
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPORT MERYTORYCZNY Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI AUSCHWITZ-BIRKENAU W ROKU 2018 
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Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana w styczniu 2009 roku przez  
Władysława Bartoszewskiego. Jej celem jest zebranie 120 milionów euro na Kapitał 
Wieczysty, z którego zyski finansują prace konserwatorskie na terenie Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau.  
 

I. INFORMACJE FORMALNE 
 
Fundacja Auschwitz-Birkenau  
Nr KRS: 0000328383, REGON: 141817074.  
Zarejestrowana siedziba:  
w Warszawie (00-534), przy ul. Mokotowskiej 56/9 
 
Oficjalna strona internetowa: www.fundacja.auschwitz.org 
 
W 2018 r. Fundacją kierował Zarząd w składzie: 
 
Piotr M. A. Cywiński – Prezes Zarządu 
Maciej Antosik – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy (do 31.08.2018 r.) 
Anna Miszewska – Członek Zarządu, Dyrektor Generalna (do 31.12.2018 r.) 
Rafał Pióro – Wiceprezes Zarządu 
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Wiceprezes Zarządu 
Elwir Świętochowski – Wiceprezes Zarządu (od 1.12.2018 r.) 
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji zostały wyszczególnione w tekście 
jednolitym Statutu Fundacji Auschwitz-Birkenau, przyjętym uchwałą nr 3/2011 Rady 
Fundacji z dnia 31 maja 2011 r. Dokument opublikowano na oficjalnej stronie internetowej 
Fundacji. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego 
oraz rentowności Fundacji zawarte zostały w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018. 
Dokument opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Fundacji 
www.fundacja.auschwitz.org. 
 
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje zawarte w Sprawozdaniu 
Finansowym Fundacji za 2018 rok. 
 
Od listopada 2011 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co 
pozwala na przekazywanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego osób fizycznych 
rozliczających się na terenie Polski. 
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PRZYCHODY:   
   
Przychody z działalności statutowej   
Darowizny na Kapitał Wieczysty 15 499 395,52 PLN 
Darowizny na koszty administracyjne 469 238,33 PLN 

RAZEM 15 968 633,85 PLN 
   
   
Przychody finansowe   
Odsetki 14 837 965,49 PLN 
Niezrealizowane różnice kursowe 14 643 670,02 PLN 
Zrealizowane różnice kursowe 227 478,78 PLN 

RAZEM 29 709 114,29 PLN 
   
   
KOSZTY:   
   
Koszty realizacji zadań statutowych przez 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 

5 169 454,53 PLN 

   
   
Koszty administrowania działalnością 
statutową 

1 727 795,67 PLN 

   
   
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM 38 791 341,40 PLN 
   
   
AKTYWA RAZEM 506 397 304 ,29 PLN 
   
   
Aktywa finansowe   
Dłużne instrumenty finansowe (obligacje) 418 945 535,62 PLN 
Środki pieniężne i lokaty bankowe 86 657 180,85 PLN 

RAZEM 505 602 791,74 PLN 
   
Struktura walutowa aktywów finansowych  
   
Dłużne instrumenty finansowe (obligacje)   

EUR 51%  
PLN 32%  
USD 17%  

   
Środki pieniężne i lokaty bankowe   

EUR 3%  
PLN 45%  
USD 52%  

   
   
FUNDUSZ STATUTOWY 435 287 349,80 PLN 
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Informacja o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu i 
innych organów Fundacji: 
 
W roku obrotowym 2018 Fundacja wypłaciła osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących wynagrodzenie w kwocie 397,8 tys. PLN brutto. 
 
Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach: 
W 2018 roku w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.  
 
II. DZIAŁANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW FUNDACJI 

1. Rada Fundacji 
 
Organem kontrolnym i opiniującym jest Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau, której skład 
w 2018 roku był następujący: Marek Zając (przewodniczący), Marcin Barcz, Eleonora 
Bergman, Piotr Kadlčik, Serge Klarsfeld, Edward Kosakowski, Paweł Machcewicz,  
Zbigniew Nosowski, Jürgen Rüttgers, Wojciech Soczewica (do 28.12.2018 r.), Józef Wancer, 
Henryk Wujec. W 2018 roku Rada spotkała się 18 czerwca.  
 
W 2018 roku Rada podjęła jednogłośnie, zarówno podczas posiedzenia, jak i w trybie 
obiegowym, następujące uchwały: 
 

 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji (uchwała 
1/2018 z 22 lutego 2018); 

 Powołanie członków Zarządu Fundacji na kolejną kadencję rozpoczynającą się 
z dniem 4 kwietnia 2018 r. (uchwała 2/2018 z 19 lutego 2018); 

 Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji  
w roku 2017 (uchwała 3/2018 z 18 czerwca 2018); 

 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2017 (uchwała 4/2018  
z 18 czerwca 2018); 

 Zatwierdzenie rocznego planu działalności Fundacji oraz planów finansowych na rok 
2018 (uchwała 5/2018 z 18 czerwca 2018); 

 Udzielenie Piotrowi Cywińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 
Zarządu w roku 2017 (uchwała 6/2018 z 18 czerwca 2018); 

 Udzielenie Rafałowi Pióro absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 
Zarządu w roku 2017 (uchwała 7/2018 z 18 czerwca 2018); 

 Udzielenie Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017 (uchwała 8/2018 z 18 czerwca 2018); 

 Udzielenie Annie Miszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka 
Zarządu – Dyrektor Generalnej w roku 2017 (uchwała 9/2018 z 18 czerwca 2018); 

 Udzielenie Maciejowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego w roku 2017 (uchwała 10/2018  
z 18 czerwca 2018); 

 Powołanie członków Rady Fundacji na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem 
19 czerwca 2018 r. (uchwała 11/2018 z 18 czerwca 2018); 
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 Odwołanie członków Komitetu Międzynarodowego (uchwała 13/2018  
z 18 czerwca 2018); 

 Powołanie członków Komitetu Międzynarodowego (uchwała 14/2018  
z 18 czerwca 2018); 

 Przyznanie Annie Miszewskiej dobrowolnej odprawy w związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę (uchwała 15/2018 z 18 października 2018); 

 Powołanie Elwira Świętochowskiego na Wiceprezesa Zarządu Fundacji (uchwała 
16/2018 z 30 listopada 2018). 

2. Zarząd Fundacji 
 
Organem kierującym Fundacją i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd Fundacji  
Auschwitz-Birkenau w składzie: dr Piotr M.A. Cywiński (Prezes), Maciej Antosik 
(Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy do 31.08.2018 r.), Anna Miszewska (Członek 
Zarządu, Dyrektor Generalna do 31.12.2018r.), Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski 
(Wiceprezes), Rafał Pióro (Wiceprezes), Elwir Świętochowski (Wiceprezes od 1.12.2018 r.). 
W 2018 roku Zarząd spotkał się pięć razy (marzec, kwiecień, maj, wrzesień, grudzień).  
Do obowiązków Zarządu należało w szczególności: sporządzenie planów działania Fundacji 
oraz planów finansowych, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, ustalanie wielkości 
zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z 
przyjętym planem finansowym, przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i 
dotacji. W prowadzeniu bieżącej działalności Fundacji, Zarząd posiłkuje się Biurem Fundacji, 
działającym w siedzibie wynajmowanej od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 
 
W 2018 roku działania Zarządu skupiały się pozyskaniu nowych krajów w projekcie 
Fundacji, przede wszystkim z regionu bałkańskiego oraz na współpracy  
z państwami-darczyńcami. Oprócz tego, Zarząd Fundacji Auschwitz-Birkenau kontynuował 
współpracę z Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation (dawniej Friends of  
Auschwitz-Birkenau Foundation). 
 
Zarząd Fundacji w roku 2018 koncentrował się także na przekazaniu środków zarobionych na 
Kapitale Wieczystym na konserwację Miejsca Pamięci.  
 
Rok 2018 był siódmym rokiem, w którym Fundacja finansowała prace konserwatorskie 
prowadzone w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach Globalnego Planu 
Konserwacji (uchwała Zarządu nr 1/4/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia 10 000 000,00 PLN zysku uzyskanego na Kapitale Wieczystym w roku  
2017 na konserwację Miejsca Pamięci). Zgodnie z zapotrzebowaniem Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau na konto Muzeum przekazano 5 211 736,90 PLN. Muzeum 
wydatkowało 5 172 247,53 PLN. Muzeum zwróciło do Fundacji 38 081,17 PLN.  
Środki pozostające na kontach Fundacji, a przeznaczone na realizację prac konserwatorskich, 
pozostają w każdej chwili do dyspozycji Muzeum.  
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Projekty realizowane w 2018 r. w ramach Globalnego Planu Konserwacji: 
  
Projekty rozpoczęte w latach poprzednich, a zakończone w 2018 r. 
  
      Konserwacja muzealiów i archiwaliów ze zbiorów Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu –konserwacja obiektów archeologicznych– etap I. 
  
W ramach projektu wykonano ewidencję zabytków wraz z towarzyszącymi działaniami, 
(m.in. wstępnym, mechanicznym czyszczeniem). Założono 4473 karty obiektów.   
  
      Regulacja stosunków wodnych dawnego KL Auschwitz II-Birkenau, etap I. 

Stworzona została kompleksowa koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie dawnego 
KL Auschwitz II-Birkenau. Przeprowadzono pomiary piezometryczne terenu. Wykonano 
projekt budowlany regulacji stosunków wodnych.  
  
Projekty rozpoczęte i zakończone w 2018 r. 
 
      Konserwacja muzealiów i archiwaliów Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Konserwacja muzealiów: waliz, koszy wiklinowych, 
puszek po cyklonie B, części z komór gazowych i krematoriów oraz drewnianych tablic 
obozowych. Konserwacja archiwaliów: „Listów obozowych”, planów zespołu 
Zentralbauleitung – etap III 
  
W ramach projektu przeprowadzono:  
- konserwację listów - 400 sztuk,  
- digitalizację listów - 400 sztuk,  
- konserwację planów zespołu Zentralbauleitung - 40 sztuk,  
- digitalizację planów zespołu Zentralbauleitung - 700 sztuk,  
- konserwację waliz - 30 sztuk,  
- konserwację koszy - 15 sztuk,  
- konserwację protez - 15 sztuk,  
- konserwację puszek po Cyklonie B - 45 sztuk, 
- konserwację elementów z komór gazowych i krematoriów - 20 sztuk, 
- konserwację tablic - 5 sztuk.  
  
Projekty trwające, rozpoczęte w 2018 r. i w latach poprzednich 
 
      Regulacja stosunków wodnych dawnego KL Auschwitz II-Birkenau, etap II  
  
Przygotowany został opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia procedury przetargowej na 
dokumentację projektową dotyczącą kolejnej części prac. 
Przygotowano opis przedmiotu zamówienia  do ogłoszenia procedury przetargowej na 
wykonawcę prac.  
  
      Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszystkimi obiektami z nim związanymi – 
konserwacja baraków murowanych o nr inw. B-123 i B-124. 
  
Prowadzone są kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane, które w przyszłości 
umożliwią udostępnienie baraków dla zwiedzających.  
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W ramach projektu wykorzystywane są usługi zewnętrzne, m.in. związane z dokumentacją 
prowadzonych prac, prostowaniem i stabilizacją ścian. Równocześnie większość prac 
budowlanych i konserwatorskich w projekcie wykonywana jest przez pracowników 
zatrudnionych do realizacji projektu.  
Przez cały czas trwania projektu prowadzony jest nadzór autorski, archeologicznych, 
konserwatorski i inwestorski.  
  
      Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszystkimi obiektami z nim związanymi – 
etap V.  
  
Zakończono dialog techniczny dotyczący konserwacji baraków murowanych B-91 i  
B-141. Obsługa postępowania przetargowego będzie prowadzona już w ramach osobnego 
projektu konserwacji ww. baraków murowanych.  
Przygotowywane są programy prac konserwatorskich baraków B-137 i B-139. 
Przeprowadzono badania na potrzeby tych programów. Opracowano opis  przedmiotu 
zamówienia do ogłoszenia procedury przetargowej na dokumentację projektową  baraków 
murowanych B-137 i B-139.  
  
Cały czas prowadzone są prace interwencyjne, zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem 
obiekty odcinka BI.  
  
W ramach projektu w  2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę drogi technicznej.  
  
W ramach działania: zakup sprzętu do wykonywania dokumentacji 
konserwatorskiej  przeprowadzony został dialog techniczny na potrzeby opisu przedmiotu 
zamówienia w ramach procedury przetargowej na dostawę skanera laserowego. W 2018 r. 
ogłoszono przetarg.  
  
W 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą prac na postawienie kolejnych hal 
namiotowych do prowadzenia kolejnych prac w barakach. 
  
      Konserwacja i zabezpieczenie ruin komór gazowych i krematoriów dawnego  
KL Auschwitz II-Birkenau – etap II. 
  
W 2018 r. przeprowadzone zostały cztery procedury przetargowe dot. wyłonienia 
wykonawcy  robót budowlanych i prac konserwatorskich zabezpieczenia ściany południowej 
rozbieralni komory gazowej i krematorium nr III. Umowa z wybranym wykonawcą została  
podpisana w styczniu 2019 r.  
Ponadto przeprowadzone zostały dwie procedury przetargowe dot. inspektora 
nadzoru inwestorskiego do powyższych prac. Podobnie, jak w przypadku prac budowlanych i 
konserwatorskich, umowa podpisana została na początku 2019 r.  
Przeprowadzono monitoring geodezyjny ściany południowej. 
  
      Konserwacja obiektów drewnianych na terenie dawnego  
KL Auschwitz II-Birkenau – etap III. 
  
W ramach działania: prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. baraku B-167 wraz z 
dokumentacją powykonawczą i fotogrametryczną oraz nadzorem archeologicznym wyłoniono 
wykonawcę prac i podpisano umowę. Dla wybranych elementów  baraku wykonano 
dokumentację fotogrametryczną stanu zachowania baraku oraz barwne ortofotoplany na 
podstawie skaningu. 
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Przeprowadzane są badania chemiczne drewna.  
 

 Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszystkimi obiektami z nim 
związanymi - konserwacja baraków murowanych o nr. inw. B-91, B-141.  

Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia procedury przetargowej dot. 
konserwacji i remontu budowlanego baraków murowanych B-91 i B-141.  
Przygotowywana jest także procedura przetargowa dot. nadzorów. 
  

  
      Konserwacja muzealiów i archiwaliów ze zbiorów Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – konserwacja obiektów archeologicznych –  
etap II. 
  
Przeprowadzono ewidencję zabytków wraz z działaniami towarzyszącymi (m. in. wstępne, 
mechaniczne oczyszczane). Założono 1048 karty obiektów dla 2136 zabytków (część kart są 
to karty zbiorowe wykonane dla więcej niż 1 przedmiotu). 
 
W roku 2018 działalność Fundacji była prowadzona dzięki zyskom z inwestycji na Kapitale 
Wieczystym, których część, zgodnie ze statutem Fundacji, została wykorzystana na 
finansowanie bieżącej działalności oraz dzięki środkom przekazanym na działania 
administracyjne przez spółkę KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k., a także Deloitte Doradztwo 
Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k.. 
 
Na 31 grudnia 2018 roku Fundacja Auschwitz-Birkenau zatrudniała pięć osób na etacie. 
 
Poniżej zaprezentowano strukturę kosztów administrowania działalnością statutową  
w 2018 roku: 

 
Szczegółowe informacje o kosztach wynagrodzeń i pozostałych kosztach ujęto  
w Sprawozdaniu Finansowym Fundacji za rok obrotowy 2018. 
 

KOSZTY ADMINISTROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ PLN 
Amortyzacja 1 930,03 
Zużycie materiałów i energii 19 187,78 
Usługi obce 712 652,89 
Podatki i opłaty 17,00 
Wynagrodzenia 738 850,51 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 100 757,05 
Pozostałe koszty rodzajowe 154 400,41 
SUMA kosztów administrowania działalnością statutową 1 727 795,67 
Darowizny na koszty administracyjne -469 238,33 
SUMA kosztów administrowania działalnością statutową NETTO 1 258 557,34 
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W 2019 roku przeprowadzono w biurze Fundacji audyt za rok 2018. Zgodnie z uchwałą Rady 
Fundacji, audyt sprawozdania finansowego przeprowadziła firma KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. 
k. 
 
W raporcie sporządzonym z badania audytor nie wyraził zastrzeżeń. Raport z audytu oraz 
wszystkie sprawozdania w języku polskim i angielskim dostępne są na oficjalnej stronie 
internetowej Fundacji. 

3. Komisja Finansowa 
 
W skład Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau wchodzą: Józef Wancer 
(Przewodniczący Komisji), Alfred Finz, Włodzimierz Grudziński, Peter Hommelhoff,  
Antoni F. Reczek, Ekkehard Thiesler, Claude Trink. 
W 2018 roku Komisja obradowała 4 razy. Komisja Finansowa swoje rekomendacje opierała 
na strategii inwestycyjnej dla Kapitału Wieczystego Fundacji, zatwierdzonej  
w 2013 roku uchwałą Rady Fundacji i zaktualizowanej w 2017 roku. Komisja na bieżąco 
monitoruje stan aktywów Fundacji oraz doradza Zarządowi w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych. 
 

4. Komitet Międzynarodowy 
 
Komitet Międzynarodowy Fundacji Auschwitz-Birkenau zrzesza przedstawicieli państw 
darczyńców. Komitet pełni rolę doradczą i opiniującą. 26 października 2018 roku odbyło się 
VIII posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau.  
 
W spotkaniu wzięli udział: 

 

 Pan Stefan Andersson, reprezentujący Królestwo Szwecji, 

 Pan Sadiq Babayev, reprezentujący Republikę Azerbejdżanu, 

 Pan Conrad Bruch, reprezentujący Wielkie Księstwo Luksemburga, 

 Pan Jürg Burri, reprezentujący Konfederację Szwajcarską, 

 Pan Ronald van Dartel, reprezentujący Królestwo Niderlandów, 

 Pani Anne Fantini, reprezentująca Księstwo Monako, 

 Pan Georgios Georgiu, reprezentujący Republikę Cypryjską, 

 Pan Luc Jacobs, reprezentujący Królestwo Belgii, 

 Pan Ivan Jestřáb, reprezentujący Republikę Czeską, 

 Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács, reprezentująca Węgry, 

 Pani Anastasia Kretova, reprezentująca Federację Rosyjską, 

 Pan Dušan Krištofík, reprezentujący Republikę Słowacką, 

 Pani Flora Kuparinen, reprezentująca Republikę Finlandii, 

 Pan João Silva Leitão, reprezentujący Republikę Portugalską, 

 Pan Pierre Lévy, reprezentujący Republikę Francuską, 

 Pan Olav Myklebust, reprezentujący Królestwo Norwegii, 

 Pan Roberto Neccia, reprezentujący Republikę Włoską, 
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 Pan Fried Nielsen, reprezentujący Republikę Federalną Niemiec, 

 Pani Emer O’Connell, reprezentująca Irlandię, 

 Sir Eric Pickles, reprezentujący Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej, 

 Pan Francisco Javier Sanabria, reprezentujący Królestwo Hiszpanii, 

 Pan Darius Skusevičius, reprezentujący Republikę Litewską, 

 Pani Amanda Spencer, reprezentująca Związek Australijski, 

 Pani Mary Thurston, reprezentująca Nową Zelandię, 

 Pan Tunç Üğdül, reprezentujący Republikę Turcji, 

 Pan Jens-Christian Wagner, reprezentujący Republikę Federalną Niemiec, 

 Pan Emil Savov Yalnazov, reprezentujący Republikę Bułgarii, 

 Pan Thomas Yazdgerdi, reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki. 
 
Podczas obrad zaprezentowano Raport z Działalności Fundacji w roku 2017, Sprawozdanie 
Finansowe, strukturę zatrudnienia w Fundacji oraz raport z audytu. Omówiono także 
działania w ramach Globalnego Planu Konserwacji. Przedstawiony został stan Kapitału 
Wieczystego i działania Komisji Finansowej.  
 
III. POZYSKIWANIE DEKLARACJI FINANSOWEGO WSPARCIA KAPITAŁU 

WIECZYSTEGO 

1. Kraje 
 
Rozesłany w lutym 2009 roku list Premiera RP, Donalda Tuska, informujący przywódców 
ponad czterdziestu państw o głównych zamierzeniach Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz  
o zadaniu zgromadzenia kwoty 120 mln euro na Kapitał Wieczysty, spotkał się  
z przychylnym przyjęciem wielu rządów i głów państw. List Premiera RP, Donalda Tuska 
został ponownie rozesłany w 2014 roku do dwunastu przywódców krajów europejskich  
i pozaeuropejskich, i również spotkał się z pozytywną reakcją. Do końca 2018 roku projekt 
Fundacji angażował łącznie 38 krajów z całego świata. W marcu 2018 roku Fundacja 
otrzymała informację o przystąpieniu Bułgarii do projektu Fundacji. Kwota dotacji 
zadeklarowanej to 15 000 EUR. Dodatkowo Irlandia podwyższyła wkład do Kapitału 
Wieczystego o 10 000 EUR oraz Portugalia o 5 000 EUR. Wpłaty i deklaracje wpłat z roku 
2018 i lat poprzednich składają się na łączną kwotę ok. 111 milionów EUR. Dzięki temu 
można oczekiwać, że plany kompleksowego zabezpieczenia pozostałości po byłym 
niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau będą 
mogły być zrealizowane zgodnie z zamierzeniami władz Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau i zgodnie z wolą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Oczekuje się również, że 
do projektu dołączą w 2019 roku kolejne państwa.  
 

2. Darczyńcy indywidualni i projekt „18 Filarów Pamięci” 

Zgodnie z podjętą w 2012 roku decyzją, Fundacja Auschwitz-Birkenau rozszerzyła swoją 
działalność w Stanach Zjednoczonych. W roku 2013 w tym celu powołano  
Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation, organizację amerykańską, prowadzącą działania 
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fundraisingowe na rzecz Fundacji. Dzięki temu w 2014 roku Fundacja Auschwitz-Birkenau i 
Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation mogły rozpocząć kampanię „18 Filarów 
Pamięci”. Kampania ma na celu zaproszenie do projektu 18 filantropów – osoby 
indywidualne oraz instytucje. Każda z tych osób lub instytucji staje się symbolicznie „Filarem 
Pamięci”, wspomagając Fundację Auschwitz-Birkenau kwotą 1 miliona EUR. Do tej pory 
Fundacja zebrała 8 „Filarów Pamięci”, znalazło się także grono osób, które zdecydowały się 
wesprzeć Fundację mniejszymi niż 1 milion EUR, ale także znaczącymi kwotami.  
 
W 2016 roku z inicjatywy Ronalda S. Laudera powstał Auschwitz-Birkenau Foundation 
Committee, w którym zasiadają dotychczasowi darczyńcy Fundacji, oraz którzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu i zrozumieniu dla misji Fundacji zapraszają do Komitetu inne 
zainteresowane osoby. Auschwitz-Birkenau Foundation Committee docelowo ma pomóc w 
budowie Kapitału Wieczystego.  
 
W 2018 roku Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation zmieniło oficjalnie nazwę na 
Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation. 
 
IV. ZEWNĘTRZNE WSPARCIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH 
 
W 2018 roku Fundacja współpracowała z firmami prawniczymi i księgowymi. Pomoc prawną 
świadczy w formule „pro bono” kancelaria Weil, Gotshal&Manges. Fundacja wynajmuje 
pomieszczenia biurowe na preferencyjnych warunkach od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie. Doradztwem podatkowym, księgowością oraz usługami kadrowo-płacowymi 
zajmuje się firma Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. Po raz kolejny 
audyt przeprowadził niezależny audytor, firma KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Dzięki 
corocznym darowiznom od tych dwóch firm koszt świadczonych usługi nie obciąża budżetu 
operacyjnego Fundacji. 
 
Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation, która ma zbieżny cel z Fundacją, prowadzi  
i jednocześnie wspiera działania fundraisingowe Fundacji Auschwitz-Birkenau na terenie 
Stanów Zjednoczonych. W 2018 roku Fundacja Auschwitz-Birkenau kontynuowała działania 
mające na celu uzyskanie zwolnienia podatkowego dla jej kanadyjskich darczyńców. W tej 
sprawie Fundację pro bono reprezentuje kancelaria Olser, Hoskin & Harcourt LLP. 

V. PLANY NA ROK 2019 
 
W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz działania Fundacji w 
roku 2019 zmierzać będą do uzyskania deklaracji gwarantujących pełne bezpieczeństwo 
realizacji założeń Globalnego Planu Konserwacji. W tym celu będą prowadzone rozmowy 
z dotychczasowymi darczyńcami państwowymi oraz nowymi potencjalnymi darczyńcami. 
Istotne jest również sfinalizowanie darowizny filantropów kanadyjskich. Fundacja  
Auschwitz-Birkenau będzie kontynuowała bliską współpracę z Auschwitz-Birkenau 
Memorial Foundation w zakresie pozyskiwania darczyńców indywidualnych. 


