakowa115,123, którego wykonawcą był 
członek gangu Asłana Gagijewa116. Wyemi-
growała do Izraela.  

                                                                        
469 Акционерное Общество Светловское Предприятие ЭРА 
470 http://aoosk.ru/companies/oao-svetlovskoe-predpriyatie-era-/ 
471 http://erasvetly.ru 
472 http://www.list-org.com/company/109613 
473 https://sbis.ru/contragents/3913007731/391301001 
474 г. Светлый, ул. Л. Чайкиной, д. 1 
475 Анна Эткина 
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Jusufow Igor476,126,477. Syn byłego ministra Da-
gestańskiej Autonomicznej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej126, minister energetyki 
Rosji w czasie pierwszej prezydentury Wla-
dimira Putina, bliski przyjaciel Dmitrija Mie-
dwiediewa i członek rady nadzorczej 
Gazpromu w okresie przejęcia stoczni w 
Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie, 
które odbyło się na jego rzecz i na rzecz 
jego syna Witalija Jusufowa, razem z którym 
kontrolowali119 spółkę off-shore 
Templestowe Trading Corporation, która przejęła 74% udziałów kontrolującej stocznie 
spółki FLC West Holdings od Blackstead Holdings Ltd. Andrieja Burlakowa. Zakulisowe zaan-
gażowanie Igora Jusufowa w przedsięwzięcie przyczyniło się do przekonania władz nie-
mieckich do zgody na transakcję przejęcia stoczni125. Jako specjalny przedstawiciel prezy-
denta Miedwiediewa ds. międzynarodowej współpracy energetycznej przygotował szczyt w 
Soczi z udziałem Angeli Merkel i Dmitrija Miedwiediewa126, który się odbył 14 sierpnia 2009 
roku czyli w dniu, w którym jego syn Witalij Jusufow otrzymał zgodę na odkupienie nie-
mieckich stoczni po ich upadłości. Główny oskarżony w sprawie wyprowadzania pieniędzy z 
Banku Moskwy478 były prezes banku, Andriej Borodin, zeznał w sądzie amerykańskim, że 
Igor Jusufow działał w interesie Dmitrija Miedwiediewa119. Obecnie Igor Jusufow prowadzi 
fundusz inwestycyjny Energia479 zajmujący się eksploatacją złóż gazu i ropy na terenie Rosji. 

Jusufow Witalij480. Szef biura Nordstreamu w 
Moskwie127,126 w okresie przejęcia stoczni w 
Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie, 
które odbyło się na jego rzecz i na rzecz 
jego ojca Igora Jusufowa, razem z którym 
kontrolowali119 spółkę off-shore 
Templestowe Trading Corporation, która 
przejęła 74% udziałów kontrolującej stocz-
nie spółki FLC West Holdings od Blackstead 
Holdings Ltd. Andrieja Burlakowa. Po upadłości stoczni w Wismarze i stoczni w Rostocku-
Warnemünde odkupił je za 40,5 milionów dolarów poprzez swoją spółkę Gevor IV AG127, a 
w marcu 2016 roku odsprzedał je malezyjsko-chińskiemu koncernowi Genting Hong Kong 
za 230,6 milionów dolarów119. Poprzez Templestowe Trading Corporation uczestniczył w 
ukrywaniu majątku stoczni Okean w Mikołajowie przed postępowaniem upadłościowym w 
Norwegii w marcu 2010 roku135. Forbes szacuje majątek Witalija Jusufowa na 700 milionów 
dolarów126. 

                                                                        
476 Игорь Юсуфов 
477 http://fundenergy.ru/eng/management/usufov/ 
478 https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Moscow 
479 http://fundenergy.ru/eng/ 
480 Виталий Юсуфов 

http://fundenergy.ru/eng/management/usufov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Moscow
http://fundenergy.ru/eng/
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Kalynowskyj Dmytro Aleksandrowicz481,482,483. 
Większościowy udziałowiec spółki Ilion 
(76%) i dyrektor spółki Plosk, darczyńca fun-
dacji Otwarty Dialog na kwotę łącznie 
23 970 zł w latach 2013 i 2014. Jest także 
współzałożycielem Federacji Cyber-sportu 
Sewastopola (FKS) razem z Wiktorem 
Lucenką i Aleksandrem Starowierowem. 
Prowadzi ponadto własną działalności go-
spodarczą484. 

 

Kasymbekowa Żanar. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 6 146 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2016 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie środkowoazjatyckie, na przykład z 
Kazachstanu, którym fundacja intensywnie się zajmuje między innymi w związku z obroną 
Muchtara Abliazowa. 

Kaszczejewa Switlana. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 12 810 zł fundacji Otwarty 
Dialog w latach 2012-2013. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

Ketebajew Muratbek. Kazachski polityk opozy-
cyjny, związany z klanem biznesowym 
Muchtara Abliazowa. Podobnie jak 
Muchtara Abliazowa, fundacja Otwarty Dia-
log broniła Muratbeka Ketebajewa przed 
ekstradycją z Hiszpanii, czym zajmowali się 
Jędrzej Czerep i mecenas Jacek Świeca w 
roli obrońcy485. 

 

Kibalnyk Ksenia. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 55 042 zł fundacji Otwarty Dialog 
w 2014 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

                                                                        
481 Калиновский Дмитрий Александрович 
482 https://www.facebook.com/Dm.Kalinovsky?sk=friends 
483 https://goo.gl/AmLGbG 
484 http://www.rusprofile.ru/ip/314920429300069 
485 http://odfoundation.eu/a/5640,muratbek-ketebayev-opozycjonista-z-kazachstanu-aresztowany-w-madrycie 

https://www.facebook.com/Dm.Kalinovsky?sk=friends
https://goo.gl/AmLGbG
http://www.rusprofile.ru/ip/314920429300069
http://odfoundation.eu/a/5640,muratbek-ketebayev-opozycjonista-z-kazachstanu-aresztowany-w-madrycie
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Kliszko Aleksander Nikolajewicz486,487. Prezes 
spółki Technopark Majak i dyrektor spółki 
ZSS Majak w Sewastopolu. Prowadzi też in-
dywidualną działalność gospodarczą488 przy 
ulicy Sarmackiej 13 w Sewastopolu493, gdzie 
mieści się spółka Kliszko, której jedynym 
właścicielem jest jednak Olga Domnina. 
Spółka Kliszko jest udziałowcem spółki 
Technopark Majak. Aleksander Kliszko ma 
też spółkę CzP Kliszko489 zlokalizowaną w 
Sewastopolu przy ul. Wakulenczuka 31B, 
gdzie mieści się wiele spółek związanych z 
otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra 
Kozlowskiego. 

 

Kliszko490,491,492. Spółka z siedzibą przy ulicy Sarmackiej 13 w Sewastopolu493, czyli tam, gdzie 
zarejestrowana jest indywidualna działalność gospodarczą Aleksandra Kliszki, dyrektora 
spółki ZSS Majak w Sewastopolu. Spółka Kliszko jest udziałowcem spółki Technopark Majak, 
której Aleksander Kliszko jest prezesem, ale jej jedynym właścicielem i dyrektorem jest 
Olga Domnina. 

Kłosowicz Tomasz494. Pracownik biura fundacji 
Otwarty Dialog w Brukseli. W latach 2011-
2013 był asystentem posłanki do Parla-
mentu Europejskiego, Elżbiety Łukacijew-
skiej. 

 

                                                                        
486 Клышко Александр Николаевич 
487 https://goo.gl/KjDQY9 
488 http://www.rusprofile.ru/ip/316920400056044 
489 http://all-firms.kiev.ua/predpriatie/5615 
490 ООО Клышко 
491 http://www.rusprofile.ru/id/7530028 
492 https://goo.gl/vnSH5L 
493 ул. Сарматская, д. 13 
494 http://odfoundation.eu/zespol/tomasz-klosowicz 

https://goo.gl/KjDQY9
http://www.rusprofile.ru/ip/316920400056044
http://all-firms.kiev.ua/predpriatie/5615
http://www.rusprofile.ru/id/7530028
https://goo.gl/vnSH5L
http://odfoundation.eu/zespol/tomasz-klosowicz
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Koj Anna495. Szefowa biura fundacji Otwarty 
Dialog w Brukseli. 22 września 2016 roku 
moderowała tzw. side-event podczas co-
rocznego warszawskiego kongresu OBWE 
„Human Dimension Implementation 
Meeting”, z udziałem Natalii Sitnik – żony 
bronionego przez fundację rosyjskiego biz-
nesmena Naila Maliutina. 

 

Kolesnikow Siergiej496,497. Rosyjski biznesmen, 
który wyjechał z Rosji i ujawnił szczegóły ko-
rupcji prezydenta Rosji i jego otoczenia. 
Według adwokata Anny Jetkiny, uczestni-
czył w uzgodnieniach poprzedzających prze-
jęcie stoczni w Wismarze, stoczni w 
Rostocku-Warnemünde i stoczni w 
Mikołajowie, reprezentując interesy Wladi-
mira Putina. Był udziałowcem spółki Lirus 
Management AG, której według niego ci-
chym wspólnikiem jest Wladimir Putin.  

Korbut Roman Korbut Roman498,499. Działacz i 
członek władz Euromajdanu Warszawa. Ra-
zem z fundacją Otwarty Dialog zajmował się 
obroną Aleksandra Orłowa38.  

 

Korotajew Aleksiej500. Oficer służby wywiadu zagranicznego Rosji SWR, który przedstawił 
Andrieja Burlakowa Igorowi Jusufowowi126. 

                                                                        
495 http://odfoundation.eu/zespol/anna-koj 
496 Сергей Колесников 
497 https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Kolesnikov_(whistleblower) 
498 https://www.facebook.com/roman.korbut.754 
499 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1364815 
500 Алексей Коротаев 

http://odfoundation.eu/zespol/anna-koj
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Kolesnikov_(whistleblower)
https://www.facebook.com/roman.korbut.754
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1364815
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Kosidło Jolanta. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała skromne 200 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2013 roku. 

Koziriew Dmitrij501,502. Syn Konstantina 
Koziriewa. Reprezentował588 spółkę 
NPP ES.T.Kom w sprawie upadłościowej 
„Majaka” w latach 2001-2005, gdzie wystę-
powała jako wierzyciel70 obok spółek 
Kuruta, Samers i Sewastopolenergo. 

 

Koziriew Konstantin Jurewicz503,504,505,506. Pro-
kurator w czasach ZSRR, następnie prze-
wodniczący sądu w Sewastopolu70 w latach 
1993-1996. Przed tym sądem w latach 
2001-2005 toczyła się sprawa upadłościowa 
„Majaka”, w której jako wierzycieli repre-
zentował spółkę Kuruta, a jego syn Dmitrij 
Koziriew spółkę NPP ES.T.Kom. Obie są kon-
trolowane przez Petra Kozlowskiego. Po za-
kończeniu tej sprawy Konstantin Koziriew 
został prawnikiem „Majaka”62. Konstantin 
Koziriew jest członkiem krajowego Komitetu 
Centralnego507 Rosyjskiej Partii Emerytów 
na rzecz Sprawiedliwości508 i przewodniczą-
cym jego oddziału w Sewastopolu, obsadzo-
nego przez osoby powiązane z otoczeniem 
biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego. 
Konstantin Koziriew kandydował do władz 
okupacyjnych Sewastopola268, jako miejsce 
pracy podając509 spółkę Sebbakaleja510. 

                                                                        
501 Дмитрий Козырев 
502 https://www.facebook.com/profile.php?id=1485292569 
503 Козырев Константин Юрьевич 
504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001597835227 
505 https://goo.gl/iAdVpC 
506 https://ok.ru/konstantin.kozyrev11/pphotos/476783978156 
507 https://goo.gl/1FdiiM 
508 https://goo.gl/fJF4Z4 
509 https://goo.gl/djXe3H 
510 https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36127673/ 

 

Konstantin Koziriew podczas posiedzenia Rosyjskiej 
Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości na rzecz 

Sprawiedliwości 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1485292569
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001597835227
https://goo.gl/iAdVpC
https://ok.ru/konstantin.kozyrev11/pphotos/476783978156
https://goo.gl/1FdiiM
https://goo.gl/fJF4Z4
https://goo.gl/djXe3H
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36127673/
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Kozlowska Lyudmyła511,512. Pochodząca ze Se-
wastopola wiceprezes6, a pod odejściu 
Iwana Szerstiuka i Pawła Świderskiego pre-
zes zarządu fundacji Otwarty Dialog. Siostra 
jej głównego darczyńcy Petra Kozlowskiego i 
prawdopodobnie Jeleny Mirosznikowej, 
żona przewodniczącego rady fundacji 
Bartosza Kramka, którego zna przynajmniej 
od 2009 roku10. Od listopada 2007 roku do 
września 2008 roku Lyudmyła Kozlowska 
pracowała na stanowisku „koordynatora 
projektów międzynarodowych” w spółce 
NPP ES.T.Kom, kontrolowanej przez otocze-
nie biznesowo-rodzinne Petra 
Kozlowskiego. Przyjechała z Ukrainy na stu-
dia do Lublina, gdzie założyła lubelską fun-
dację Dialog na Rzecz Rozwoju z Iwanem 
Szerstiukiem, z którym założyła także funda-
cję Otwarty Dialog pod tym samym adre-
sem. Lyudmyła Kozlowska jest prezesem 
fundacji prawa polskiego o angielskojęzycz-
nej nazwie „The Open Dialog Foundation” i była prezesem zlikwidowanej w 2016 roku 
brukselskiej fundacji Atabajewa, która razem z fundacją Otwarty Dialog widnieje nadal w 
rejestrach jako założyciel ukraińskiego podmiotu o równobrzmiącej nazwie Fundacja 
Otwarty Dialog. Lyudmyła Kozlowska jest wiceprezesem należącej do jej męża Bartosza 
Kramka spółki Silk Road Biuro Analiz i Informacji, która dzieli siedzibę z fundacją Otwarty 
Dialog i znajduje się z nią w głębokiej symbiozie personalnej i organizacyjnej. Z ramienia 
fundacji Otwarty Dialog Lyudmyła Kozlowska była osobiście zaangażowana w obronę 
Muchtara Abliazowa i Naila Maliutina. Jest czlonkinią Społecznego Komitetu Lustracyjnego 
(antykorupcyjnego) Ukrainy13,46,513. Spółki i osoby z otoczenia biznesowo-towarzyskiego 
Lyudmyły Kozlowskiej, jej męża Bartosza Kramka i w szczególności jej brata Petra 
Kozlowskiego mają przeważający udział w finansowaniu fundacji Otwarty Dialog. Sama 
Lyudmyła Kozlowska wpłaciła znaczące kwoty fundacji Otwarty Dialog – łącznie 330 825 zł 
w latach 2013, 2015 i 2016. 

Kozlowskaja Sidonia Filonnowna514,515 jest matką Petra i Lyudmyły Kozlowskich). Jest właścicie-
lem 76% w spółkach Ios i Lamos (której jest też dyrektorem) i dyrektorem spółki CTJe nr 1. 

                                                                        
511 https://www.facebook.com/Lyudmyła.kozlovska 
512 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1011815 
513 http://lku.org.ua/ 
514 Сидония Филипповна Козловская 
515 https://goo.gl/GFTbtP 

https://www.facebook.com/Lyudmyła.kozlovska
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1011815
http://lku.org.ua/
https://goo.gl/GFTbtP
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Kozlowski Petro Petrowicz516,517,518,519,520. Mieszkaniec Sewastopolu, prawdopodobnie przeby-
wający zagranicą, być może w Polsce98 albo w USA. Brat Jeleny Mirosznikowej i Lyudmyły 
Kozlowskiej, syn Sidonii Kozlowskiej i maż Wiktorii Chuchry. Przedsiębiorca, główny dar-
czyńca fundacji Otwarty Dialog – przekazał łącznie 1 616 384 zł w latach 2012-2015, co sta-
nowi 25% łącznych przychodów fundacji w całym okresie jej istnienia. Jego wpłata w wyso-
kości 960 874 zł stanowiła ponad połowę przychodów w 2013 roku. W latach 1998-2005 
Petro Kozlowski przejął zakład „Majak”, produkujący oświetlenie okrętowe, między innymi 
dla rosyjskiej marynarki wojennej. Petro Kozlowski jest właścicielem lub kontroluje między 
innymi spółki Ikarija, Kuruta, NPP ES.T.Kom, Pensjonat Karawella, Plosk, PWC Majak, 
Sewastopolski Majak, Tinos, ZSS Majak w Sewastopolu i ZSS. Wraz ze siostrzeńcem 
Wiktorem Mirosznikowem posiada w Polsce spółkę Stateful. Przed rosyjską okupacją 
Krymu Petro Kozlowski finansował partię „Udar”, Blok Julii Tymoszenko oraz nacjonali-
styczną partię „Swoboda”81. Obecnie poprzez krewnych i współpracowników kontroluje se-
wastopolski oddział Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości. Petro Kozlowski 
jest kolegą z marynarki408 Andrieja Grossa, prezesa klubu sztuk walki Taeguk, u którego 
osobiście trenuje w sali zlokalizowanej na terenie Centrum Biznesu Majak.  

 

                                                                        
516 Пётр Петрович Козловский 
517 https://www.facebook.com/kppkpp3 
518 https://vk.com/kppkpp3 
519 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1376459,kozlovskyy-petro 
520 https://goo.gl/LQU4wM 

https://www.facebook.com/kppkpp3?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://vk.com/kppkpp3
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1376459,kozlovskyy-petro
https://goo.gl/LQU4wM
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Kramek Bartosz10,521,522,523. Członek rady fundacji Otwarty Dialog od 29 kwietnia 2013 roku8,9 i 
prokurent od 27 maja 2013 roku11,12. Mąż Lyudmyły Kozlowskiej, którą zna przynajmniej od 
2009 roku10. Właściciel spółki Silk Road Biuro Analiz i Informacji i pracownik jej przedsię-
wzięcia pod marką OEG Open Europe Group, które dzielą siedzibę z fundacją Otwarty Dia-
log i znajdują się w głębokiej symbiozie personalnej i organizacyjnej z fundacją. Były pra-
cownik i udziałowiec spółki Estero Relacje Inwestorskie13, której pozostaje wiceprezesem. 
Były udziałowiec spółki Get Impact13, należącej obecnie i kierowanej przez kolejnego dar-
czyńcę fundacji, Konrada Borowca. Razem z Jakubem Fijewskim był pracownikiem spółki 
Escola / Etendard Group. Spółki i osoby z otoczenia biznesowo-towarzyskiego Bartosza 
Kramka mają znaczący udział w finansowaniu fundacji Otwarty Dialog. Bartosz Kramek w 
latach 2012-2016 wpłacał co roku znaczące kwoty fundacji Otwarty Dialog – łącznie 
490 464 zł. Płatnikami na rzecz fundacji Otwarty Dialog są także Mateusz Kramek 
(31 422 zł) i Paweł Kramek (6 280 zł). 

 

                                                                        
521 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/843183 
522 https://www.facebook.com/bartosz.kramek 
523 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/bartosz-kramek/ 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/843183
https://www.facebook.com/bartosz.kramek
http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/bartosz-kramek/
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Kramek Mateusz. Przekazał fundacji Otwarty 
Dialog łącznie 31 422 zł w latach 2014-
2015. Nazwisko wskazuje na pokrewień-
stwo z Bartoszem Kramkiem i Pawłem 
Kramkiem. Od września 2012 roku do grud-
nia 2016 roku był kierownikiem biura fun-
dacji Otwarty Dialog524. 

 

Kramek Paweł. Przekazał fundacji Otwarty Dialog łącznie 6 280 zł w 2014 roku. Nazwisko wska-
zuje na pokrewieństwo z Bartoszem Kramkiem i Mateuszem Kramkiem. 

Krawczyk Dorota. Udziałowiec spółki Igoria Trade, kontrolowanej przez fundusz IQ Partners, 
która jest jednym z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog – przekazała łącznie 
449 820 zł w latach 2014 i 2015. Dorota Krawczyk obejmowała w Igoria Trade 33,64% 
udziałów we wrześniu 2016 roku435, a w 2017 roku437 31,55%. 

Krygin Andrij525,526 jest znajomym wielu naj-
ważniejszych omówionych tu osób. Według 
ogłoszenia527 mieszka w Kijowie, gdzie po-
szukiwał pracy, oczekując miesięcznego wy-
nagrodzenia w wysokości 5000 hrywien (ok. 
160 euro). Jednak w 2014 roku przekazał 
fundacji Otwarty Dialog kwotę 42 209 zł, co 
stanowi około 60-krotnośc oczekiwanego 
przez niego wynagrodzenia. Wcześniej 3 
czerwca 2013 Andrij Krygin roku kupił77 od 
spółki Sewatopolski Majak mieszkania nr 30 
i 39 przy ul. Mołodych Stroitelej 14528 w Se-
wastopolu, w dniu, w którym doszło do eks-
misji dotychczasowych lokatorów72. Miesz-
kania te sprzedał Natalii Sebiakinie po pół 
roku 4 grudnia 2013 roku (str. 2 
postanowienia70). 

 

                                                                        
524 http://www.goldenline.pl/mateusz-kramek2/ 
525 Крыгин Андрей Алексеевич 
526 https://www.facebook.com/andrii.krygin 
527 https://www.work.ua/resumes/171813/ 
528 Молодых строителей 14 

http://www.goldenline.pl/mateusz-kramek2/
https://www.facebook.com/andrii.krygin
https://www.work.ua/resumes/171813/
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Krzysteczko Marek. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 5 000 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2014 roku. 

Kudła Włodzimiera. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 5 543 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2015 roku. 

Kudriawcewa Kateryna. Pracownik kijowskiego biura fundacji Otwarty Dialog. 

Kuliński Wojciech529,530. Prezes i menedżer 
spółki Igoria Trade, kontrolowanej przez 
fundusz IQ Partners, która jest jednym z 
największych darczyńców fundacji Otwarty 
Dialog – przekazała łącznie 449 820 zł w la-
tach 2014 i 2015. Wojciech Kuliński jako 
osoba fizyczna jest jednocześnie najwięk-
szym udziałowcem spółki Igoria Trade 
(33,64% we wrześniu 2016 roku435 i 31,55% 
w 2017 roku437) i prezesem spółki IgoPay, 
która w Igoria Trade obejmowała we wrze-
śniu 2016 roku435 kolejne 5,26% udziałów, i 
także przynależy (poprzez spółkę Ventures 
Hub) do grupy IQ Partners.  

 

Kuruta531,532,533. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Waku-
lenczuka 31B, należąca do spółek JeO Technotron (53%), CTJe nr 1 (19%) i Plosk (28%). Dy-
rektorem jest siostra Petra Kozlowskiego Jelena Mirosznikowa. Spółka Kuruta obejmuje 
udziały w spółkach Atoll (24%), Ilion (24%), Lamos i NPP ES.T.Kom (100%). Spółka Kuruta i 
spółka NPP ES.T.Kom były stronami w sprawie upadłościowej „Majaka” w latach 2001-
2005, w której były wierzycielami588. Spółkę Kuruta reprezentował Konstantin Koziriew. 

Kuzmenko Aleksiej Anatoliewicz534. Współwłaściciel535 klubu sztuk walki Taeguk. 

Kuzmenko Sergiej. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 3 732 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2015 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie lub rosyjskie. Jeden z 
członków władz klubu sztuk walki Taeguk w Sewastopolu nazywa się Aleksiej Kuzmenko, 
jednak jest to nazwisko powszechne i może zachodzić przypadkowa zbieżność. 

                                                                        
529 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/836213 
530 http://www.goldenline.pl/wojciech-kulinski/ 
531 Курута, ООО 
532 https://sbis.ru/contragents/9201008895/920101001#msid=s1473446235146 
533 https://goo.gl/hGu9ll 
534 Кузьменко Алексей Анатольевич 
535 https://goo.gl/WNJyAy 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/836213
http://www.goldenline.pl/wojciech-kulinski/
https://sbis.ru/contragents/9201008895/920101001#msid=s1473446235146
https://goo.gl/hGu9ll
https://goo.gl/WNJyAy
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Lamos536,537. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolen-
towskiej 1, należąca w 24% do spółki Kuruta i w 76% do Sidonii Kozlowskiej (matki Petra i 
Lyudmyły Kozlowskich), która jest jednocześnie jej dyrektorem. 

Lirus Management AG538. Szwajcarska spółka z siedzibą w Zurychu przy Dufourstrasse 22, w 
której udziały obejmują bliscy znajomi Wladimira Putina a także, według jednego z nich119 
Siergieja Kolesnikowa, sam prezydent Rosji poprzez akcje na okaziciela. Lirus Management 
AG jest udziałowcem stoczni w Wyborgu. 

Lisowenko Giennadij Michajłowicz539,540. Udziałowiec spółki Technopark Majak. 

Lopaszczuk Tetiana541,669. Pracownik Europäischer Austausch i koordynator projektu „Kiev Dia-
logue” w fundacji International Renaissance Foundation George’a Sorosa. 

Lucenko Wiktor Gieorgijewicz542,543. Był przedstawicielem spółki Sewastopolski Majak w spra-
wie upadłościowej588 w latach 2001-2005. Wraz z innymi osobami związanymi z otocze-
niem biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego, jest współzałożycielem Federacji Cyber-
sportu Sewastopola (FKS) i sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz 
Sprawiedliwości, z ramienia którego kandydował268 do sewastopolskich władz okupacyj-
nych w wyborach 14 września 2014. 

Mager Tatiana. Osoba, która przekazała 3 650 zł fundacji Otwarty Dialog w 2014 roku. 

Makowski Tomasz. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 1 008 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2013 roku. 

Malczewskyj Aleksander. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 4 324 zł fundacji 
Otwarty Dialog w 2016 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

                                                                        
536 ООО Ламос 
537 https://goo.gl/gM5jWk 
538 https://www.moneyhouse.ch/en/company/lirus-management-ag-10581550141 
539 Лисовенко Геннадий Михайлович 
540 https://goo.gl/zVdLP9 
541 https://www.facebook.com/tetiana.lopaszczuk 
542 Луценко Виктор Георгиевич 
543 https://goo.gl/ZnqDAF  

https://goo.gl/gM5jWk
https://www.moneyhouse.ch/en/company/lirus-management-ag-10581550141
https://goo.gl/zVdLP9
https://www.facebook.com/tetiana.lopaszczuk
https://goo.gl/ZnqDAF
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Maliutin Nail Anwarowicz544. Fundacja Otwarty 
Dialog intensywnym lobbingiem próbowała 
go uchronić przed ekstradycją z Austrii do 
Rosji. Od marca 2007 roku kierował spółką 
FLC, której zarządzanie powierzył Wiktorowi 
Draczewowi, a z której pod jego zarządem 
wyprowadzono przynajmniej 100 milionów 
dolarów120, a może nawet 150 milionów132. 
7 lutego przyjął przelewem od Asłana 
Gagijewa, podającego się za Sergieja Moro-
zowa 253 milionów rubli wyprowadzonych 
uprzednio z FLC za pośrednictwem FLC-
Komplekt i przelał je sobie na własne konto 
w banku Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona w Hiszpanii, gdzie kupił willę na Ma-
jorce, nieopodal119 rezydencji gangstera 
Giennadija Petrowa. Nail Maliutin twierdzi, 
że nie wiedział115 o przelewie 32 milionów 
dolarów spółce z FLC na spółkę FLC West 
Holdings115,116, które wykorzystano do prze-
jęcia stoczni w Wismarze, stoczni w 
Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie. Około 8 grudnia 2009 roku razem z 
Andriejem Burlakowem, Jewgienijem Zarickim i Anną Jetkiną zostali zatrzymany i trafił do 
aresztu śledczego w Moskwie117, skąd wyszedł 21 lipca 2010 roku116,134. 22 sierpnia 2012 
roku rosyjska prokuratura otwarła przeciwko niemu śledztwo115 w sprawie defraudacji 290 
milionów rubli w 2007 roku. W 2014 roku oskarżono go dodatkowo o udział w zabójstwie 
W. Onoprijenki i K.W. Nikolajewa, do którego doszło w październiku 2006 roku, zanim jesz-
cze Nail Maliutin objął stanowisko w FLC115. W ciągu 2014 roku ucieka do Austrii. 19 grud-
nia sąd w Moskwie wydaje za nim nakaz aresztowania, który trafia do Interpolu115. Po kilku 
dniach Nail Maliutin zostaje zatrzymany i osadzony w austriackim areszcie ekstradycyjnym. 
22 stycznia 2016 skierował do władz austriackich wniosek o udzielenie azylu115, jednak w 
styczniu 2017 roku doszło ostatecznie do jego ekstradycji do Rosji141. Pogłębiony opis 
sprawy Naila Maliutina znajduje się w załączniku nr 2. 

                                                                        
544 Наиль Анварович Малютин 
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Matouszek Rafał Matouszek Rafał545. Pracownik 
zespołu administracyjnego fundacji Otwarty 
Dialog, który przekazał na nią 1 962 zł w 
2016 roku. 

 

Mazurec Anatolij. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 2 100 zł fundacji Otwarty Dialog 
w 2015 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

Mądrzycki Wojciech546,547. Członek rady i do-
radca prawny fundacji Otwarty Dialog od 21 
lipca 2017 roku16, w której zastąpił Jacka 
Świecę. Wojciech Mądrzycki jest przewod-
niczącym rady nadzorczej Instytutu Lecha 
Wałęsy548,549,550. Prowadzi kancelarię 
prawną w Częstochowie551,552. Współpraco-
wał wcześniej z fundacją Otwarty Dialog 
jako prawnik i członek Naczelnej Rady Ad-
wokackiej (która przekazała 7 157 zł 
fundacji Otwarty Dialog w 2013 roku), wy-
powiadając się między innymi na konferen-
cji553 w sprawie ścigania przestępców przez 
Interpol, w kontekście zabiegów fundacji o 
zapobieżenie ekstradycji Naila Maliutina lub 
Muchtara Abliazowa.  

 

                                                                        
545 http://odfoundation.eu/zespol/rafal-matouszek 
546 https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,WOJCIECH,M%C4%84DRZYCKI,efeab7f6d8c 
547 https://www.facebook.com/wojciech.madrzycki.1 
548 https://www.ilw.org.pl/ 
549 https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Lecha_Wa%C5%82%C4%99sy 
550 https://mojepanstwo.pl/fundacja-instytut-lecha-walesy 
551 http://www.madrzycki.com/ 
552 https://www.specprawnik.pl/adwokat/wojciech-madrzycki-47376/ 
553 https://www.youtube.com/watch?v=3rlHCkQG1JU 

http://odfoundation.eu/zespol/rafal-matouszek
https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,WOJCIECH,M%C4%84DRZYCKI,efeab7f6d8c
https://www.facebook.com/wojciech.madrzycki.1
https://www.ilw.org.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Lecha_Wa%C5%82%C4%99sy
https://mojepanstwo.pl/fundacja-instytut-lecha-walesy
http://www.madrzycki.com/
https://www.specprawnik.pl/adwokat/wojciech-madrzycki-47376/
https://www.youtube.com/watch?v=3rlHCkQG1JU
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Meyer Philippe. Obywatel Szwajcarii z miejscowości Zug. Występował jako przedstawiciel 
spółki off-shore Prosal Investment Ltd. zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewi-
czych119, od której w czerwcu 2015 roku na konta stoczni działających teraz pod marką 
„Nordic Yards”, trafiły przelewy (najpierw 20 milionów euro, potem 8,5) tytułem „zwrotu 
długu”, podczas gdy sam Philippe Meyer wtedy był członkiem zarządu Nordic Yards w tym 
okresie, w którym stocznie były kontrolowane przez Witalija Jusufowa. Philippe Meyer był 
skazany w 1996 roku na wysoką grzywnę za operację prania brudnych pieniędzy, w której 
także stosował metodę przelewów tytułem „zwrotu długu”119. Philippe Meyer jest miesz-
kańcem miejscowości Zug, gdzie znajdują się nie tylko spółka Gevor IV AG, za pomocą któ-
rej Witalij Jusufow odkupił zbankrutowany konglomerat, lecz także centrala konsorcjum 
Nordstream, w którym Witalij Jusufow prowadził moskiewskie biuro127. 

Miasto Stołeczne Warszawa. Przekazało łącznie 23 850 fundacji Otwarty Dialog w latach 2014-
2015. Ponadto udostępniało bezpłatnie lokal po kawiarni „Nowy Świat”, w którym fundacja 
Otwarty Dialog i Euromajdan Warszawa prowadzili ośrodek „Ukraiński Świat”. 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki554. Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Braty-
sławie, powołana przez tzw. kraje Wyszehradzkie (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja), finan-
sująca działania na rzecz zbliżenia współpracy między tymi krajami, a także z Bałkanami i 
krajami „Partnerstwa Wschodniego”. Fundusz przekazał 5 669 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2013 roku. 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego. Przekazało 20 000 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2013 roku. 

Mir Krowli555,556. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fio-
lentowskiej 1, należąca do właścicieli spółki Betieks, która jest jednym z udziałowców spółki 
Technopark Majak.  

Mira-Bank557. Nieistniejący już rosyjski bank, w którym prowadzone było konto spółki FLC-
Komplekt, na które przelano 290 milionów rubli zdefraudowanych z FLC i z którego prze-
lano dalej 287 milionów na konto Asłana Gagijewa116. Wiceprezesem banku była wtedy 
Anna Jetkina, partnerka (lub żona) Andrieja Burlakowa. Prezesem był Aleksiej Panin, właści-
ciel cypryjskiej spółki Almiar Investments Ltd., która posiadała 50% udziałów w FLC West 
Holdings. W czasie zawarcia transakcji przejęcia stoczni w Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie spółka oddała zbyła te udziały spółce Blackstead 
Holdings Ltd. Andrieja Burlakowa, zanim ten je przekazał spółce Templestowe Trading 
Corporation Igora Jusufowa i jego syna Witalija Jusufowa119. 

                                                                        
554 http://visegradfund.org/home/ 
555 ООО Мир Кровли 
556 https://goo.gl/hoQjih 
557 Мира-банк 

http://visegradfund.org/home/
https://goo.gl/hoQjih
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Mirosznikow Wiktor558,559,560,561,562, posługujący 
się w Internecie pseudonimem „Viktor Win-
ner”. Informatyk, studiował w Polsko-Ja-
pońskiej Akademii Technik Komputero-
wych563. Jeden z największych darczyńców 
fundacji Otwarty Dialog, na którą przekazał 
łącznie 388 341 zł w latach 2013-2016. Syn 
Jeleny Mirosznikowej, czyli siostrzeniec 
Petra Kozlowskiego, brat Christiny Padinker. 
Większościowy (90%) udziałowiec zareje-
strowanej w Polsce spółki Stateful, której 
drugim wspólnikiem jest Petro Kozlowski 
(10%). Był założycielem spółki H4Y 
Advancing Medicine w kalifornijskiej Dolinie 
Krzemowej, z której prawdopodobnie już 
się wycofał. W latach 2005-2008 pracował 
w Sewastopolu, później na Florydzie i w Ka-
lifornii561. 

 

Mirosznikowa Jelena Petrowna564,565,566,567. Sio-
stra Petra Kozlowskiego i najprawdopodob-
niej Lyudmyły Kozlowskiej, matka Wiktora 
Mirosznikowa i Christiny Padinker. Przeka-
zała 29 958 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2014 roku. Jelena Mirosznikowa jest udzia-
łowcem oraz / lub dyrektorem wielu spółek 
powiązanych z otoczeniem biznesowo-ro-
dzinnym Petra Kozlowskiego. Razem z nim 
kontroluje spółkę ZSS poprzez spółkę Plosk, 
którą także kontrolują razem poprzez spółkę 
JeO Technotron, której Jelena Mirosznikowa 
jest udziałowcem. Jelena Mirosznikowa 
wraz z bratem kontroluje pośrednio spółkę Ikarija. Jest też udziałowcem spółek CKNZ 
(100%), Atoll (76% i funkcja dyrektora), JeO M2 (76% i funkcja dyrektora), JeO M1 (76%). 
Ponadto jest dyrektorem spółki Kuruta. Jelena Mirosznikowa razem z Natalią Sebiakiną i 
Dmytrem Kalynowskim działa w Sewastopolskim Stowarzyszeniu Polskiej Kultury 
„Polonia”696. 

                                                                        
558 Віктор Мірошніков 
559 https://twitter.com/roollon 
560 https://www.facebook.com/unknownartist.unknowntitle 
561 https://pl.linkedin.com/in/vmiroshnikov 
562 https://www.facebook.com/viktor.miroshnikov.73 
563 http://www.pja.edu.pl/ 
564 Елена Петровна Мирошникова 
565 http://www.k-agent.ru/catalog/920156724302-315920400069919 
566 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011280373672 
567 https://goo.gl/xAfgIZ 
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Mogalo568. Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 3, której prezesem i współwłaści-
cielem jest Jakub Fijewski, blisko związany biznesowo i towarzysko z Bartoszem Kramkiem. 
Pozostałymi udziałowcami są Jacek Szwaj i Przemysław Ponikowski. Pod tym samym adre-
sem znajduje się spółka Stateful, której udziałowcami są Petro Kozlowski (10%) i Wiktor 
Mirosznikow (90%).  

Mościcka Ewa. Osoba, która przekazała 2 168 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku. Po na-
zwisku sądząc może być powiązana z pracownikiem zespołu administracyjnego fundacji 
Jakubem Mościckim, który przekazał 20 650 zł także w 2016 roku. 

Mościcki Jakub569,570. Pracownik zespołu admi-
nistracyjnego fundacji Otwarty Dialog, który 
przekazał na nią 20 650 zł w 2016 roku. Jest 
wiceprezesem571 fundacji Trading Jam572, 
będącej klubem inwestorów giełdowych. 
Uprawia także kulturystykę. Po nazwisku są-
dząc może być powiązany z Ewą Mościcką, 
która także w 2016 roku przekazała 2 168 zł 
fundacji Otwarty Dialog. 

 

Mroczek Szymon573. Współwłaściciel spółki Inteligent Data Sensor Devices. 

Multiburo. Podmiot, który przekazał 524 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku. Prawdopo-
dobnie jest to polski oddział międzynarodowej sieci udostepniającej powierzchnie biurowe 
na zasadzie „co-workingu”574. 

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie (NRA)575. Przekazała 7 157 zł fundacji Otwarty Dialog 
w 2013 roku. Aktywny w NRA jest mecenas Wojciech Mądrzycki, członek rady fundacji od 
21 lipca 2017 roku. 

                                                                        
568 https://mojepanstwo.pl/mogalo 
569 http://odfoundation.eu/zespol/jakub-moscicki 
570 https://www.facebook.com/jakub.moscicki 
571 https://mojepanstwo.pl/fundacja-trading-jam 
572 http://www.tradingjam.pl/ 
573 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1097662 
574 http://www.multiburo.com 
575 http://www.nra.pl/ 
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Netherlands Organisation for Scientific Research576,577. Holenderska państwowa agencja badań 
naukowych, która udzieliła fundacji Otwarty Dialog grantu w wysokości 74 935 zł w 2016 na 
opracowanie raportu o stosowaniu długotrwałego aresztu na Ukrainie31,578. Z ramienia fun-
dacji Otwarty Dialog tym projektem zajmowali się Christine Brandauer, Igor Sawczenko, 
Jędrzej Czerep i Katerina Sawczenko, a także Jewhen Hruszowec (obrońca Aleksandra 
Orłowa) i Serhij Kisczenko z ramienia Ukraińskiej Izby Adwokackiej579 oraz sam Aleksander 
Orłow. 

New Horizons Consulting. Nieistniejąca firma doradcza należąca do Iwana Szerstiuka, założy-
ciela fundacji Otwarty Dialog, za pośrednictwem której miał otrzymywać środki od 
Muchtara Abliazowa za pośrednictwem banku Fortuna należącego do Serhija Tiszczenki. 
Firma miała adresy w Kijowie, Charkowie i w Sewastopolu – czyli tam, skąd wywodzi się ro-
dzina Kozlowskich.  

Nordic Yards. Nazwa, pod którą działały stocznia w Wismarze i stocznia w Rostocku-
Warnemünde po ich upadłości i wykupieniu 17 sierpnia 2009 roku za jedyne 40,5 milionów 
dolarów przez spółkę Gevor IV AG Witalija Jusufowa127. 

Nordstream AG128. Konsorcjum rosyjsko-niemiecko-francusko-holenderskiego budującego tzw. 
gazociąg północny, którego biurem w Moskwie kierował Witalij Jusufow w okresie, w któ-
rym wraz z ojcem Igorem Jusufowem ogrywali decydującą rolę w przejęciu stoczni w 
Wismarze, stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie z pieniędzy wyprowa-
dzonych ze spółki FLC. Przewodniczącym rady nadzorczej Nordstreamu jest były kanclerz 
Niemiec Gerharda Schröder129. Konsorcjum tworzą rosyjski Gazprom (51%) oraz Winters-
hall Holding GmbH580 należący do niemieckiego koncernu BASF (15,5%), niemiecki koncern 
E.ON581 poprzez spółkę PEG Infrastruktur AG (15,5%), holenderski koncern Nederlandse 
Gasunie582 (9%) i francuska grupa Engie583 (9%). 

                                                                        
576 https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands_Organisation_for_Scientific_Research 
577 https://www.nwo.nl/en/ 
578 http://en.odfoundation.eu/a/7886,years-behind-bars-without-judgment-prolonged-pre-trial-detention-in-ukraine-in-
violation-of-reasonable-terms-of-criminal-proceedings-policy-brief 
579 http://uba.ua/ukr/ 
580 http://www.wintershall.com/ 
581 http://www.eon.com/en.html 
582 http://www.gasunie.nl/ 
583 http://www.engie.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands_Organisation_for_Scientific_Research
https://www.nwo.nl/en/
http://en.odfoundation.eu/a/7886,years-behind-bars-without-judgment-prolonged-pre-trial-detention-in-ukraine-in-violation-of-reasonable-terms-of-criminal-proceedings-policy-brief
http://en.odfoundation.eu/a/7886,years-behind-bars-without-judgment-prolonged-pre-trial-detention-in-ukraine-in-violation-of-reasonable-terms-of-criminal-proceedings-policy-brief
http://uba.ua/ukr/
http://www.wintershall.com/
http://www.eon.com/en.html
http://www.gasunie.nl/
http://www.engie.com/
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NPP ES.T.Kom584,585,586. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. 
Wakulenczuka 31B, kontrolowana przez otoczenie biznesowo-rodzinne Petra Kozlowskiego 
poprzez spółki Kuruta (80%) i JeO Technotron (20%). Dyrektorem była Marija Jaremko, a 
obecnie jest nią Natalia Sebiakina. Lyudmyła Kozlowska pracowała w spółce na stanowisku 
koordynatora projektów międzynarodowych od listopada 2007 roku do września 2008 
roku, jak wynika z jej profilu GoldenLine587 oraz oświadczenia majątkowego (str. 2)13 złożo-
nego w związku z udziałem w Społecznym Komitecie Lustracyjnym Ukrainy46. Spółka 
NPP ES.T.Kom i spółka Kuruta były stronami w sprawie upadłościowej „Majaka” w latach 
2001-2005 jako wierzyciele588. 

OAK Zjednoczona Kompania Produkcji Lotniczej589,590,591. Rosyjski państwowy konglomerat 
przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. Był właścicielem spółki leasingowej FLC, padła ofiarą 
operacji wyprowadzania pieniędzy na gigantyczną skalę przynajmniej 100 milionów dola-
rów120, może nawet 150 milionów132. 

 

                                                                        
584 ООО НПП (Научно-Производственное Предприятие) ЭС.Т.Ком 
585 https://sbis.ru/contragents/9201008912/920101001#msid=s1455205263831 
586 https://goo.gl/PYXGhH 
587 http://www.goldenline.pl/Lyudmyła-kozlovska/#_=_ 
588 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_459600-05 
589 Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) 
590 http://www.uacrussia.ru/en/ 
591 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Aircraft_Corporation 

https://sbis.ru/contragents/9201008912/920101001#msid=s1455205263831
https://goo.gl/PYXGhH
http://www.goldenline.pl/Lyudmyła-kozlovska/#_=_
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_459600-05
http://www.uacrussia.ru/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Aircraft_Corporation
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OEG Open Europe Group592,593. Projekt / marka 
działająca w strukturze spółki Silk Road sta-
nowiącej zaplecze gospodarcze fundacji 
Otwarty Dialog. W OEG pracują właściciel 
Silk Road Bartosz Kramek oraz Alena 
Zelianko, Aleksander Kałużnyj, Andrij 
Tsyaputa, Igor Winiawski, Marian 
Prysiażniuk, Marija Jakubowycz, Michał Jan-
kowski, Kateryna Ponomarowa, Inna 
Parfeniuk i Natalia Panczenko. OEG zajmuje 
się doradztwem gospodarczym, doradz-
twem dla obcokrajowców w Polsce i przede 
wszystkim pośrednictwem w załatwianiu 
wiz i kart pobytu594,595,641 oraz 
pracy596,597,598 w Polsce. 

 

OEG pośredniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu w 
Polsce595 

 

OEG pośredniczy w załatwianiu kart pobytu w 
Polsce594 

 

 

OEG pośredniczy w załatwianiu pracy w Polsce598 
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Okean BV. Spółka zarejestrowana w Holandii, na która przekazano 98,7% własności stoczni 
Okean w Mikołajowie na Ukrainie po jej przejęciu przez „inwestorów” rosyjskich135. Dyrek-
torem spółki została Anna Jetkina, pełniąca także funkcję dyrektora finansowego samej 
stoczni119. 

Olga Anatoliejewna Domnina599,600,601. Jedyny 
właściciel i dyrektor spółki Kliszko, udzia-
łowca spółki Technopark Majak, której pre-
zesem jest Aleksander Kliszko. 

 

Open Dialog Foundation602. Fundacja prawa polskiego o angielskojęzycznej nazwie, zarejestro-
wana w 2014 roku. Kieruje nią prezes fundacji Otwarty Dialog Lyudmyła Kozlowska, a obie 
fundacje mają ten sam adres w Warszawie przy al. Szucha 11A/21.  

                                                                        
592 https://www.facebook.com/OpenEuropeGroup 
593 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/ 
594 https://goo.gl/f21C4e 
595 https://vk.com/openeuropegroup 
596 https://goo.gl/sqE4om 
597 http://www.biznes-vkontakte.ru/pro-biznes/71590824?offset=2 
598 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133883936739626&id=726615267466497 
599 Домнина Ольга Анатольевна 
600 https://www.facebook.com/olga.domnina.3 
601 http://www.rusprofile.ru/person/domnina-oa-920151369291 
602 https://mojepanstwo.pl/fundacja-the-open-dialog-foundation 

https://www.facebook.com/OpenEuropeGroup
http://openeuropegroup.odfoundation.eu/
https://goo.gl/f21C4e
https://vk.com/openeuropegroup
https://goo.gl/sqE4om
http://www.biznes-vkontakte.ru/pro-biznes/71590824?offset=2
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133883936739626&id=726615267466497
https://www.facebook.com/olga.domnina.3
http://www.rusprofile.ru/person/domnina-oa-920151369291
https://mojepanstwo.pl/fundacja-the-open-dialog-foundation
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Orłow Aleksander. Obywatelski polski prowa-
dzący interesy na Ukrainie, długotrwale 
przetrzymywany w areszcie śledczym w 
Odessie pod zarzutami kryminalnymi, na 
rzecz uwolnienie którego fundacja Otwarty 
Dialog prowadziła kampanię31,32. Aleksan-
der Orłow jest posądzany o udział w grupie 
kryminalnej „Stojana” w Odessie. Był właści-
cielem spółki Pospolita Serwis w Odessie. 
Według jednego ze źródeł34 Aleksander Or-
łow w 2008 roku spotkał się z Siemionem 
Mogilewiczem, najpotężniejszym ojcem 
chrzestnym rosyjskich mafii35. Wcześniej w 
2002 roku Aleksander Orłow nie został 
wpuszczony na Ukrainę ze względu na po-
dejrzenie o udział w handlu bronią podczas 
wojny w byłej Jugosławii36. Aleksander Or-
łow opuścił areszt w Odessie w maju 2016 
roku37,33.  

Osadczy Włodzimierz603,604. Profesor Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, inicjator 
nieudanego projektu powołania „Europej-
skiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uni-
wersytetów”, którego był koordynatorem 
był współzałożyciel fundacji Otwarty Dialog 
Iwan Szerstiuk. Włodzimierz Osadczy razem 
z Iwanem Szerstiukiem i Lyudmyłą 
Kozlowską założyli w 2006 roku fundację 
Dialog na Rzecz Rozwoju. Obecnie prof. 
Osadczy reprezentuje silnie antyukraińskie 
stanowisko, będąc jednocześnie pełnomoc-
nikiem wojewody lubelskiego ds. Ukrainy605. 

 

                                                                        
603 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/551613 
604 https://www.facebook.com/wosadczy 
605 https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/560984010738469 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/551613
https://www.facebook.com/wosadczy
https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/560984010738469
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Osawoliyk Andrij606. Pracownik kijowskiego 
biura oraz zespołu analitycznego fundacji 
Otwarty Dialog. 

 

Osiński Maciej. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 1 650 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2015 roku. 

OSK Zjednoczona Korporacja Budownictwa 
Okrętowego607,608,609. Rosyjski konglomerat 
państwowy powołany dekretem prezydenta 
Putina, zrzeszający stocznie i inne przedsię-
biorstwa sektora okrętowego, zwłaszcza 
marynarki wojennej. W skład OSK wchodzą 
przynajmniej 5 przedsiębiorstwa, które są 
odbiorcami wyrobów spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu: przedsiębiorstwo JeRA w Kali-
ningradzie (będące podwykonawcą stoczni 
Jantar w Kalinigradzie), stocznia atomowych 
okrętów podwodnych SewMasz w Siewierodwińsku, stocznia atomowych okrętów pod-
wodnych Amurska w Komsomolsku nad Amurem, stocznia remontowa atomowych okrę-
tów podwodnych Zwiezdoczka w Siewierodwińsku oraz stocznia nieatomowych okrętów 
podwodnych Admiralska w Sankt-Petersburgu. Pod OSK podporządkowana jest także 
stocznia w Wyborgu, która miała stać się kooperantem stoczni w Wismarze, stoczni w 
Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie przejętych przez rosyjskich „inwestorów”. 
Uważa się, że ukrytym właścicielem stoczni w Wyborgu jest sam Wladimir Putin119. Konglo-
merat OSK jest wpisany na listę firm objętych sankcjami USA609,610. 

                                                                        
606 http://odfoundation.eu/zespol/andriy-osavoliyk 
607 OSK / Акционерное общество Объединенная судостроительная корпорация 
608 http://aoosk.ru/ 
609 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Shipbuilding_Corporation 
610 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140729.aspx 

http://odfoundation.eu/zespol/andriy-osavoliyk
http://aoosk.ru/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Shipbuilding_Corporation
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140729.aspx
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Padinker (Mirosznikowa) Christina611,612 jest 
córką siostry Petra Kozlowskiego, Jeleny 
Mirosznikowej i siostrą Wiktora 
Mirosznikowa. Christina Padinker jest pra-
cownikiem działu tłumaczeń fundacji 
Otwarty Dialog613. Wydaje się, że przebywa 
w USA. 

 

Panczenko Natalia614,615,616. Prezes Fundacji 
Euromajdan Warszawa, przez dłuższy czas 
ważna działaczka fundacji Otwarty Dialog i 
pracownik OEG Open Europe Group, gdzie 
odpowiadała za kontakty z klientami bizne-
sowymi/ Pracowała też w spółce Silk Road 
na stanowisku „business development di-
rector”. Z ramienia OEG zajmowała się też 
pośrednictwem wizowym, oferując zała-
twienie wizy za 200 złotych. Była w centrum 
kontrowersji związanej z nietransparentną 
zbiórką podczas koncertu Kataryny Burzyń-
skiej55,56,57. 

 

 

 

                                                                        
611 https://www.facebook.com/kristina.padinker 
612 https://vk.com/id10853055 
613 http://odfoundation.eu/zespol/kristina-padinker 
614 https://www.facebook.com/nataszita 
615 https://www.facebook.com/nataszita?ref=br_rs 
616 https://pl.linkedin.com/in/natali-panchenko-61a3a565 

https://www.facebook.com/kristina.padinker
https://vk.com/id10853055
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https://pl.linkedin.com/in/natali-panchenko-61a3a565
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Panin Aleksiej617,121. Prezes Mira-Banku i właściciel cypryjskiej spółki Almiar Investments Ltd., 
która był a właścicielem połowy udziałów FLC West Holdings, zanim odkupiła je spółka 
Blackstead Holdings Ltd. Andrieja Burlakowa.  

Parfeniuk Inna618. Woluntariusz fundacji 
Otwarty Dialog i pracownik OEG Open 
Europe Group oraz Fundacji Ternopilskiej. 
Publikowała ogłoszenia o pracy w Polsce598. 

 

Paszynski Serhij Wołodymyrowycz619,620. Szef 
administracji prezydenta Ukrainy w okresie 
od 5 marca do 10 czerwca 2014 roku, w 
czasie prezydentury tymczasowej Oleksan-
dra Turczynowa, po ucieczce Wiktora Janu-
kowycza. W przeszłości był partnerem biz-
nesowym Serhija Tiszczenki i wspierał Olenę 
Tiszczenko i Tatianę Czarnowoł w sporze o 
obsadę centralnego biura antykorupcyjnego 
Ukrainy. 

 

                                                                        
617 Алексей Панин 
618 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/inna-parfeniuk/ 
619 Пашинський Сергій Володимирович 
620 https://pl.wikipedia.org/wiki/Serhij_Paszynski 

http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/inna-parfeniuk/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serhij_Paszynski
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Pensjonat Karawella621,622,623. Spółka z siedzibą 
w Symferopolu przy ul. Jelewatornej 10A440, 
związana z ośrodkiem wypoczynkowym 
„Karawella” przejętym ze zakładem „Ma-
jak”. Spółka należy do Petra Kozlowskiego 
bezpośrednio oraz do związanych z jego 
otoczeniem biznesowo-rodzinnym spółek 
ZMZ i NPP ES.T.Kom. Dyrektorem Pensjo-
natu Karawella jest Maksim Teneszew, 
który kieruje także spółką ZMZ. 

 

Performance Marketing Solutions624. Spółka z siedzibą przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie, nale-
żąca do cypryjskiej spółki Banerco Ltd. i IQ Partners poprzez spółkę INQBE. Prezesem jest 
Sławomir Rodziewicz Bielewicz. 

Petrow Giennadij625,119. Herszt rosyjskiej orga-
nizacji przestępczej Petrowa-Małyszewa, za-
trzymany w Hiszpanii po śledztwie, które 
ujawniło jego związek wyprowadzeniem 
pieniędzy ze spółki FLC, a także znajomość z 
Nailem Maliutinem. Miał być cichym wspól-
nikiem FLC. Według hiszpańskich śledczych, 
uzgodnienia w sprawie przejęcia stoczni w 
Wismarze, stoczni w Rostocku-
Warnemünde i stoczni w Mikołajowie pro-
wadzono podczas narad z udziałem Naila 
Maliutina i Andrieja Burlakowa w wilii Gien-
nadija Petrowa na Majorce, nieopodal po-
siadłości Naila Maliutina. Giennadij Petrow 
miał zapewnić przychylność prezesa Sbier-
banku Germana Grefa, a być może także 
pierwszego wicepremiera Federacji Rosyj-
skiej, lidera „frakcji siłowików” Sergieja 
Iwanowa.  

Pichtin Borys Anatoliewicz626,627. Dyrektor spółek JeO M2 i JeO Technotron należących do sio-
stry Petra Kozlowskiego Jeleny Mirosznikowej oraz prezes firmy z branży rybnej Rybak-10. 

                                                                        
621 Товариство з Обмеженою Відповідальністю Пансіонат Каравела 
622 http://b2bsky.co.ua/info/32059406 
623 https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/32059406 
624 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/438116 
625 Геннадий Петров 
626 Борис Анатольевич Пыхтин 
627 https://goo.gl/JXFjWx 

http://b2bsky.co.ua/info/32059406
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/32059406
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/438116
https://goo.gl/JXFjWx
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Pippel628,629. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolen-
towskiej 1, której dyrektorem jest Inna Bojko. 

Plosk630,631,632,633. Spółka z siedzibą w Symferopolu przy ul. Jelewatornej 10A440. Adres wska-
zuje, że spółka jest związana z ośrodkiem wypoczynkowym „Karawella” przejętym ze zakła-
dem „Majak”. Właścicielami są Petro Kozlowski bezpośrednio (81%) i kontrolowana przez 
jego siostrę Jelenę Mirosznikową spółka JeO Technotron. Spółka Plosk jest udziałowcem 
spółki Technopark Majak oraz szeregu spółek związanych z otoczeniem biznesowo-rodzin-
nym Petra Kozlowskiego: ZSS, PWC Majak, Ios, Tinos i Kuruta. Dyrektorem jest Dmytro 
Kalynowskyj. 

Podobedow Dmitrij Sergiejewicz. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 1 614 zł fundacji 
Otwarty Dialog w 2013 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie lub rosyjskie. 

Pogrebkow Wiaczesław Jurewicz634. Dyrektor spółki ochroniarskiej Witiaż853. 

Ponikowski Przemysław Artur635. Współwłaściciel i wiceprezes spółki Mogalo, zarejestrowanej 
pod tym adresem, co spółka Stateful należąca do Petra Kozlowskiego i Wiktora 
Mirosznikowa. 

Ponomarowa Kateryna. Pracownik OEG Open 
Europe Group. Publikowała ogłoszenia w 
sprawie załatwiania karty pobytu i pozwole-
nia na pracę w Polsce636. 

 

Pospolita Serwis637. Spółka w Odessie, której właścicielem był Aleksander Orłow. 

Prosal Investment Ltd. Spółka zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, od której w 
czerwcu 2015 roku na konta stoczni działających teraz pod marką „Nordic Yards” trafiły 
przelewy (najpierw 20 milionów euro, potem 8,5) tytułem „zwrotu długu” w tym okresie, w 
którym stocznie były kontrolowane przez Witalija Jusufowa. Przedstawicielem Prosal 
Investment Ltd. był obywatel szwajcarski Philippe Meyer, jednocześnie członek zarządu 
Nordic Yards119. 

                                                                        
628 ПК ГСК Ниппель 
629 https://goo.gl/vYjwMK 
630 Плоск, ООО 
631 http://www.rusprofile.ru/id/7342152 
632 https://goo.gl/MIo7tV 
633 https://sbis.ru/contragents/9102032255/910201001#msid=s1431605691260 
634 Вячеслав Юрьевич Погребков 
635 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1503903 
636 https://vk.com/wall324928052_2 
637 http://b2btoday.com.ua/id/3818423 
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https://goo.gl/MIo7tV
https://sbis.ru/contragents/9102032255/910201001#msid=s1431605691260
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1503903
https://vk.com/wall324928052_2
http://b2btoday.com.ua/id/3818423
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Prospekt Engelsa 27 i 34 w Sankt Petersburgu. 
Pod numerem 27B-41638 swoją siedzibę 
mają spółka Faktorija należąca do 
Aleksandry Fiodorowej i Andrieja 
Browczenki oraz petersburska filia ZSS 
Majak w Sewastopolu pod nazwą ZSS Majak 
w Sankt-Petersburgu, której udziałowcami 
są Andriej Browczenko i Jewgienij Fiodorow. 
Pod numerem 34639 znajduje się spółka Re-
gion należąca do Jewgienija Fiodorowa. 

 

Prysiażniuk Marian640. Woluntariusz fundacji 
Otwarty Dialog i pracownik OEG Open 
Europe Group. Publikował ogłoszenia o 
pracy w Polsce596 i pośrednictwa wizo-
wego641 w imieniu OEG. Zajmował się też (z 
Tomaszem Czuwarą) zbiórką na sfinansowa-
nie zakupu kamizelek kuloodpornych dla 
żołnierzy armii i batalionów ukraińskich41. 

 

Ogłoszenie pośrednictwa wizowego OEG 
publikowane przez Mariana Prysiażniuka641 

Przyłęcki Wojciech642,643, wiceprezes spółki 
IQ Partners, która jest współwłaścicielem 
jednego z największych darczyńców funda-
cji Otwarty Dialog (łącznie 449 820 zł w 
latach 2014 i 2015), spółki Igoria Trade. 
Wojciech Przyłęcki zasiada w radzie nadzor-
czej spółki B2BPartner (której prezesem jest 
inny darczyńca fundacji Otwarty Dialog, 
Konrad Borowiec) i jest prezesem należącej 
do IQ Partners spółki INQBE, współwłaści-
ciela spółki Inteligent Data Sensor Devices 
Jakuba Fijewskiego – związanego towarzy-
sko i biznesowo z Konradem Borowcem218 i 
Bartoszem Kramkiem.  

                                                                        
638 Энгельса Проспект д. 27 литера В корпус 41 
639 проспект Энгельса 34 
640 Присяжнюк Марян 
641 http://www.dancor.sumy.ua/advs_board/portal/categories/55?page=2 
642 http://www.iqpartners.pl/pl/10/1/nasz-zespol/ 
643 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/107714,przylecki-wojciech 

http://www.dancor.sumy.ua/advs_board/portal/categories/55?page=2
http://www.iqpartners.pl/pl/10/1/nasz-zespol/
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/107714,przylecki-wojciech
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PWC Centrum Produkcyjno-Wystawiennicze Majak644,645,646,647 z siedzibą w Sewastopolu na te-
renie zakładu „Majak” przy ul. Wakulenczuka 31B. Właścicielem większościowym jest Petro 
Kozlowski wraz ze spółką Plosk, której też jest większościowym udziałowcem. Spółka PWC 
Majak jest udziałowcem spółek Technopark Majak, Ios oraz Ikarija. Spółka PWC Majak kon-
troluje teren zakładu „Majak” i jest wymieniona w artykule o zakładaniu tam sewastopol-
skiego klastra technologicznego822. Dyrektorem spółki jest Roman Bojko. 

Rada Europy648. Instytucja międzynarodowa z siedzibą w Strasburgu, która przekazała łącznie 
3 702 zł fundacji Otwarty Dialog w latach 2015-2016. Zajmuje się przede wszystkim promo-
cją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie 
kultury. Rada Europy bywa mylona z instytucjami Unii Europejskiej: Radą Europejską i Radą 
Unii Europejskiej. 

Region649,650,651. Spółka z siedzibą w Sankt-Petersburgu, której właścicielem jest Michaił Wasi-
liewicz Konowod652,653, a dyrektorem – Jewgienij Fiodorow, współudziałowiec spółki ZSS 
Majak w Sankt-Petersburgu, która sprzedaje wyroby spółki ZSS Majak w Sewastopolu rosyj-
skim stoczniom marynarki wojennej. Z pisma spółki ZSS Majak w Sewastopolu87 z 2013 roku 
wynika, że spółka Region wraz ze spółką Faktorija (należącą do drugiego wspólnika ZSS 
Majak w Sankt-Petersburgu Andrieja Browczenki i jego żony, a jednocześnie córki 
Jewgienija Fiodorowa, Aleksandry Fiodorowej), była przedstawicielem handlowym spółki 
ZSS Majak w Sewastopolu przed powołaniem filii ZSS Majak w Sankt-Petersburgu. Spółka 
Region ma siedzibę przy prospekcie Engelsa 34, podczas gdy kilka domów dalej, przy pro-
spekcie Engelsa 27B-41, znajdują się spółki ZSS Majak w Sankt-Petersburgu i Faktorija. 

Rosyjska Partia Emerytów na rzecz Sprawiedliwości oddział w Sewastopolu654,655,656,657. Wszyscy 
założyciele bez wyjątku i niektórzy inni działacze oddziału sewastopolskiego są związani z 
otoczeniem biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego: Aleksander Starowierow, Wladimir 
Browczenko, Maksim Teneszew, Wiktor Lucenko, Natalia Sebiakina, Borys Cymbał, Pawel 
Czajun i Konstantin Koziriew. Ten ostatni jest członkiem krajowego Komitetu Central-
nego507 Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości508. Oddział dzieli siedzibę w Se-
wastopolu przy ul. Wakulenczuka 31B z wieloma spółkami z otoczenia biznesowo-rodzin-
nego Petra Kozlowskiego. 

                                                                        
644 Производственно-Выставочный Центр Маяк 
645 http://www.rusprofile.ru/id/7334719 
646 https://goo.gl/fHlnAn 
647 https://sbis.ru/contragents/9201007919/920101001#msid=s1423206309935 
648 http://www.coe.int/pl/web/portal/home 
649 ООО ППК Регион 
650 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1089847158587_7802431406_OOO-PPK-REGION 
651 https://sbis.ru/contragents/7802431406/780201001 
652 Коновод Михаил Васильевич 
653 https://goo.gl/Es5PS5 
654 Региональное Отделение Политической Партии Российская Партия Пенсионеров за Справедливость в городе 
Севастополе 
655 https://goo.gl/xXpvHq 
656 https://sbis.ru/contragents/9201005333/920101001#msid=s1473531498711 
657 https://www.facebook.com/rppzs 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Unii_Europejskiej
http://www.rusprofile.ru/id/7334719
https://goo.gl/fHlnAn
https://sbis.ru/contragents/9201007919/920101001#msid=s1423206309935
http://www.coe.int/pl/web/portal/home
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1089847158587_7802431406_OOO-PPK-REGION
https://sbis.ru/contragents/7802431406/780201001
https://goo.gl/Es5PS5
https://goo.gl/xXpvHq
https://sbis.ru/contragents/9201005333/920101001#msid=s1473531498711
https://www.facebook.com/rppzs
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RTime658. Spółka z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 53 w Warszawie, należąca do cypryjskiej 
spółki Banerco Ltd. oraz IQ Partners poprzez wehikuł inwestycyjny Ventures Hub. Prezesem 
jest Maciej Hazubski. 

Rybak-10659,660. Firma z branży rybnej, której prezesem jest Borys Pichtin.  

Samerin Sergiej Aleksandrowicz (Самерин Сергей Александрович)661. Właściciel spółki 
Samers, świadczącej usługi transportowe na rzecz zakładu „Majak”. Jego spółka w latach 
2001-2005 była jednym z wierzycieli w sprawie upadłościowej spółki Sewastopolski Majak. 

Samers662,663. Spółka z siedzibą w Sewastopolu przy ulicy Bohaterów Sewastopola 22664, która 
obok spółek Kuruta i NPP ES.T.Kom kontrolowanych przez Petra Kozlowskiego oraz spółki 
Sewastopolenergo była jednym z czterech wierzycieli spółki Sewastopolski Majak w spra-
wie upadłościowej w latach 2001-2005588. Spółka Samers należy do Sergieja Samerina i wy-
konywała usługi transportowe dla zakładu „Majak”62. 

Sawczenko Igor665. Pracownik zespołu anali-
tycznego fundacji Otwarty Dialog. W jej 
kijowskim biurze. Zajmował się raportem o 
stosowaniu długotrwałego aresztu na Ukrai-
nie w ramach grantu holenderskiej The 
Netherlands Organisation for Scientific 
Research. 

 

 

                                                                        
658 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/461291 
659 ПК ЖСК Рыбак-10 
660 https://goo.gl/TyTFNz 
661 https://goo.gl/Wq3hwP 
662 ООО САМЕРС 
663 https://goo.gl/XzhtpE 
664 ул. Героев Севастополя д. 22 
665 http://odfoundation.eu/zespol/igor-savchenko 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/461291
https://goo.gl/TyTFNz
https://goo.gl/Wq3hwP
https://goo.gl/XzhtpE
http://odfoundation.eu/zespol/igor-savchenko
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Sawczenko Katerina666. Pracownik zespołu ana-
litycznego fundacji Otwarty Dialog. Zajmo-
wała się raportem o stosowaniu długotrwa-
łego aresztu na Ukrainie w ramach grantu 
holenderskiej The Netherlands Organisation 
for Scientific Research. 

 

 

Sawczuk Jurij Nikolajewicz667,776,668. Członek władz klubu sztuk walki Taeguk, w którym trenuje 
Petro Kozlowski w sali treningowej zlokalizowanej na terenie kompleksu „Majak”. Według 
świadectwa76 jednej z ofiar, eksmisja lokatorów zakładowych budynków mieszkaniowych 
„Majaka” w Sewastopolu przy ul. Mołodych Stroitelej 6 czerwca 2013 została wykonana 
przez ludzi z Taeguku. W materiałach72,75 z tego zdarzenia widać osobę bardzo podobną do 
Jurija Sawczuka. 

  
 

                                                                        
666 http://odfoundation.eu/zespol/katerina-savchenko 
667 Савчук Юрий Николаевич 
668 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004101555286 

http://odfoundation.eu/zespol/katerina-savchenko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004101555286
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Schiffer Stefanie669. Szefowa fundacji 
Europäischer Austausch z Berlina, znaczą-
cego darczyńcę i partnera fundacji Otwarty 
Dialog. Uczestniczyła w stowarzyszeniu dia-
logu niemiecko-rosyjskiego „Deutsch-Rus-
sischer Austausch” e.V. Działa w „EU-Russia 
Civil Society Forum”670 a także w stowarzy-
szeniu na rzecz praw człowieka na Białorusi 
„Menschenrechte in Belarus” e.V.671. Jest 
jednym ze założycieli zrzeszenia organizacji 
obserwatorów wyborczych „European Plat-
form for Democratic Elections” (EPDE)319.  

Sebiakina Natalia672,673,674, posługująca się w In-
ternecie pseudonimem „Natalia Maylis”. 
Pracuje lub pracowała w Centrum Biznesu 
Majak w Sewastopolu. Jest właścicielem 
spółki Sirius. Kieruje Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Mołodych Stroitelej 14”, 
która administruje budynkami mieszkalnymi 
przejętymi przez Sewastopolski Majak z jej 
udziałem, która odkupiła dwa mieszkania 
pół roku po ich kupieniu przez darczyńcę 
fundacji Otwarty Dialog Andrija Krygina po 
eksmisji lokatorów przez ochroniarzy trenu-
jących w klubie sztuk walki Taeguk, który 
Natalia Sebiakina reklamuje na swoim pro-
filu VK675. Natalia Sebiakina jest dyrektorem 
spółki NPP ES.T.Kom, która była stroną w 
sprawie upadłościowej spółki Sewastopolski 
Majak. Działa także w Sewastopolskim 
Stowarzyszeniu Polskiej Kultury „Polonia” i 
w sewastopolskim oddziale Rosyjskiej Partii 
Emerytów na rzecz Sprawiedliwości., z ra-
mienia którego jeździła na kongresy partii 
do Moskwy676 i publikowała prorosyjskie 
wpisy. Bywała również w Warszawie z 
Petrem Kozlowskim 98. 

 

 

                                                                        
669 http://www.european-exchange.org/en/meet-the-team.html 
670 http://eu-russia-csf.org/ 
671 http://human-rights-belarus.org/wp/ 
672 Наталия Себякина 
673 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006995460165 
674 https://vk.com/id150765527 
675 https://vk.com/id150765527?z=photo150765527_385429500%2Fphotos150765527 
676 https://goo.gl/RtPA5R 

http://www.european-exchange.org/en/meet-the-team.html
http://eu-russia-csf.org/
http://human-rights-belarus.org/wp/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006995460165
https://vk.com/id150765527
https://vk.com/id150765527?z=photo150765527_385429500%2Fphotos150765527
https://goo.gl/RtPA5R
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Sergiejew Sergiej Iwanowicz677. Współwłaściciel678 klubu sztuk walki Taeguk. 

Sewastopolenergo (publiczna spółka akcyjna energetyczna)679,680,681. Spółka z siedzibą w Sewa-
stopolu przy ulicy Bohaterów Sewastopola 22682, która obok spółek Kuruta i NPP ES.T.Kom 
kontrolowanych przez Petra Kozlowskiego oraz spółki Samers była jednym z czterech wie-
rzycieli spółki Sewastopolski Majak w sprawie upadłościowej w latach 2001-2005588. Spółka 
jest dystrybutorem energii elektrycznej w Sewastopolu, co nasuwa przypuszczenie, że cho-
dziło o zobowiązania zakładu „Majak” za prąd.  

Sewastopolski Majak683,684,685,686,687. Spółka zarejestrowana 23 marca 1998, z siedzibą w Sewa-
stopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolentowskiej 1, której współwłaścicielem 
w 39,05% jest Petro Kozlowski, podczas gdy pozostałe akcje to akcje własne przedsiębior-
stwa. Wg źródła70 innym współwłaścicielem może być Natalia Sebiakina. Spółka została za-
rejestrowana 23 marca 1998 roku i jest właścicielem majątku byłego zakładu produkcji 
oświetlenia okrętowego „Majak” w Sewastopolu. Dyrektorem spółki jest Inna Bojko, która 
zastąpiła Wladimira Browczenkę. Spółka Sewastopolski Majak była stroną w rozprawach 
sądowych709 w sprawie ośrodka wypoczynkowego „Karawella” związanego ze zakładem 
„Majak” i jest teraz jego właścicielem, wcześniej poprzez zlikwidowaną w 2000 roku spółkę 
Majak-Skif688. W latach 2001-2005 prowadzona była sprawa upadłościowa spółki Sewasto-
polski Majak, w której spółka była reprezentowana588 przez Wiktora Lucenkę, jednego ze 
założycieli obsadzonego przez ludzi Petra Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału 
Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości. Spółki Sewastopolski Majak nie należy 
mylić ze spółkami ZSS ani ZSS Majak w Sewastopolu czy ZSS Majak w Sankt-Petersburgu. 

                                                                        
677 Сергеев Сергей Иванович 
678 https://goo.gl/ubZ4cf 
679 Публичное Акционерное Общество Энергетическая Компания Севастопольэнерго 
680 https://goo.gl/73uczs 
681 http://sevenergo.net/ 
682 ул. Героев Севастополя Улица д. 22 
683 ОАО Севастопольский Маяк, ООО 
684 https://sbis.ru/contragents/9102062588/920101001#msid=s1453730154148 
685 https://birank.com/kompania-oao-sevastopolskiy-mayak-1149102137909-inn-9102062588 
686 http://infobroker.ru/organisations/3063927 
687 http://www.rusprofile.ru/id/7330713 
688 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/BK035363.html# 

https://goo.gl/ubZ4cf
https://goo.gl/73uczs
http://sevenergo.net/
https://sbis.ru/contragents/9102062588/920101001#msid=s1453730154148
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http://infobroker.ru/organisations/3063927
http://www.rusprofile.ru/id/7330713
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/BK035363.html
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Sewastopolskie Stowarzyszenie Polskiej Kultury 
„Polonia”689,690,691,692,693. Organizacja polo-
nijna z siedzibą w Sewastopolu przy pl. Wo-
stawszych 6 biuro 412694, która kieruje 
Tatiana Gornostajewa-Krasowska. Organiza-
cja jest blisko związana osobowo z otocze-
niem biznesowo-rodzinnym Petra 
Kozlowskiego, który być może ma pocho-
dzenie polskie. Swoje spotkania odbywa w 
biurze na terenie kompleksu „Majak”. W 
działalność stowarzyszenia „Polonia” zaan-
gażowani są Jelena Mirosznikowa696, Natalia 
Sebiakina698 i Dmytro Kalynowskyj. Stowa-
rzyszenie publikuje wpisy jednoznacznie po-
pierające Rosję697, uczestniczyło w uroczy-
stościach przejęcia Krymu695. 

 

Jelena Mirosznikowa z Tatianą Gornostajewą-
Krasowską ze stowarzyszenia „Polonia”696 

 

Zaproszenie na spotkanie Sewastopolskiego 
Stowarzyszenia Polskiej Kultury „Polonia” w 

kompleksie „Majak” 

 

Prorosyjski wpis „Polonii” Sewastopol697. 

 

Natalia Sebiakina z Tatianą Gornostajewą-
Krasowską698 

                                                                        
689 Севастопольское Общество Польской Культуры „Полония”, РОО 
690 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1149204044110_9204020876_ 
691 https://vk.com/polonia_sewastopol  
692 http://polonia-crimea.ru/data/About/index.php?id=istoriya-obshhestva  
693 https://sbis.ru/contragents/9204020876/920401001#msid=s1457524899534  
694 пл. Восставших, д. 6, оф.412 
695 http://iskra-sev.ru/node/9033 
696 https://vk.com/albums-9541078?z=photo-9541078_456239406%2Fphotos-9541078 
697 https://vk.com/polonia_sewastopol?z=photo-9541078_329424462%2Fwall-9541078_330 
698 https://vk.com/sirius_vk?z=photo-57826406_391603413%2Fwall-57826406_55 

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1149204044110_9204020876_
https://vk.com/polonia_sewastopol
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http://iskra-sev.ru/node/9033
https://vk.com/albums-9541078?z=photo-9541078_456239406%2Fphotos-9541078
https://vk.com/polonia_sewastopol?z=photo-9541078_329424462%2Fwall-9541078_330
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SewJeZ699,822. Zakład Elektrotechniczny w Se-
wastopolu, którego dyrektorem jest Wiktor 
Szkolenko700. Uczestniczy w projekcie 
klastra technologicznego na terenie zakładu 
„Majak”, ale nie jest udziałowcem spółki 
Technopark Majak. 

 

SewMasz701,702,703,704. Rosyjskie przedsiębior-
stwo państwowe z siedzibą przy ul. Archan-
gielskiej 58 w Sewerodwińsku nad Morzem 
Białym705. Firma jest główną stocznią rosyj-
skiej marynarki wojennej, zajmującą się 
między innymi budową i remontowaniem 
atomowych łodzi podwodnych. SewMasz 
jest odbiorcą wyrobów spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu za pośrednictwem spółki ZSS 
Majak w Sankt-Petersburgu. SewMasz 
wchodził w skład Państwowego Rosyjskiego 
Centrum Jądrowego Budownictwa Okręto-
wego GRCAS, obecnie należy do państwo-
wego koncernu OSK, wpisanego na listę 
firm objętych sankcjami USA609,610. 

 

                                                                        
699 ООО Севастопольский электротехнический завод / СевЭЗ 
700 Виктор Школенко 
701 ПО СевМаш АО / Акционерное Общество Производственное Объединение Северное Машиностроительное 
Предприятие 
702 http://aoosk.ru/companies/oao-po-sevmash/ 
703 http://sevmash.ru/ 
704 https://sbis.ru/contragents/2902059091/290201001 
705 ш. Архангельское, д. 58 

http://aoosk.ru/companies/oao-po-sevmash/
http://sevmash.ru/
https://sbis.ru/contragents/2902059091/290201001
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Sferos / Sfera706,707,708. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy dro-
dze Fiolentowskiej 1, będąca operatorem Centrum Biznesu Majak w Sewastopolu. Spółka 
należy do Mariji Jaremko. Spółka Sferos jest udziałowcem spółek Technopark Majak, ZSS, 
Ios i Tinos. Osobą do kontaktu jest Wiktoria Chuchra, żona Petra Kozlowskiego. Dyrektorem 
jest Borys Cymbał. Spółka Sferos była stroną w rozprawach sądowych709 w sprawie ośrodka 
wypoczynkowego „Karawella” związanego ze zakładem „Majak”. Adresem email star@sfe-
ros.com posługuje się728 Aleksander Starowierow, współzałożyciel obsadzonego przez ludzi 
Petra Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz 
Sprawiedliwości oraz Federacji Cyber-sportu Sewastopola (FKS), który na swoim profilu729 
podaje, że pracował w Centrum Biznesu Majak. 

Sigma-Krym710,711,712. Spółka ochroniarska z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Ma-
jak” przy ul. Wakulenczuka 31B, należąca do Maksima Teneszewa. 

Silk Road Biuro Analiz i Informacji713,714. Spółka z siedzibą przy al. Szucha 11A/21 w Warszawie, 
czyli tam, gdzie fundacja Otwarty Dialog i fundacja The Open Dialog Foundation. Stanowi 
zaplecze gospodarcze fundacji Otwarty Dialog i należy w całości do Bartosza Kramka, który 
jest jej prezesem, a jego żona Lyudmyła Kozlowska – wiceprezesem. Silk Road należy do 
największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog – łącznie 331 528 zł w latach 2014-2016. 
Pracownikiem spółki na stanowisku „business development director” jest lub była Natalia 
Panczenko. Ze spółką Silk Road związany jest też Aleksander Kałużnyj. Spółka prowadzi 
działalność przede wszystkim pod marką OEG Open Europe Group. Do reprezentacji spółki 
Silk Road a także spółki Estero Relacje Inwestorskie Jakuba Fijewskiego był w przeszłości 
upoważniony Piotr Tomasz Szczepanik, który występuje we władzach ponad 200 spółek.  

Sirius715,716. Spółka transportowa z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. 
Wakulenczuka 31B, należąca do Natalii Sebiakiny. 

Sitnik Natalia717,119. Żona Naila Maliutina. Wystąpiła 22 września 2016 roku na spotkaniu zor-
ganizowanym w Warszawie przez fundację Otwarty Dialog i moderowanym przez szefową 
brukselskiego biura fundacji Annę Koj pod tytułem „Reforma Interpolu i prawa osób ściąga-
nych i ekstradowanych z przyczyn politycznych i praw ofiar politycznie umotywowanych 
wniosków o ekstradycję Interpolu: kilka kroków naprzód i pojawienie się nowych zagro-
żeń”. 

                                                                        
706 OOO Сфера / ООО Сферос 
707 http://sferos.uaprom.net/ 
708 https://sbis.ru/404#msid=s1455196115803 
709 http://www.vsrf.ru/moving_case.php?findByNember=117-%CA%C315-8 
710 ЧОО Сигма-Крым, ООО 
711 https://goo.gl/JrzeDx 
712 https://sbis.ru/contragents/9201012820/920101001#msid=s1473514550899 
713 http://www.monitorfirm.pl/nip-silk-road-biuro-analiz-i-informacji 
714 https://mojepanstwo.pl/silk-road-biuro-analiz-i-informacji 
715 ООО ИО Сириус 
716 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1159204024210_9201510600_OOO-IO-SIRIUS 
717 Наталья Сытник 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mołodych Stroitelej 14”718. Podmiot z siedzibą w Sewastopolu na 
terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulenczuka 31B, administrujący zakładowymi budyn-
kami mieszkalnymi przy ulicy Mołodych Stroitelej 14 w Sewastopolu, przejętymi aferalnie 
przez spółki Petra Kozlowskiego. Dyrektorem jest Natalia Sebiakina, która odkupiła dwa 
mieszkania pół roku po ich kupieniu przez darczyńcę fundacji Otwarty Dialog Andrija 
Krygina. 

Stal719,720,721,722. Spółka z siedzibą w Sankt-Petersburgu przy ul. Zamszina 25-3723, z biurem720 
przy ul. Partyzanckiej 27724. Oferuje elektryczne wyposażenie okrętowe produkowane 
przez należącą do Petra Kozlowskiego spółkę ZSS Majak w Sewastopolu. Portal okrętowy 
podaje, że jest filią725 spółki ZSS Majak w Sewastopolu, aczkolwiek jej jedynym właścicielem 
jest Asłan Bestajew. Dyrektorem jest Giennadij Stepanow, a dyrektorem handlowym150 
Arkady Agarkow – jeden z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog (441 895 zł w 
latach 2013 i 2014). 

 

Stanisławski Bogusław726. Członek rady fundacji Otwarty Dialog od 29 lipca 201417, działacz 
„Amnesty International”. 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Przekazało fundacji Otwarty Dialog 500 zł w 2013 roku, czyli 
w okresie, w którym fundacja kończyła działalność w Lublinie i przeniosła się do Warszawy. 

                                                                        
718 Потребительский Кооператив „Жилищный Кооператив „Молодых Строителей 14” 
719 http://www.steelfirma.ru/ 
720 https://web.archive.org/web/20131209121132/http://steelfirma.ru/content/66/rekvizity-kompanii-ooo.html 
721 https://www.korabel.ru/catalogue/company/steelfirma/comp_family.html 
722 http://www.list-org.com/company/488816 
723 улица Замшина, 25-3 
724 ул. Партизанская, дом. 27 
725 https://www.korabel.ru/catalogue/company/zavod_sudovoy_svetotehniki_mayak_2/comp_family.html 
726 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/629141 
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Starowierow Aleksander Wladimiro-
wicz727,728,729,730. Współzałożyciel obsadzo-
nego przez ludzi Petra Kozlowskiego 
Federacji Cyber-sportu Sewastopola (FKS) 
oraz sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej 
Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości, z 
ramienia którego kandydował268 do sewa-
stopolskich władz okupacyjnych w wybo-
rach 14 września 2014 roku. Aleksander 
Starowierow posługuje się także728 adresem 
email star@sferos.com, co wskazuje na 
związek ze spółką Sferos. Na profilu729 po-
daje, że pracował w Centrum Biznesu 
Majak. 

 

Stateful731. Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 3, zarejestrowana w kwietniu 
2013 roku, której udziałowcami są Petro Kozlowski (10%) i Wiktor Mirosznikow (90%). Pod 
tym samym adresem znajduje się spółka Mogalo, której prezesem i współwłaścicielem jest 
Jakub Fijewski, blisko związany biznesowo i towarzysko z Bartoszem Kramkiem. 

Stepanow Giennadij Nikolajewicz732,733,734,735. Dyrektor spółki Stal w Sankt-Petersburgu, która 
jest filia spółki ZSS Majak w Sewastopolu i oferuje produkowane przez nią elektryczne wy-
posażenie okrętowe. Giennadij Stepanow jest udziałowcem oraz / lub dyrektorem ponad 
30 podmiotów w Rosji, zwłaszcza w Stawropolu. Jest weteranem wojny w Afganistanie736 i 
działaczem „Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiębiorców”737.  

                                                                        
727 Староверов Александр Владимирович 
728 https://goo.gl/25Ccs7 
729 https://www.facebook.com/alexandr.staroverov.82 
730 https://vk.com/id1338956 
731 https://mojepanstwo.pl/stateful 
732 Степанов Геннадий Николаевич 
733 https://goo.gl/sgausZ 
734 http://www.rusprofile.ru/person/stepanov-gn-781310459036 
735 https://goo.gl/eTshJK 
736 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1062635136541_2636001243_ 
737 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1032602100101_2635066826_- 
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Stocznia Admiralska738,739,740. Rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Sankt-Pe-
tersburgu przy ul. Nabrzeże Rzeki Fontanki 203741. Jest to stocznia rosyjskiej marynarki wo-
jennej, wyspecjalizowana w nieatomowych łodziach podwodnych. Jest odbiorcą wyrobów 
spółki ZSS Majak w Sewastopolu81. Należy do państwowego koncernu OSK, wpisanego na 
listę firm objętych sankcjami USA609,610. 

 

Stocznia Amurska742,743,744. Rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą przy al. Truda 1 
w Komsomolsku-nad-Amurem w obwodzie Chabarowskim745. Jest to stocznia rosyjskiej 
marynarki wojennej, wyspecjalizowana w atomowych łodziach podwodnych i jest odbiorcą 
wyrobów spółki ZSS Majak w Sewastopolu83. Obecnie należy do państwowego koncernu 
OSK, wpisanego na listę firm objętych sankcjami USA609,610. 

 

Atomowa łódź podwodna typu „Projekt 971” produkowana w stoczni Amurskiej746  

                                                                        
738 АО Адмиралтейские Верфи 
739 http://admship.ru/ 
740 http://aoosk.ru/companies/oao-admiralteyskie-verfi/ 
741 наб. Реки Фонтанки 203 
742 Публичное Акционерное Общество „Амурский Судостроительный Завод” 
743 http://aoosk.ru/companies/pao-amurskiy-sudostroitelnyy-zavod  
744 https://goo.gl/WR9TxQ  
745 Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1 
746 https://goo.gl/9i5RbP 
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Stocznia Okean747,748 w Mikołajowie na Ukrainie. W czerwcu 2008 roku została włączona do 
spółki joint-venture Aker Yards Ukraine Holding z siedzibą w Oslo z udziałem dotychczaso-
wego czasowego właściciela norweskiego koncernu STX Europe (30%) oraz luksemburskiej 
spółki FLC West Holdings (70%) kontrolowanej przez rosyjskich „inwestorów” poprzez 
spółkę holenderską Okean BV. W tym okresie jej dyrektorem finansowym została partnerka 
(lub zona) Andrieja Burlakowa – Anna Jetkina119. Po upadłości w Norwegii w marcu 2010 
roku135 stocznia Okean stała się przedmiotem układu między syndykiem masy upadłościo-
wej a Kostiantynem Żewaho, który w zamian za udziały zobowiązał się135 do próby odzyska-
nia majątku ukrytego przez spółki off-shore i kancelarie prawne związane ze spółką 
Templestowe Trading Corporation, należącą do Igora Jusufowa i jego syna Witalija 
Jusufowa. 

 

                                                                        
747 Океан 
748 https://goo.gl/2eYfow 

https://goo.gl/2eYfow
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Stocznia w Rostocku-Warnemünde749 w Niemczech. W czerwcu 2008 roku została włączona do 
spółki joint-venture Aker Yards Ukraine Holding z siedzibą w Oslo z udziałem dotychczaso-
wego czasowego właściciela norweskiego koncernu STX Europe (30%) oraz luksemburskiej 
spółki FLC West Holdings (70%) kontrolowanej przez rosyjskich „inwestorów”. W tym okre-
sie działała pod nazwą „Wadan Yards Warnow GmbH”. Po upadłości, razem ze stocznią w 
Wismarze została wykupiona 17 sierpnia 2009 roku przez spółkę Gevor IV AG należącą do 
Witalija Jusufowa, działając pod nazwą „Nordic Yards”. W marcu 2016 roku trafiła do male-
zyjsko-chińskiego koncernu Genting Hong Kong, który ją prowadzi „MW Werften (Rostock-
Warnemünde)”. 

 

Stocznia w Wismarze750 w Niemczech. W czerwcu 2008 roku została włączona do spółki joint-
venture Aker Yards Ukraine Holding z siedzibą w Oslo z udziałem dotychczasowego czaso-
wego właściciela norweskiego koncernu STX Europe (30%) oraz luksemburskiej spółki FLC 
West Holdings (70%) kontrolowanej przez rosyjskich „inwestorów”. W tym okresie działała 
pod nazwą „Wadan Yards MTW Wismar”. Po upadłości, razem ze stocznią w Rostocku-
Warnemünde została wykupiona 17 sierpnia 2009 roku przez spółkę Gevor IV AG należącą 
do Witalija Jusufowa, działając pod nazwą „Nordic Yards”. W marcu 2016 roku trafiła do 
malezyjsko-chińskiego koncernu Genting Hong Kong, który ją prowadził pod nazwą „Lloyd 
Werft Wismar” a obecnie „MW Werften”. 

 

                                                                        
749 https://www.mv-werften.com/de/rostock/ 
750 https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Werft_Wismar 
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Stocznia w Wyborgu751,752. Stocznia zlokalizowana w miejscu początku Gazociągu Północnego, 
podporządkowana do konglomeratu OSK. Miała stać się kooperantem stoczni w Wismarze, 
stoczni w Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie przejętych przez rosyjskich „in-
westorów”. Uważa się, że poprzez spółkę szwajcarską Lirus Management AG ukrytym wła-
ścicielem stoczni jest sam Wladimir Putin119. 

 

STX Europe AS753, dawniej Aker Yards ASA. Globalny koncern stoczniowy z siedzibą w Oslo w 
Norwegii. W czerwcu 2008 roku przekazał kontrolę nad stocznią w Wismarze, stocznią w 
Rostocku-Warnemünde i stocznią w Mikołajowie poprzez utworzenie spółki joint-venture 
Aker Yards Ukraine Holding, w której pozostawił sobie 30%, ma 70% objęła spółka FLC West 
Holdings reprezentująca „inwestorów” rosyjskich. STX Europe jest też właścicielem francu-
skiej stoczni w Saint-Nazaire, która budowała dwa okręty desantowe Mistral, które miały 
być sprzedane przez Francję rosyjskiej marynarce wojennej, a ostatecznie, po długiej kam-
panii protestu, trafiły do Egiptu. 

Sutter Lesya. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 5 121 zł fundacji Otwarty Dialog w 
2014 roku. Nazwisko wskazuje na pochodzenie ukraińskie. 

                                                                        
751 Выборгский судостроительный завод 
752 http://vyborgshipyard.ru/en 
753 https://en.wikipedia.org/wiki/STX_Europe 
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SWRC754,755,756. Rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Wiliuczyńsku na Kam-
czatce757. Firma jest główną stocznią remontową Floty Pacyficznej rosyjskiej marynarki wo-
jennej, zajmującą się między innymi remontowaniem atomowych łodzi podwodnych. 
Spółka ZSS Majak w Sankt-Petersburgu, która sprzedaje wyroby spółki ZSS Majak w 
Sewastopolu rosyjskim stoczniom marynarki wojennej, otrzymała82 w 2015 roku od SWRC 
niewielkie zamówienie. 

 

Szałabajew Salim758. Brat Syryma Szałabajewa, 
ojca Ałmy Szałabajewej, żony kazachskiego 
oligarchy Muchtara Abliazowa, którego 
broni fundacja Otwarty Dialog. Salim Szała-
bajew w podobny sposób jak sam Muchtar 
Abliazow 19 grudnia 2013 (już po 
zatrzymaniu Muchtara Abliazowa we 
Francji) roku została skazany przez sąd w 
Londynie za ukrywanie majątku759. 

 

                                                                        
754 СВРЦ АО / Акционерное Общество „Северо-Восточный Ремонтный Центр” 
755 http://oaosvrc.ru/  
756 https://sbis.ru/contragents/4102009338/410201001 
757 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 1 
758 https://vk.com/id90811288 
759 http://uk.reuters.com/article/uk-ablyazov-shalabayev-court-idUKBRE9AK10I20131121 
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Szałabajew Syrym. Szwagier (ojciec jego żony 
Ałmy Szałabajewej) kazachskiego oligarchy 
Muchtara Abliazowa, którego broni funda-
cja Otwarty Dialog. W 2008 roku ujawniono 
proceder wyprowadzania pieniędzy z kiero-
wanego przez Muchtara Abliazowa banku 
BTA poprzez udzielanie złych kredytów fir-
mie Syryma Szałabajewa. Zeznawał na odle-
głość w rozprawie Muchtara Abliazowa w 
Londynie w lutym 2012 roku107. Syrym Sza-
łabajew został zatrzymany760 na Litwie w 
sierpniu 2015 roku i był broniony przez fun-
dację Otwarty Dialog w podobny sposób, 
jak Muchtar Abliazow761. Litwa odmówiła 
ekstradycji Szałabajewa na Ukrainę.  

Szałabajewa Alma. Żona kazachskiego oligarchy 
Muchtara Abliazowa, którego broni funda-
cja Otwarty Dialog. W 2008 roku ujawniono 
proceder wyprowadzania pieniędzy z kiero-
wanego przez Muchtara Abliazowa banku 
BTA poprzez udzielanie złych kredytów fir-
mie Syryma Szałabajewa, ojca Almy Szała-
bajewej. 29 maja 2013 roku Alma Szałaba-
jewa z małoletnią córką Aluą Abliazową zo-
stają aresztowane w Rzymie108,109 i wywie-
zione do Kazachstanu z naruszeniem wło-
skiego prawa110. Zostały zwolnione z 
aresztu domowego w grudniu 2013 roku i 
wrócił do Włoch, gdzie otrzymały status 
uchodźcy w kwietniu 2014 roku. 

 

Szaposznikow Igor762. Osoba związana z Igorem Jusufowem, która zastąpiła125 Andrieja 
Burlakowa na stanowisku dyrektora Aker Yards Ukraine Holding po jego zatrzymaniu około 
8 grudnia 2009 roku.  

Szczepanik Piotr Tomasz. W przeszłości był upoważnionym do reprezentacji spółki Estero 
Relacje Inwestorskie Jakuba Fijewskiego oraz spółki Silk Road Bartosza Kramka, stanowiącej 
zaplecze gospodarcze fundacji Otwarty Dialog. Piotr Szczepanik zasiada poza tym w ponad 
200 spółkach.  

Szczepkowski Marcin763. Dyrektor cypryjskiej spółki Banerco Ltd. od stycznia 2011 roku do 
czerwca 2016 roku. 

                                                                        
760 http://thelondonpost.net/syrym-shalabayev-5-billion-thief-arrested-in-vilnius/ 
761 http://en.odfoundation.eu/a/7675,the-open-dialog-foundation-welcomes-lithuania-s-decision-to-deny-the-extradition-of-
syrym-shalabayev-to-kazakhstan-or-ukraine 
762 Игор Шапошников 
763 https://www.linkedin.com/in/marcin-szczepkowski-2557035/?ppe=1 
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Szerstiuk Iwan764. Pochodzi ze Lwowa. Przed-
stawiał się jako założyciel6 fundacji Otwarty 
Dialog z siedzibą w Lublinie, gdzie studiował 
z Lyudmyłą Kozlowską, która występowała 
jako wiceprezes6. Według artykułu101 
Szerstiuk miał firmę doradczą New Horizons 
Consulting, poprzez którą za pośrednic-
twem ukraińskiego banku Fortuna należą-
cego do Serhija Tiszczenki miał otrzymywać 
środki na działalność od kazachskiego oli-
garchy Muchtara Abliazowa, którego funda-
cja obecnie broni. W 2006 roku założył w 
Lublinie fundację Dialog na Rzecz Rozwoju z 
Lyudmyłą Kozlowską i prof. Włodzimierzem 
Osadczym, z którym Szerstiuk koordynował 
projekt „Europejskiego Kolegium Polskich i 
Ukraińskich Uniwersytetów”. W 2006 roku 
Szerstiuk obserwował wybory w Kazachsta-
nie, podczas których został deportowany7 z 
kraju pod zarzutem stronniczego wspierania 
partii Ałga Muchtara Abliazowa. W okresie 
pierwszych rządów PIS doradzał w sprawach 
wschodnich Szefowi Kancelarii Premiera Ad-
amowi Lipińskiemu. W 2008 roku Szerstiuk organizował obserwację exit-poll wyborów w 
Gruzji w 20087 w sposób, który został uznany za skandaliczny. Po kilku latach Szerstiuk wró-
cił do Lwowa, gdzie został zatrzymany pod zarzutem zlecenia zabójstwa swojego dłuż-
nika765. Nadal przebywa w areszcie, powstała nawet grupa protestu w jego sprawie766 
Obecnie fundacja Otwarty Dialog odcina się od Iwana Szerstiuka.  

Szpak Aleksander Aleksandrowicz767. Właściciel spółki ochroniarskiej Witiaż853. 

Szwaj Jacek768. Współwłaściciel i wiceprezes spółki Mogalo, zarejestrowanej pod tym adresem, 
co spółka Stateful należąca do Petra Kozlowskiego i Wiktora Mirosznikowa. 

Szymanderski Jacek769. Działacz opozycji w czasach PRL, związany z KOR-em i Solidarnością. 
Były poseł, były dyrektor instytutu badań opinii publicznej OBOP. Był także przewodniczą-
cym Rady Programowej Polskiego Radia S.A. Fundacja Otwarty Dialog podaje, że pełni w 
niej funkcję doradcy zarządu22.  

                                                                        
764 Іван Шерстюк 
765 http://wz.lviv.ua/ukraine/print/123792 
766 https://www.facebook.com/FreeIvanSherstiuk/ 
767 Александр Александрович Шпак 
768 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1503904 
769 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Szymanderski 

http://wz.lviv.ua/ukraine/print/123792
https://www.facebook.com/FreeIvanSherstiuk/
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1503904
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Szymanderski
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Świderski Paweł770. Mieszkaniec Lublina, który 
w dokumentach4 z 2009 roku występuje 
jako założyciel fundacji Otwarty Dialog i 
podpisał jej sprawozdania finansowe za lata 
2010 i 2011, kiedy fundacja działała jeszcze 
w Lublinie. Obecnie Paweł Świderski nie wy-
daje się już związany z fundacją Otwarty 
Dialog. Prawdopodobnie współpracuje z 
„Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny”771. Prze-
kazał 2 000 zł fundacji Otwarty Dialog w la-
tach 2012-2013.  

Świeca Jacek772,773. Były członek774 rady funda-
cji Otwarty Dialog od 27 maja 201311,12 do 
21 lipca 2017 roku16. Jacek Świeca jest 
wspólnikiem byłego dowódcy Wojskowych 
Służb Informacyjnych Marka Dukaczew-
skiego w spółce Int Corps, która już istniała, 
kiedy dołączał do rady fundacji. Jacek 
Świeca zajmował się obroną Muratbeka 
Ketebajewa485. Odchodząc z fundacji, został 
zastąpiony przez innego prawnika, 
Wojciecha Mądrzyckiego.  

Święcicki Marcin775. Polityk Platformy Obywa-
telskiej, były członek KC PZPR. Zaangażował 
się z fundacją Otwarty Dialog w obronę 
Aleksandra Orłowa i w szereg innych pro-
jektów fundacji, na przykład w spotkanie 
„Human Dimension Implementation 
Meeting” 22 września 2016 roku, z udzia-
łem Natalii Sitnik, żony bronionego przez 
fundację rosyjskiego biznesmana Naila 
Maliutina. W 2013 roku przekazał 1 986 zł 
fundacji Otwarty Dialog.  

                                                                        
770 https://www.facebook.com/pawelswiderski.lublin 
771 http://www.fundacja.lublin.pl/ 
772 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/932599 
773 https://www.facebook.com/jacek.swieca.9 
774 https://web.archive.org/web/20170715091737/http://odfoundation.eu/zespol/jacek-swieca 
775 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_%C5%9Awi%C4%99cicki 

https://www.facebook.com/pawelswiderski.lublin
http://www.fundacja.lublin.pl/
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/932599
https://www.facebook.com/jacek.swieca.9
https://web.archive.org/web/20170715091737/http:/odfoundation.eu/zespol/jacek-swieca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_%C5%9Awi%C4%99cicki
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Taeguk. Klub sztuk walki w Sewastopolu776,777. 
Prezesem jest Andriej Gross. Adres ul. Na-
deżdincew 20, m. 53778. Posiada salę trenin-
gową w obiekcie Centrum Biznesu Majak 
przy drodze Fiolentowskiej 1. Według świa-
dectwa76 jednej z ofiar, eksmisja lokatorów 
zakładowych budynków mieszkaniowych 
„Majaka” w Sewastopolu przy ul. Mołodych 
Stroitelej 6 czerwca 2013 została wykonana 
przez ludzi z Taeguku. 

 

Petro Kozlowski promuje klub Taeguk na swoim 
profilu VK779 

Tavrida Electric Export780. Spółka z siedzibą w Talinnie w Estonii pod adresem Visase 14. Jest 
spółką pośrednią w koncernie Tavrida Electric, koordynującą podmioty zagraniczne takie 
jak Tavrida Electric Polska. Kierują nią Siergiej Babajew781 i Siergiej Parfenenko782. Pod tym 
samym adresem mieszczą się zarządzane przez te same osoby inne filie zagraniczne kon-
cernu: Smart Switching Technologies783, Premlet784 i TEE Estate785. Aktywa Tavridy zostały 
zamrożone przez władze estońskie273. 

 

                                                                        
776 http://kombatan.ru/contacts.html 
777 http://kombatan.ru/club.html 
778 ул. Надеждинцев д. 20 кв. 53 
779 https://vk.com/kppkpp3?z=photo42305846_413073479%2Falbum42305846_000%2Frev 
780 http://maru.ee/en/maru-ehitus/references?type=114&year=&id=965 
781 https://www.inforegister.ee/en/DWHENMJ-SERGEI-BABAJEV 
782 https://www.inforegister.ee/en/CGNTVVS-SERGEY-PARFENENKO 
783 https://www.inforegister.ee/en/12707911-SMART-SWITCHING-TECHNOLOGIES-OU 
784 https://www.inforegister.ee/en/14081290-PREMLET-OU 
785 https://www.inforegister.ee/en/12792225-TEE-ESTATE-OU 

http://kombatan.ru/contacts.html
http://kombatan.ru/club.html
https://vk.com/kppkpp3?z=photo42305846_413073479%2Falbum42305846_000%2Frev
http://maru.ee/en/maru-ehitus/references?type=114&year=&id=965
https://www.inforegister.ee/en/DWHENMJ-SERGEI-BABAJEV
https://www.inforegister.ee/en/CGNTVVS-SERGEY-PARFENENKO
https://www.inforegister.ee/en/12707911-SMART-SWITCHING-TECHNOLOGIES-OU
https://www.inforegister.ee/en/14081290-PREMLET-OU
https://www.inforegister.ee/en/12792225-TEE-ESTATE-OU


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 144 / 157 

Tavrida Electric Polska786,787. Spółka z siedzibą 
przy ul. Granicznej 44 w Tychach, będąca 
przedstawicielstwem koncernu Tavrida 
Electric krymskiego separatysty i przedsię-
biorcy Aleksieja Czałyja, który jest objęty 
sankcjami Unii Europejskiej273. Spółką 
Tavrida Electric Polska kieruje Lech Jan 
Wierzbowski. Jest spółką zależną zarejestro-
wanej w Estonii spółki Tavrida Electric 
Export. Aktywa Tavridy zostały zamrożone 
przez władze estońskie273.  

Tavrida Electric788,789,790,791. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy 
drodze Fiolentowskiej 1, którego jest najemcą792. Koncern Tavrida Electric jest znaczącym, 
światowej klasy producentem wyposażenia elektroenergetycznego, obecnym również w 
Polsce poprzez oddział Tavrida Electric Polska. Tavrida Electric w osobie swojego dyrektora 
generalnego Igora Chodakowskiego i poprzez związane (prawdopodobnie) z koncernem 
spółki T-Mould i T-Sistiema uczestniczył w projekcie klastra technologicznego na terenie 
zakładu „Majak”, dzięki któremu Petro Kozlowski uratował swój majątek po aneksji Krymu. 
Właściciel koncernu Aleksiej Czałyj od zawsze wspierał dążenia do przyłączenia Krymu i zo-
stał pierwszym gubernatorem Sewastopola po aneksji przez Rosję. Aleksiej Czałyj jest ob-
jęty sankcjami ukraińskimi272 oraz Unii Europejskiej, a jego aktywa zostały zamrożone przez 
władze estońskie273. 

 

                                                                        
786 https://mojepanstwo.pl/tavrida-electric-polska 
787 http://pl.tavrida.eu/ 
788 Таврида СВК, skrót Т-СВК 
789 https://www.facebook.com/TavridaElectricGlobal 
790 http://tavrida.com/tee/ 
791 http://sevastopol.bizly.ru/elektrooborudovanie/1203813-tavrida-elektrik/ 
792 http://news.sevas.com/politics/vykup_zavodov_mayak_i_parus_v_sevast_opole_v_2015 

https://mojepanstwo.pl/tavrida-electric-polska
http://pl.tavrida.eu/
https://www.facebook.com/TavridaElectricGlobal
http://tavrida.com/tee/
http://sevastopol.bizly.ru/elektrooborudovanie/1203813-tavrida-elektrik/
http://news.sevas.com/politics/vykup_zavodov_mayak_i_parus_v_sevast_opole_v_2015
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Technopark Majak793,794,795,796,797,822. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Ma-
jak” przy drodze Fiolentowskiej 1. Jest organizatorem projektu utworzenia klastra 
technologicznego na terenie zakładu „Majak” w Sewastopolu. Udziałowcami spółki są dwie 
osoby fizyczne (Pawel Diuskin i Giennadij Lisowenko), szereg spółek związanych z otocze-
niem biznesowo-rodzinnym Petra Kozlowskiego (AWL, CTJe nr 1, Ikarija, Ios, Kliszko, Plosk, 
PWC Majak, Sferos, Tija, ZSS Majak w Sewastopolu, ZSS) oraz spółki, których związek z 
grupą jest domniemany (Betieks i Gorsej Plius). 

Templestowe Trading Corporation. Spółka zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewi-
czych122,120, należąca do Igora Jusufowa i jego syna Witalija Jusufowa. Pokryła 200 milionów 
euro z 24 milionów, za które przejęto stocznię w Wismarze, stocznię w Rostocku-
Warnemünde i stocznię w Mikołajowie, w zamian122 za 74% udziałów w FLC West Holdings 
od spółki Blackstead Holdings Ltd., która zachowała sobie 25%. Templestowe Trading Cor-
poration opłaciła prawników, którzy obsługiwali operacje „przerzucania” stoczni Okean w 
Mikołajowie w okresie kilku tygodni przed postępowaniem upadłościowym w Norwegii w 
marcu 2010 roku135. 

Teneszew Maksim Matwijowicz798,799,800. W 
2012 r. przekazał fundacji Otwarty Dialog 
kwotę 64 457 zł. W pierwszym roku działal-
ności, w którym fundacja Otwarty Dialog 
operowała poważniejszymi środkami wkład 
Maksima Teneszewa był drugim najwięk-
szym. Maksim Teneszew jest współzałoży-
cielem obsadzonego przez ludzi Petra 
Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału 
Rosyjskiej Partii Emerytów na rzecz 
Sprawiedliwości, z ramienia którego kandy-
dował268 z powodzeniem53,801 do sewasto-
polskich władz okupacyjnych w wyborach 14 września 2014 roku. Maksim Teneszew jest 
właścicielem spółki ochroniarskiej Sigma-Krym oraz dyrektorem spółki elektrotechnicznej 
ZMZ i spółki Pensjonat Karawella związanej z ośrodkiem wypoczynkowym „Karawella” prze-
jętym ze zakładem „Majak”. 

                                                                        
793 Ассоциация Технопарк Маяк 
794 http://Technoparkmayak.ru/ 
795 http://www.rusprofile.ru/id/7612648 
796 https://goo.gl/Wsvcxe 
797 https://sbis.ru/contragents/9201507968/920101001#msid=s1445852232404 
798 Тенешев Максим Матвійович 
799 https://vk.com/id16506197 
800 https://goo.gl/64n8is 
801 https://goo.gl/pcN3mN 

http://technoparkmayak.ru/
http://www.rusprofile.ru/id/7612648
https://goo.gl/Wsvcxe
https://sbis.ru/contragents/9201507968/920101001#msid=s1445852232404
https://vk.com/id16506197
https://goo.gl/64n8is
https://goo.gl/pcN3mN


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 146 / 157 

The Farm 51 Group802,803. Spółka informatyczna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 15, która przekazała 23 867 zł fundacji Otwarty Dialog w 2016 roku. 
Właścicielami są Kamil Bilczyński, Robert Siejka i Wojciech Pazdur. Spółka była wykonawcą 
projektu fundacji Otwarty Dialog i jej kijowskiego partnera Centre for Civil Liberties polega-
jącego na sfilmowaniu izb tortur pozostawionych przez separatystów w Donbasie i przed-
stawieniu ich w technologii „wirtualnej rzeczywistości”804. Z ramienia fundacji zajmowała 
się tym Natalia Steć, a z ramienia spółki Konstanty Kulik. 

 

Tija805. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolentow-
skiej 1, należąca w całości do Inny Bojko, której dyrektorem jest Roman Bojko. Spółka Tija 
jest udziałowcem spółki Technopark Majak. 

Tinos806,807,808. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fio-
lentowskiej 1, należąca w 99,94% do Petra Kozlowskiego, ze śladowym udziałem spółek 
Sferos i Plosk. Jej dyrektorem jest Pawel Czajun. 

                                                                        
802 http://www.thefarm51.com/ 
803 https://mojepanstwo.pl/the-farm-51-group 
804 http://odfoundation.eu/a/7943,vr-vs-war-nowy-projekt-the-farm-51-centre-for-civil-liberties-i-odf 
805 ООО ТИЯ 
806 ООО Тинос 
807 https://goo.gl/cMaAQW 
808 http://www.rusprofile.ru/id/7530628 

http://www.thefarm51.com/
https://mojepanstwo.pl/the-farm-51-group
http://odfoundation.eu/a/7943,vr-vs-war-nowy-projekt-the-farm-51-centre-for-civil-liberties-i-odf
https://goo.gl/cMaAQW
http://www.rusprofile.ru/id/7530628
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Tiszczenko Olena809,810. Była żona Serhija 
Tiszczenki, właściciela ukraińskiego banku 
Fortuna. Uczestniczyła w rozprawie zaocz-
nej Muchtara Abliazowa w Londynie, skąd 
poleciała do Nicei, a za nią oficerowie służb, 
których mimowolnie zaprowadziła na trop 
Muchtara Abliazowa ukrywającego się w 
willi Tiszczenków na Lazurowym Wybrzeżu, 
gdzie Muchtar Abliazow został aresztowany 
31 lipca 2013 roku. Według francuskiej 
prasy111 była wtedy kochanką Muchtara 
Abliazowa. 31 sierpnia tegoż roku Olena 
Tiszczenko została zatrzymana w Mo-
skwie112 za pranie 3,3 miliardów dolarów 
lub wręczenie łapówki firmie windykacyjnej 
dochodzącej zobowiązań Muchtara 
Abliazowa811.Przypuszcza się, że doniósł na 
nią mąż Serhij Tiszczenko, wzburzony 
wzmiankami francuskiej prasy111 o tym, ja-
koby Olena Tiszczenko była kochanką 
Muchtara Abliazowa (państwo Tiszczenko 
rozwiedli się). Uwolniona po dwóch tygo-
dniach wróciła na Ukrainę, gdzie po „Majda-
nie” uczestniczyła w sporze o utworzenie 
centralnego biura antykorupcyjnego po 
stronie Tatiany Czarnowoł812 i weszła w 
skład grupy parlamentarnej tworzącej 
ustawę antykorupcyjną. Lyudmyła 
Kozlowska została członkinią813 Społecznego 
Komitetu Lustracyjnego (antykorupcyjnego) 
Ukrainy513. 

 

 

Olena Tiszczenko zatrzymana w Moskwie112 

                                                                        
809 Елена Тищенко 
810 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005771897445 
811 http://kazworld.info/?p=37291 
812 https://www.facebook.com/ACBGA/posts/139722072863410 
813 http://lku.org.ua/press_articles/148  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005771897445
http://kazworld.info/?p=37291
https://www.facebook.com/ACBGA/posts/139722072863410
http://lku.org.ua/press_articles/148
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Tiszczenko Serhij814,810. Właściciel ukraińskiego 
banku Fortuna, były mąż Oleny Tiszczenki, 
prawdopodobnie kochanki i prawniczki 
Muchtara Abliazowa, który ukrywał się w 
jego wilii na lazurowym wybrzeżu. W okre-
sie początkowym działalności fundacji 
Otwarty Dialog w Lublinie Iwan Szerstiuk 
dawał do zrozumienia, że otrzymuje wspar-
cie finansowe od Muchtara Abliazowa za 
pośrednictwem banku właściciela ukraiń-
skiego banku Fortuna. Był partnerem bizne-
sowym Sergieja Paszynskiego, szefa admini-
stracji prezydenta Ukrainy, który wspierał 
Olenę Tiszczenko i Tatianę Czarnowoł w 
sporze o obsadę centralnego biura antyko-
rupcyjnego Ukrainy. 

 

Tkacz Natalia Wasiliewna815,816. Współwłaściciel817 klubu sztuk walki Taeguk i członek władz 
Federacji Taekwondo w Sewastopolu818,330. 

T-Mould822. Spółka z siedzibą w Sewatopolu, 
uczestnicząca w projekcie klastra 
technologicznego na terenie zakładu „Ma-
jak”. Nie jest udziałowcem spółki 
Technopark Majak. Jej dyrektorem jest Leo-
nid Brigidin819. Nazwa wskazuje, że spółka 
jest związana z grupą Tavrida Electric, uży-
wającą także skrótu „T-SWK”. 

 

Tomasik Damian. Członek rady fundacji Otwarty Dialog przez zaledwie miesiąc, od 29 kwiet-
nia8,9 do 27 maja 2013 roku11,12, czyli do dnia przeniesienia fundacji z Lublina do Warszawy. 

                                                                        
814 Сергій Тищенко 
815 Ткач Наталья Васильевна 
816 https://www.facebook.com/muctr/  
817 https://goo.gl/RBpUYH 
818 РОО ФТКДС 
819 Леонид Бригидин 

https://www.facebook.com/muctr/
https://goo.gl/RBpUYH
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T-Sistiema820,821,822,822. Spółka z siedzibą w Sewatopolu, uczestnicząca w projekcie klastra 
technologicznego na terenie zakładu „Majak”. Nie jest udziałowcem spółki Technopark 
Majak. Jej dyrektorem jest Oleg Grinko. Nazwa wskazuje, że spółka jest związana z grupą 
Tavrida Electric, używającą także skrótu „T-SWK”. 

TSN M823,824. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolen-
towskiej 1, której dyrektorem jest Inna Bojko. Spółka obejmuje po 24% udziałów w bliźnia-
czych spółkach JeO M1 i JeO M2, także związanych z omawianą grupą spółek.  

Tsyaputa Andrij825. Woluntariusz fundacji 
Otwarty Dialog i pracownik OEG Open 
Europe Group826 

 

                                                                        
820 Т-система 
821 http://sevastopol.su/news.php?id=77874 
822 https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/5202/6314 
823 ТСН М 
824 https://goo.gl/BmXWiS 
825 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/andriy-tsyaputa/ 
826 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/ 
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Ukraiński Świat827,828. Ośrodek prowadzony 
wspólnie w latach 2014-2016 przez funda-
cję Otwarty Dialog i fundację Euromajdan 
Warszawa w lokalu po kawiarni „Nowy 
Świat” w Warszawie u zbiegu ul. Święto-
krzyskiej i ul. Nowy Świat, udostępnionym 
bezpłatnie przez Urząd Miasta Warszawy. 
Odbywało się tam wiele działań kultural-
nych i politycznych, dyżury pomocy obco-
krajowcom. Ośrodek był przedmiotem wie-
lokrotnych ataków polskich nacjonalistów 
niechętnych Ukrainie: podłożenie niewiel-
kiego ładunku wybuchowego we wrześniu 
2015 roku829,830,831, najście agresywnej 
grupy w październiku, naklejenie obraźli-
wych plakatów przez redaktora portalu 
„kresy.pl” Marcina Skalskiego w listopadzie, 
wizyta incognito groźnego terrorysta z bata-
lionu „Rusicz” Jana Petrowskyego ps. „Sla-
wian” w styczniu 2016 roku832. Ostatecznie 
w czerwcu 2016 roku Bartosz Kramek poin-
formował o zamknięciu ośrodka z braku 
środków finansowych284. 

 

 

University of Cambridge Department of Slavonic Studies, Faculty of Modern and Medieval Lan-
guages833. Przekazała łącznie 3 270 zł fundacji Otwarty Dialog w 2015 roku. 

Uniwersytet Państwowy w Sewastopolu SebGU834,835. Uczestniczy821 w projekcie klastra 
technologicznego na terenie zakładu „Majak”, w którym jest reprezentowany przez prorek-
tora Andrieja Falaliejewa836 ale nie jest udziałowcem spółki Technopark Majak.  

Urząd Miasta Lublin. Przekazał fundacji Otwarty Dialog łącznie 32 000 zł w latach 2012-2013, 
czyli w okresie, w którym fundacja kończyła działalność w Lublinie i przeniosła się do War-
szawy. 

                                                                        
827 http://ukrainskiswiat.pl/ 
828 https://www.facebook.com/UkrainskiSwiat 
829 https://goo.gl/M9NFtg 
830 http://niezalezna.pl/70803-wybuch-bomby-w-centrum-warszawy-rosyjskie-ostrzezenie-dla-fundacji-wspierajacej-ukraine 
831 http://www.newsweek.pl/polska/wybuch-w-fundacji-otwarty-dialog-na-nowym-swiecie-,artykuly,370333,1.html 
832 https://goo.gl/JFYABF  
833 Katedra Języków Nowożytnych i Średniowiecznych Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Cambridge 
834 Севастопольский Государственный Университет СевГУ 
835 http://sevsu.ru/ 
836 Андрей Фалалеев 
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Ventures Hub837. Spółka z siedzibą przy ulicy ul. Rzymowskiego 53 w Warszawie, należąca w 
całości do IQ Partners i stanowiąca wehikuł inwestycyjny, za pośrednictwem którego 
IQ Partners kontroluje 49,99% udziałów w IgoPay. Ventures Hub jako jedna ze spółek po-
średnich w strukturze funduszu IQ Partners kontroluje wiele innych spółek, w tym RTime, 
Debtline i Bookline razem ze cypryjską spółką Banerco Ltd., która była inwestorem w 
spółce Igoria Trade, jednego z największych darczyńców fundacji Otwarty Dialog (łącznie 
449 820 zł w latach 2014 i 2015). 

Viestinta Ja Kehitys (VIKES)838,839. Fińska organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodo-
wym, zajmująca się obroną praw człowieka i wolności słowa na Świecie. Przekazała 2 941 zł 
fundacji Otwarty Dialog w 2013 roku. 

Wadan Yards. Nazwa, pod którą działał konglomerat złożony ze stoczni w Wismarze, stoczni w 
Rostocku-Warnemünde i stoczni w Mikołajowie w okresie, w którym była pod kontrolą 
spółki Aker Yards Ukraine Holding – spółki holdingowej joint-venture z siedzibą w Oslo z 
udziałem reprezentującej rosyjskich „inwestorów” spółki FLC West Holdings (70%) oraz 
sprzedającego – norweskiego koncern stoczniowy STX Europe. 

Walczyszyn Halyna840. Pracownik działu tłuma-
czeń w kijowskim biurze fundacji Otwarty 
Dialog. 

 

Wielowieyski Andrzej Jan841. Członek rady fundacji Otwarty Dialog od 27 maja 2013 roku11,12. 
Działacz katolicki, opozycjonista z czasów PRL, wielokrotny poseł i senator, w latach 2008-
2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. 

                                                                        
837 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/299291 
838 https://vikes.fi/ 
839 https://fi.wikipedia.org/wiki/Viestint%C3%A4_ja_kehitys_-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6 
840 http://odfoundation.eu/zespol/galyna-valchyshyn 
841 https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wielowieyski 
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Wierzbowski Lech Jan842,843. Prezes spółki 
Tavrida Electric Polska, będącej przedstawi-
cielstwem koncernu Tavrida Electric sewa-
stopolskiego separatysty i przedsiębiorcy 
Aleksieja Czałyja, który jest objęty sankcjami 
Unii Europejskiej273 i którego aktywa zostały 
zamrożone przez władze estońskie273. 

 

Winiawskaja Lana844. Żona Igora Winiawskiego, 
pochodzącego z Kazachstanu woluntariusza 
fundacji Otwarty Dialog i pracownika OEG 
Open Europe Group. Wraz z mężem utrzy-
muje bliskie kontakty towarzyskie848 z Ro-
sjanką Marią (Maszą) Czekalewą-Demidow-
skają, byłej pracownik rosyjskiego MSZ i by-
łej attaché ambasady Federacji Rosyj-
skiej849, pracującej obecnie dla rosyjskich 
mediów w Polsce850, dla których relacjono-
wała między innymi pikiety antyukraińskie 
pod ambasadą Ukrainy przy ulicy Szucha, 
nieopodal siedziby fundacji Otwarty Dialog. 
Lana Winiawskaja przekazała 1 850 zł fun-
dacji Otwarty Dialog w 2012 roku.  

                                                                        
842 http://pl.tavrida.eu/  
843 https://mojepanstwo.pl/tavrida-electric-polska  
844 https://www.facebook.com/lana.vinyavskaya 

http://pl.tavrida.eu/
https://mojepanstwo.pl/tavrida-electric-polska
https://www.facebook.com/lana.vinyavskaya


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 153 / 157 

Winiawski Igor845,846. Pochodzący z Kazach-
stanu woluntariusz fundacji Otwarty Dialog i 
pracownik OEG Open Europe Group. Prezes 
fundacji „Centrum Rozwoju Mediów Oby-
watelskich w Azji Centralnej im. Adolfa Ja-
nuszkiewicza”847. Wraz z żoną Laną 
Winiawskają utrzymuje bliskie kontakty to-
warzyskie848 z Rosjanką Marią (Maszą) Cze-
kalewą-Demidowskają, byłej pracownik ro-
syjskiego MSZ i byłej attaché ambasady Fe-
deracji Rosyjskiej849, pracującej obecnie dla 
rosyjskich mediów w Polsce850, dla których 
relacjonowała pikiety antyukraińskie pod 
ambasadą Ukrainy przy ulicy Szucha, nieo-
podal siedziby fundacji Otwarty Dialog.  

Witiaż851. Spółka ochroniarska ze Symferopola, która 3 czerwca 2013 roku wykonała eksmisję 
mieszkańców z kamienicy przy ulicy Mołodych Stroitelej 1469 w Sewastopolu70,72. Adres sie-
dziby: ul. Studenckaja 18, m. 24A w Symferopolu852. Właścicielami są Aleksander 
Aleksandrowicz Szpak, dyrektor Wiaczesław Pogrebkow853. 

Wyszniwska Natalia Aleksandriwna854,855,856. 
Prezes gdańsko-krakowskiej spółki Euroavis, 
która przekazała 27 500 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2014 roku. Na stanowisku prezesa 
zastąpiła Wołodymyra Poluszkina. Wcze-
śniej w latach 199-2011 pracowała w 
spółce-matce Avis w ukraińskiej Winnicy. 

 

                                                                        
845 Винявский Игорь 
846 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005122548828 
847 https://mojepanstwo.pl/fundacja-centrum-rozwoju-mediow-obywatelskich-w-azji-centralnej-im-adolfa-januszkiewicza 
848 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807603402638898&set=p.807603402638898&type=3&permPage=1 
849 http://www.spasibo.pl/pl/ 
850 https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/490662547770616 
851 ЧОО Витязь 
852 ул. Студенческая, д. 18, кв.24А 
853 https://sbis.ru/contragents/9102011135/910201001  
854 Вишнівська Наталія Олександрівна 
855 https://www.facebook.com/vyshnivska 
856 https://www.work.ua/resumes/2378013/ 
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Zaricki Jewgienij857. Były prezes FLC117 przed 
objęciem zarządzania przez Naila Maliutina, 
następnie prezes FLC-Komplekt, na konto 
której trafiły zdefraudowane 290 milionów 
rubli, natychmiast przesłane do Asłana 
Gagijewa116. Wraz z Andriejem Burlakowem 
był właścicielem spółki ILK120, która otrzy-
mała od kierowanej między innymi przez 
nich samych spółki FLC pożyczkę 27 milio-
nów dolarów, której nigdy nie oddała. 
Jewgienij Zaricki razem z Andriejem 
Burlakowem występował jako przedstawi-
ciel FLC West Holdings, która przejęła kon-
trolę nad stocznią w Wismarze, stocznią w 
Rostocku-Warnemünde i stocznią Okean w 
Mikołajowie w ramach joint venture z STX 
Europe. Około 8 grudnia 2009 roku Jewgie-
nij Zaricki razem z Andriejem Burlakowem, 
Nailem Maliutinem i Anną Jetkiną został za-
trzymany i trafił do aresztu śledczego w Mo-
skwie117.  

Zawłocka Joanna Ewa. Niezidentyfikowana osoba, która przekazała 3 024 zł fundacji Otwarty 
Dialog w 2014 roku. 

Zelianko Alena858,859. Woluntariusz fundacji Otwarty Dialog i pracownik OEG Open Europe 
Group. Wiceprezes fundacji European Urban Institute860. 

                                                                        
857 Евгений Зарицкий 
858 http://openeuropegroup.odfoundation.eu/zespol/alena-zelianko/ 
859 https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1068072  
860 https://mojepanstwo.pl/fundacja-european-urban-institute 
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Zeolitec861,862,863. Spółka z siedzibą przy ul. Fok-
sal 18 w Warszawie, darczyńca fundacji 
Otwarty Dialog kwotą 13 500 zł w 2015 
roku. Spółka należy do Anetty Sobieraj i 
Martyny Borkowicz. Stała się znana w 
związku ze sprawą prowadzonego przez nią 
pół-legalnego składowiska odpadów w To-
runiu-Czerniewicach864,865, w której inter-
weniował lokalny polityk PIS Michał Jakuba-
szek. Podobna sprawa miała miejsce w 
Osieku nad Wisłą – tym razem z udziałem 
spółki DJ866 należącą do Dariusza Nibur-
skiego i Jacka Borkowicza, który nosi to 
samo nazwisko, co jedna z właścicielek 
spółki Zeolitec.  

ZMZ Zachodni Zakład Mechaniczny867,868,869. Spółka z branży elektrotechnicznej z siedzibą z sie-
dzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy drodze Fiolentowskiej 1 i adresem 
pomocniczym przy ul. Wakulenczuka 31B. Dyrektorem jest Maksim Teneszew. Spółka jest 
udziałowcem spółki Pensjonat Karawella, którą kieruje także Maksim Teneszew. 

ZSS Majak w Sankt-Petersburgu870,871,872,873. Spółka z siedzibą w Sankt-Petersburgu przy pro-
spekcie Engelsa 27B-41, należąca po 50% do Jewgienija Fiodorowa i do Andrieja 
Browczenki, którego ojciec Wladimir Browczenko był dyrektorem zakładu „Majak” w Sewa-
stopolu. Podobnie jak równobrzmiące spółki z Krymu, spółka zajmuje się okrętową techniką 
oświetleniową. W ramach rosyjskich zamówień państwowych82 sprzedaje wyroby spółki 
ZSS Majak w Sewastopolu stoczni SewMasz w Sewerodwińsku nad Morzem Białym i (w 
niewielkim zakresie) stoczni remontowej SWRC na Kamczatce (obie zajmują się między 
innymi atomowymi łodziami podwodnymi), a także kaliningradzkiemu przedsiębiorstwu 
okrętowo-oświetleniowemu JeRA, podwykonawcy stoczni Jantar. Jak wynika z przedstawio-
nego obok pisma87 spółki ZSS Majak w Sewastopolu, petersburska spółka ZSS Majak jest jej 
filią, odpowiedzialną za obsługę handlową w Rosji. Produkcję realizuje spółka ZSS Majak w 
Sewastopolu, która pracuje także dla innych przedsiębiorstw objętego sankcjami USA609,610 
koncernu OSK. Spółki ZSS Majak w Sankt-Petersburgu nie należy mylić ze spółkami ZSS ani 
ZSS Majak w Sewastopolu czy Sewastopolski Majak. 

                                                                        
861 http://www.krs-online.com.pl/zeolitec-sp-z-o-o-krs-899280.html 
862 https://mojepanstwo.pl/zeolitec 
863 https://www.biznesfinder.pl/warszawa-zeolitec-sp-z-o-o-4403279.html 
864 http://www.nowosci.com.pl/torun/a/haldy-rosna-niezadowolenie-rowniez,10834918/ 
865 http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,18638667,sterta-odpadow-rosnie-w-czerniewicach-z-moca-prawa.html 
866 https://mojepanstwo.pl/dj 
867 ООО Западный механический завод 
868 http://www.sevastopolonline.com/phones/593358 
869 http://b2bsky.co.ua/info/32505579 
870 ООО ЗСС МАЯК 
871 https://sbis.ru/contragents/7802818925/780201001#msid=s1453726895817 
872 https://goo.gl/mxecN7 
873 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1137847098982_7802818925_OOO-ZSS-MAYaK 

http://www.krs-online.com.pl/zeolitec-sp-z-o-o-krs-899280.html
https://mojepanstwo.pl/zeolitec
https://www.biznesfinder.pl/warszawa-zeolitec-sp-z-o-o-4403279.html
http://www.nowosci.com.pl/torun/a/haldy-rosna-niezadowolenie-rowniez,10834918/
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,18638667,sterta-odpadow-rosnie-w-czerniewicach-z-moca-prawa.html
https://mojepanstwo.pl/dj
http://www.sevastopolonline.com/phones/593358
http://b2bsky.co.ua/info/32505579
https://sbis.ru/contragents/7802818925/780201001#msid=s1453726895817
https://goo.gl/mxecN7
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1137847098982_7802818925_OOO-ZSS-MAYaK


Działalność i powiązania fundacji Otwarty Dialog 156 / 157 

ZSS Majak w Sewastopolu874,725,875,876,877,878,879,880. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie 
zakładu „Majak” przy drodze Fiolentowskiej 1, należąca w całości do Petra Kozlowskiego, 
który przejął zakład w 2000 roku63,81. Kontynuuje działalność produkcyjną zakładu „Majak”. 
Dyrektorem jest Aleksander Kliszko. Spółka jest udziałowcem881 spółki Technopark Majak. Z 
pisma spółki ZSS Majak w Sewastopolu87 z 2013 roku wynika, że spółka ZSS Majak w Sankt-
Petersburgu jest filią spółki ZSS Majak w Sewastopolu jako przedstawicielstwo handlowe w 
Rosji. Portal okrętowy podaje, że filią725 spółki ZSS Majak w Sewastopolu jest także spółka 
Stal, również ze Sankt-Petersburga, która oferuje elektryczne wyposażenie okrętowe pro-
dukowane przez ZSS Majak w Sewastopolu. Dyrektorem handlowym150 tej filii jest pracow-
nik149 spółki ZSS Majak w Sewastopolu Arkady Agarkow – jeden z największych darczyńców 
fundacji Otwarty Dialog (441 895 zł w latach 2013 i 2014). Spółki ZSS Majak w Sewastopolu 
nie należy mylić ze spółkami Sewastopolski Majak ani ZSS czy ZSS Majak w Sankt-
Petersburgu. 

ZSS882,883,884. Spółka z siedzibą w Sewastopolu na terenie zakładu „Majak” przy ul. Wakulen-
czuka 31B, należąca do Petra Kozlowskiego (88,64%), kontrolowanej przez niego i jego sio-
strę Jelenę Mirosznikową spółki Plosk (6,43%) oraz spółki Sferos (4,93%) należącej do Petra 
Kozlowskiego i do spółki Plosk. Spółka jest udziałowcem spółki Technopark Majak. Dyrekto-
rem jest Marija Jaremko. Wcześniej dyrektorem spółki był Borys Cymbał, jeden ze założy-
cieli obsadzonego przez ludzi Petra Kozlowskiego sewastopolskiego oddziału Rosyjskiej 
Partii Emerytów na rzecz Sprawiedliwości. Spółki ZSS nie należy mylić ze spółkami 
Sewastopolski Majak ani ZSS Majak w Sewastopolu czy ZSS Majak w Sankt-Petersburgu. 

                                                                        
874 ЗСС (Завод судовой светотехники – zakłady okrętowej techniki oświetleniowej) Маяк, ООО 
875 http://www.technoparkmayak.ru/zavod-sudovoj-svetotehniki-majak 
876 https://birank.com/kompania-zss-mayak-1149204021196-inn-9201006954 
877 http://i182.ru/21239 
878 https://sbis.ru/contragents/9201006954/920101001#msid=s1423206170666 
879 https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37388353 
880 http://www.rusprofile.ru/id/7331784 
881 http://Technoparkmayak.ru/about-us/ 
882 ЗСС, ООО 
883 https://sbis.ru/contragents/9201008888/920101001#msid=s1455195669952 
884 http://www.rusprofile.ru/id/7334834 
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Zwiezdoczka885,886,887,888. Rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą przy ul. Maszyno-
stritelej 12889 w Sewerodwińsku nad Morzem Białym. Jest to stocznia remontowa rosyjskiej 
marynarki wojennej, wyspecjalizowana w atomowych łodziach podwodnych. Jest zlokalizo-
wana obok stoczni SewMasz, która takie łodzie buduje. Zwiezdoczka podobnie jak 
SewMasz jest odbiorcą wyrobów spółki ZSS Majak w Sewastopolu83,81. Stocznia 
Zwiezdoczka wchodziła w skład Państwowego Rosyjskiego Centrum Jądrowego Budownic-
twa Okrętowego GRCAS, obecnie należy do państwowego koncernu OSK, wpisanego na li-
stę firm objętych sankcjami USA609,610. 

 

Żewaho Kostiantyn890,891. Ukraiński przedsię-
biorca i polityk, poseł do Rady Najwyższej, 
który zawarł z norweskim syndykiem masy 
upadłościowej stoczni Okean w Mikołajowie 
układ w sprawie odzyskania wierzytelności 
stoczni w zamian za udziały. Pozwał do sądu 
w Amsterdamie i Nowym Jorku podmioty 
winne operacji ukrywania majątku, zleco-
nych najprawdopodobniej przez spółkę 
Templestowe Trading Corporation należącą 
do Igora Jusufowa i Witalija Jusufowa135. 

 

 

                                                                        
885 Центр судоремонта Звёздочка 
886 https://www.star.ru/ 
887 https://goo.gl/8Gk49y 
888 http://aoosk.ru/companies/oao-tsentr-sudoremonta-zvezdochka/ 
889 проезд Машиностроителей, д. 12 
890 Костянтин Валентинович Жеваго 
891 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kostiantyn_%C5%BBewaho 
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