
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT MERYTORYCZNY  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2019 



 

Raport Merytoryczny z działalności Fundacji w roku 2019 
 
 
Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana w styczniu 2009 roku przez 
Władysława Bartoszewskiego. Jej głównym celem jest finansowanie prac 
konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Dla realizacji tego celu 
Fundacja powinna zebrać przynajmniej 176 milionów euro na Kapitał Wieczysty, z 
którego zyski przeznaczane są na pokrywanie kosztów realizacji Globalnego Planu 
Konserwacji.  

  
    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 2019 r. Fundacją kierował Zarząd w składzie: 
  
Piotr M. A. Cywiński – Prezes Zarządu 
Rafał Pióro – Wiceprezes Zarządu1 
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Soczewica – członek Zarządu 
Elwir Świętochowski – członek Zarządu  
  
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 2019. Dokument opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Fundacji 
www.fundacja.auschwitz.org. 
  
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje zawarte w Sprawozdaniu 
Finansowym Fundacji za 2019 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. 
  
 

  
  

 
1 Złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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PRZYCHODY w roku 2019:    

     

Przychody z działalności statutowej     

Darowizny na Kapitał Wieczysty 3 206 744,06 PLN 

Darowizny na koszty administracyjne 374 522,00 PLN 

RAZEM 3 581 266,06 PLN 

 
 
 
Przychody finansowe 

    

Odsetki 15 678 440,21 PLN 

RAZEM 15 678 440,21 PLN 

 
 
 
KOSZTY w roku 2019: 
 

    

Koszty realizacji zadań statutowych przez 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

12 731 736,79 PLN 

Koszty administrowania działalnością statutową 2 212 268,23 PLN 

      

      

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM 3 659 589,95 PLN 

      

AKTYWA RAZEM na dzień 31.12.2019: 516 426 854,20 PLN 



3 

 

Aktywa finansowe     

Długoterminowe aktywa finansowe (papiery 
wartościowe) 

448 389 616,08 PLN 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
(papiery wartościowe, lokaty, środki pieniężne na 
rachunkach bankowych) 

67 301 009,83 PLN 

RAZEM aktywa finansowe 515 690 625,91 PLN 

Należności i rozliczenia międzyokresowe 736 228.29 PLN 

     

Struktura walutowa aktywów finansowych   

Długoterminowe aktywa finansowe (papiery 
wartościowe) 

    

EUR 47%   

PLN 32%   

USD 21%   

      

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
(papiery wartościowe, lokaty, środki pieniężne na 
rachunkach bankowych) 

    

EUR 6%   

PLN 50%   

USD 44%   

 
FUNDUSZ STATUTOWY na dzień 31.12.2019: 

 
450 786 745,32 

 
PLN 
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Informacja o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
Zarządu i innych organów Fundacji: 
  
W roku obrotowym 2019 Fundacja wypłaciła osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących wynagrodzenie w kwocie 302,8 tys. PLN brutto. 
  
Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach: 
W 2019 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 2019 roku był następujący: Marek Zając (przewodniczący), Marcin Barcz, 
Eleonora Bergman, Piotr Kadlčik, Serge Klarsfeld, Edward Kosakowski, Paweł 
Machcewicz, Zbigniew Nosowski, Jürgen Rüttgers, Józef Wancer, Henryk Wujec. 
W 2019 roku Rada spotkała się trzykrotnie: 28 stycznia, 10 czerwca oraz 18 czerwca 
(w trybie nadzwyczajnym). 
  
W 2019 roku Rada podjęła jednogłośnie, zarówno podczas posiedzenia, jak i w trybie 
obiegowym, następujące uchwały: 
  

● Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji 
(uchwała 1/2019 z 28 stycznia 2019 r.); 

● Odnowienie kadencji Członków Rady Fundacji na 5 lat: E. Bergman,  
P. Kadlčik, E. Kosakowski, J. Rüttgers (uchwała 2/2019 z 28 stycznia 2019 r.); 

● Odwołanie członków Komitetu Międzynarodowego (uchwała 3/2019  
z 28 stycznia 2019 r.); 

● Powołanie członków Komitetu Międzynarodowego (uchwała 4/2019  
z 28 stycznia 2019 r.);  

● Powołanie nowego członka Zarządu Fundacji (W. Soczewica) na 3-letnią 
kadencję (uchwała 5/2019 z 28 stycznia 2019 r.); 

● Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji 
w roku 2018 (uchwała 6/2019 z 18 czerwca 2019 r.); 

● Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2018 (uchwała 
7/2019 z 18 czerwca 2019 r.); 

● Zatwierdzenie rocznego planu działalności Fundacji oraz planów finansowych 
na rok 2018 (uchwała 8/2019 z 18 czerwca 2019 r.); 

● Udzielenie Piotrowi Cywińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
Prezesa Zarządu w roku 2018 (uchwała 9/2019 z 18 czerwca 2019 r.); 

● Udzielenie Rafałowi Pióro absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 
Zarządu w roku 2018 (uchwała 10/2019 z 18 czerwca 2019 r.); 
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● Udzielenie Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018 (uchwała 11/2019 z 18 czerwca 
2019 r.); 

● Udzielenie Annie Miszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka 
Zarządu – Dyrektor Generalnej w roku 2018 (uchwała 12/2019 z 18 czerwca 
2019 r.); 

● Udzielenie Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu w roku 2018 (uchwała 13/2019 z 18 czerwca 2019 r.); 

● Udzielenie Maciejowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego w roku 2018 (uchwała 14/2019 
z 18 czerwca 2019 r.); 

● Odwołanie członków Komitetu Międzynarodowego (uchwała 15/2019  
z 18 czerwca 2019 r.); 

● Powołanie członków Komitetu Międzynarodowego (uchwała 16/2019  
z 18 czerwca 2019 r.). 
 

2. Zarząd Fundacji 
  
Organem kierującym Fundacją i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd Fundacji 
Auschwitz-Birkenau w składzie: dr Piotr M. A. Cywiński (Prezes), Łukasz Rozdeiczer-
Kryszkowski (Wiceprezes), Rafał Pióro (Wiceprezes), Wojciech Soczewica (członek 
Zarządu, Dyrektor Generalny), Elwir Świętochowski (członek Zarządu, Dyrektor 
Finansowy). W 2019 roku Zarząd spotkał się siedem razy (styczeń, marzec, maj, 
wrzesień, październik, listopad, grudzień). 
 
 

2.1. Działania ogólne 
 
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 2019 roku działania Zarządu skupiały się na przygotowaniu we współpracy  
z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Komisją Finansową Fundacji 
zaktualizowanych założeń Globalnego Planu Konserwacji. Prowadzone od 2012 r.  
w Miejscu Pamięci prace konserwatorskie pozwoliły na pogłębione wnioski, dotyczące 
tempa i kosztów realizowanych działań. Ponownej analizie poddano również warunki 
finansowe panujące na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji zrewidowano 
pożądany poziom Kapitału Wieczystego, mającego zagwarantować zachowanie 
Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń. W rezultacie tych działań przyjęty został 
dokument określający priorytety konserwatorskie na najbliższe 25-lecie wraz  
z warunkami jego realizacji oraz skorygowana została docelowa wartość Kapitału 
Fundacji do poziomu co najmniej 176 milionów euro. 
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Zarząd prowadził również przygotowania do obchodów 10-lecia działalności Fundacji, 
które odbyły się 6 grudnia 2019 r. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau i Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W obchodach na 
terenie Muzeum udział wzięli kanclerz Angela Merkel oraz premier Mateusz 
Morawiecki, natomiast część warszawska odbyła się w gronie przedstawicieli korpusu 
dyplomatycznego, firm od lat wspierających działalność Fundacji i jej przyjaciół. Na te 
okazje opracowana została dwujęzyczna publikacja jubileuszowa pt. Fundacja 
Auschwitz-Birkenau, Geneza, Rozwój, Przyszłość.  
 
Ponadto prace Zarządu skoncentrowane były na działaniach Fundacji wokół 
obchodów 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz (27 stycznia 2020 r.), w tym  
w szczególności na współpracy z Muzeum, Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation 
oraz darczyńcami państwowymi i prywatnymi.  
 
Fundacja kontynuowała przekazywanie środków na stworzenie wystawy stałej  
w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, pochodzących z odrębnej darowizny 
Republiki Federalnej Niemiec (w roku 2019 kwota w wysokości 389 478,75 PLN). 
 
 

2.2. Działania konserwatorskie 
 
W 2019 r. Zarząd Fundacji kontynuował przekazywanie środków zarobionych na 
Kapitale Wieczystym na prace konserwatorskie realizowane w ramach Globalnego 
Planu Konserwacji (uchwała Zarządu nr 1/1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia w roku 2019 kwoty 12 000 000,00 PLN zysku uzyskanego na Kapitale 
Wieczystym na konserwację Miejsca Pamięci). Zgodnie z zapotrzebowaniem 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na konto Muzeum przekazano  
12 847 927,28 PLN. Muzeum wydatkowało 12 737 885,10 PLN, a zwróciło do Fundacji 
41 112,35 PLN. Muzeum dysponuje pozostałą kwotą do czasu zakończenia 
realizowanych za te środki projektów. 
 
Środki pozostające na kontach Fundacji, a przeznaczone na realizację prac 
konserwatorskich, pozostają w każdej chwili do dyspozycji Muzeum. 
 
Projekty realizowane w 2019 r. w ramach Globalnego Planu Konserwacji 
 

● Projekty rozpoczęte w latach poprzednich, a zakończone w 2019 r.: 
 

● Konserwacja i zabezpieczenie ruin komór gazowych i krematoriów   
dawnego Auschwitz II-Birkenau – Etap II: 

W 2019 r. wykonano cały zakres prac zaplanowanych w projekcie. Zrealizowane 
zostały prace związane z wykonaniem palisady zabezpieczającej fragment ściany 
południowej rozbieralni, prace związane z przebudową i uzupełnieniem ścian 
oporowych oraz drenażem. Pracom tym towarzyszył monitoring geodezyjny, dzięki 
któremu rejestrowane i kontrolowane były przemieszczenia konstrukcji murowej.  
W ramach działań konserwatorskich wykonano dezynfekcję i oczyszczenie 
zachowanych elementów żelbetowych i fragmentów muru w obrębie hali pieców  
i komory gazowej oraz zabezpieczenie biobójcze. Przy ścianie południowej wykonano 
prace związane z usuwaniem elementów wtórnych przemurowań oraz naprawy muru 
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obejmujące wymianę najbardziej zniszczonych cegieł i spoin oraz uzupełnienie 
ubytków. Zrealizowano również prace związane z konserwacją wybranych elementów 
żelbetowych w obrębie dawnego pomieszczenia rozbieralni. Nad robotami 
budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski, a prace ziemne prowadzone  
w ramach zadania realizowano pod nadzorem archeologicznym i rabinicznym. Nad 
dokumentacją projektową realizowany był także nadzór autorski. 
  

● Konserwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B – Konserwacja obiektów 
archeologicznych – Etap II 

W ramach II etapu projektu założone zostało 2 662 kart ewidencyjnych dla 3 964 
zabytków (część z nich to karty zbiorowe, wykonane dla więcej niż jednego 
przedmiotu). Ewidencja zabytków wraz z towarzyszącymi działaniami  
przeprowadzana była przez pracowników zatrudnionych do realizacji projektu. 

● Projekty rozpoczęte i zakończone w 2019 r.: 
 

● Konserwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B - Konserwacja muzealiów: 
waliz, koszy wiklinowych, puszek po Cyklonie, części z komór gazowych 
i krematoriów protez, garnków oraz butów. Konserwacja archiwaliów: 
"Listów obozowych" oraz digitalizacja planów zespołu Zentralbauleitung 
– Etap IV" 

  
Prace przeprowadzone zostały przez pracowników zatrudnionych do realizacji 
projektu. W ramach projektu wykonano: 
Konserwacja listów obozowych – 400 szt. 
Digitalizacja listów obozowych – 400 szt. 
Digitalizacja planów zespołu Zentralbauleitung – 600 szt. 
Konserwacja waliz – 40 szt. 
Konserwacja koszy – 20 szt. 
Konserwacja przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego –20 szt. 
Konserwacja butów – 200 szt. 
Konserwacja garnków – 30 szt. 
Konserwacja puszek po Cyklonie – 40 szt. 
Konserwacja elementów z komór gazowych i krematoriów – 5 szt. 
 
W ramach projektu prowadzone były również m.in. konsultacje i badania mające na 
celu rozpoznanie materiałowe przedmiotów przeznaczonych do konserwacji. 
  

● Projekty trwające, rozpoczęte w 2019 r. i w latach poprzednich: 
  

● Regulacja stosunków wodnych dawnego KL Auschwitz II-Birkenau.  
Etap II  

  
Wykonywana była dokumentacja projektowa dotycząca kolejnej części odwodnienia 
dawnego KL Auschwitz II-Birkenau. Realizowano roboty remontowe, prace 
konserwatorskie oraz archeologiczne na następujących przepustach: P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, P26, P21, P24 oraz remont zachodniej części rowu nr R.6.1.1.3.1. 
Pracom towarzyszyły niezbędne nadzory. 
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● Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszystkimi obiektami  
z nim związanymi – Konserwacja baraków murowanych o nr inw. B-123 
i B-124 

  
Prowadzone były kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane, które w przyszłości 
umożliwią udostępnienie baraków dla zwiedzających. Zakończono prace w baraku   
o nr inw. B-123 i udostępniono niniejszy barak zwiedzającym. 
W ramach projektu wykonywane są usługi zewnętrzne, m.in. związane z dokumentacją 
prowadzonych prac, prostowaniem i stabilizacją ścian, budową instalacji 
niskoprądowych. 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.  
Sporządzono programy prac konserwatorskich baraków B-137 i B-139. 
Przeprowadzono badania na potrzeby tych programów. 
Cały czas prowadzone są prace interwencyjne, zabezpieczające przed dalszym 
zniszczeniem obiekty odcinka BI.  
  
W ramach projektu w 2019 r. podpisano i wykonano umowę na budowę drogi 
technicznej.  
  
W ramach działania: zakup sprzętu do wykonywania dokumentacji konserwatorskiej  
zakupiony został skaner laserowy wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. Zakupiono 
także sprzęt i akcesoria fotograficzne. W 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą prac 
na postawienie kolejnych hal namiotowych do prowadzenia prac w barakach. 
Zrealizowano etap projektowy umowy na hale, ich montaż rozpocznie się po 
wyłonieniu wykonawcy prac przy obiektach B-91, B-141, stąd realizacja tego działania 
przesunięta została do kolejnego VI etapu projektu. 
  

● Konserwacja obiektów drewnianych na terenie dawnego KL Auschwitz 
II-Birkenau – etap III 

  
W ramach działania prowadzono prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. 
baraku B-167 wraz z dokumentacją powykonawczą i fotogrametryczną oraz nadzorem 
archeologicznym wyłoniono wykonawcę prac i podpisano umowę. 
 
Rozpoczęto  działania związane z konserwacją i remontem  baraku o nr inw. B-167. 
Zdemontowano wschodnią połowę baraku drewnianego i przewieziono do pracowni 
wykonawcy, gdzie prowadzone są prace konserwatorskie. 

Na miejscu zabezpieczono zachodnią część baraku, przewód grzewczy, komin części 
wschodniej i zachodniej, zdemontowano, zinwentaryzowano i zabezpieczono 
posadzki betonowe części wschodniej i zachodniej, Wykonano izolację całości 
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fundamentów w części zachodniej, wykonano podbicie i izolację przewodu 
grzewczego, iniekcje pod kominem wschodnim i zachodnim, izolację klepisk części 
zachodniej. Wykonano konserwację warstw malarskich i tynków przewodu 
grzewczego i komina części zachodniej. Prace związane z odsalaniem  elementów 
drewnianych monitorowane są dzięki prowadzonym na bieżąco badaniom 
chemicznym. Pracom tym towarzyszyły nadzory: autorski, inwestorski oraz 
archeologiczny. 
  

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

 
Przygotowywany został opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia procedury 
przetargowej dot. konserwacji i remontu budowlanego baraków murowanych B-91  
i B-141. Ogłoszona została procedura przetargowa na usługę nadzoru inwestorskiego 
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi wykonywanymi  
w ramach konserwacji i remontu budowlanego baraków murowanych o nr inw. B-91 
(kuchnia), i B-141 (latryna) oraz montażu hal namiotowych nad tymi obiektami. 

Wykonana została rewizja dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją kosztorysów. 

● Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszystkimi obiektami  
z nim związanymi – Konserwacja baraków murowanych B-138 i B-139 

W  ramach projektu rozpoczęto prace poprzedzające działania konserwatorskie  
i roboty budowlane baraków murowanych o nr inw. B-138 i B-139 związane  
z zagospodarowaniem placu budowy (m.in. postawieniem hali namiotowej nad 
barakiem B-138).  

● Konserwacja obiektów drewnianych na terenie dawnego Auschwitz II - 
Birkenau – Konserwacja wież wartowniczych o nr inw. B-10 i B-13 

W ramach projektu wykonany został demontaż obydwu wież, wyłoniono wykonawcę  
robót budowlanych i prac konserwatorskich wieży o nr inw. B-10, przeprowadzono 
remont i montaż wieży B-10 zgodnie z projektem. Pracom towarzyszyły nadzory: 
autorski, inwestorski oraz archeologiczny. 

2.3. Działania administracyjne 

W roku 2019 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., a także Deloitte 
Poland Sp. z o.o. 

Na 31 grudnia 2019 roku Fundacja Auschwitz-Birkenau zatrudniała pięć osób na 
etacie. 
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Poniżej zaprezentowano strukturę kosztów administrowania działalnością statutową 
Fundacji w 2019 roku: 
  

KOSZTY ADMINISTROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ PLN 

Amortyzacja 699,86 

Zużycie materiałów i energii 31 616,16 

Usługi obce 1 124 444,07 

Wynagrodzenia 641 973,64 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 129 332,05 

Pozostałe koszty rodzajowe 284 202,45 

SUMA kosztów administrowania działalnością statutową 2 212 268,23 

Darowizny na koszty administracyjne -374 522,00 

SUMA kosztów administrowania działalnością statutową 
NETTO 1 837 746,23 

 

 

Szczegółowe informacje o kosztach wynagrodzeń i pozostałych kosztach ujęto  
w Sprawozdaniu Finansowym Fundacji za rok obrotowy 2019. 
  

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. 
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W 2019 roku Komisja obradowała 5 razy: 15 lutego, 28 maja, 3 lipca (w Oświęcimiu), 
8 października i 16 grudnia. 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 zrzesza przedstawicieli państw-darczyńców. Komitet pełni 
rolę doradczą i opiniującą.  
18 czerwca 2019 roku w Oświęcimiu odbyło się IX posiedzenie Komitetu 
Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. W spotkaniu udział wzięli: 
 

● Pani Anna Azari, reprezentująca Państwo Izrael, 
● Pani Isabelle Berro-Amadeї, reprezentująca Księstwo Monako, 
● Pan Conrad Bruch, reprezentujący Wielkie Księstwo Luksemburga, 
● Pan Jürg Burri, reprezentujący Konfederację Szwajcarską, 
● Pan Ilia Darchiaschvili, reprezentujący Gruzję, 
● Pan Ronald van Dartel, reprezentujący Królestwo Niderlandów, 
● Pan Guillermo Escribano, reprezentujący Królestwo Hiszpanii, 
● Pan Michael Gross, reprezentujący Republikę Federalną Niemiec, 
● Pan Martin Hermges, reprezentujący Republikę Austrii, 
● Pan Luc Jacobs, reprezentujący Królestwo Belgii, 
● Pan Ivan Jestřáb, reprezentujący Republikę Czeską, 
● Pan Dušan Krištofík, reprezentujący Republikę Słowacką, 
● Pan Olav Myklebust, reprezentujący Królestwo Norwegii, 
● Pan Roberto Neccia, reprezentujący Republikę Włoską, 
● Pan Aliosha Nedelchev, reprezentujący Republikę Bułgarii, 
● Pani Emer O’Connell, reprezentująca Irlandię, 
● Pan Juha Ottman, reprezentujący Republikę Finlandii, 
● Pani Keit Pentus-Rosimannus, reprezentująca Republikę Estońską, 
● Pani Ana Maria Ramirez, reprezentująca Republikę Argentyńską, 
● Pani Leslie Scanlon, reprezentująca Kanadę, 
● Pan Marek Szubert, reprezentujący Węgry, 
● Pan Frédéric de Touchet, reprezentujący Republikę Francuską, 
● Pan Jay Watkinson, reprezentujący Związek Australijski, 
● Pan Jens-Christian Wagner, reprezentujący Republikę Federalną Niemiec, 
● Pan Artūras Valionis, reprezentujący Republikę Litewską, 
● Pan Tom Zia, reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki. 

  
Podczas obrad zaprezentowano Raport z Działalności Fundacji w roku 2018, 
Sprawozdanie Finansowe, strukturę zatrudnienia w Fundacji oraz raport z audytu. 
Przedstawiony został stan Kapitału Wieczystego i działania Komisji Finansowej. 
Omówiony został stan przygotowań do obchodów 10. jubileuszu Fundacji i 75. rocznicy 
wyzwolenia KL Auschwitz. Przedstawiono założenia prezydencji Luksemburga  
w Międzynarodowym Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (IHRA).  
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Ponadto członkowie Komitetu Międzynarodowego wzięli udział w oficjalnym 
zakończeniu konserwacji pierwszego murowanego baraku więźniarskiego na terenie 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, która realizowana 
była w ramach Globalnego Planu Konserwacji i finansowana ze środków Fundacji 
Auschwitz-Birkenau. Do pilotażowego projektu konserwatorskiego wybrano dwa 
baraki w najgorszym stanie zachowania, znajdujące się na odcinku BIb byłego obozu 
Birkenau. Proces konserwacji trwał cztery lata, zaś doświadczenia z jego realizacji 
pozwolą na zastosowanie jeszcze lepszych metod zachowania innych elementów 
infrastruktury poobozowej i przedmiotów osobistych byłych więźniów. 
 
 

 
 III. POZYSKIWANIE DEKLARACJI FINANSOWEGO WSPARCIA 

KAPITAŁU WIECZYSTEGO 
 
1. Kraje 
  
W 2019 roku minął 8 rok wdrażania Globalnego Planu Konserwacji – zaplanowanego 
na wiele lat programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz, 
finansowanego z dochodów z Kapitału Wieczystego. Zmiany makroekonomiczne, 
rynkowe i technologiczne, do których doszło w tym czasie, spowodowały konieczność 
aktualizacji założeń Planu, w tym dotyczących tempa realizacji poszczególnych 
priorytetów konserwatorskich, zakresu prowadzonych działań i, co za tym idzie, 
wysokości Kapitału Wieczystego koniecznego dla zabezpieczenia przyszłych prac. 
Efektem tych kalkulacji było określenie na nowo docelowego poziomu Kapitału 
Fundacji w wysokości co najmniej 176 mln euro. Bezpieczne zainwestowanie tej kwoty 
ma pozwolić na pokrycie kosztów kompleksowej konserwacji w Miejscu Pamięci 
zaplanowanej na kolejne 25 lat.      
 
Nowa runda rozmów z państwami-darczyńcami została rozpoczęta na podstawie 
powyższych wniosków. Do końca 2019 roku projekt Fundacji Auschwitz-Birkenau 
angażował łącznie 38 krajów z całego świata. W lutym 2019 roku Fundacja otrzymała 
informację o kolejnej darowiźnie Monako w wysokości 15 000 euro. Dodatkowo, 
Irlandia i Portugalia podwyższyły swoje wkłady do Kapitału Wieczystego - każde 
państwo o 10 000 euro. Władze Kanady podjęły decyzję o zwiększeniu swojego 
zaangażowania finansowego w projekt, umożliwiając tym samym prywatnym 
darczyńcom z tego kraju możliwość przekazywania darowizn na rzecz Fundacji.  
W grudniu 2019 roku rządy 16 krajów związkowych i rządu federalnego RFN podjęły 
decyzję o dokapitalizowaniu Kapitału Wieczystego w wysokości do 60 mln euro. Tym 
samym suma wpłat i deklaracji wpłat na koniec 2019 roku wyniosła ok. 171 milionów 
euro. W kolejnych latach Fundacja będzie prowadzić działania zmierzające do 
zgromadzenia co najmniej kwoty 176 mln euro dla finansowego zabezpieczenia prac 
konserwatorskich Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.   
 
 
2. Miasta 
 
W 2019 r. Fundacja kontynuowała wysiłki polegające na włączeniu do projektu 
kolejnych metropolii, czego skutkiem było m.in. spotkanie z Sadiq Khanem, merem 

http://www.auschwitz.org/muzeum/konserwacja/globalny-plan-konserwacji
http://fundacja.auschwitz.org/
http://fundacja.auschwitz.org/
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Londynu i zapowiedź udzielenia przez stolicę Zjednoczonego Królestwa wsparcia 
projektowi i przekazania na cel Kapitału Wieczystego darowizny w wysokości 300 
tysięcy funtów.   
 
 
3.  Darczyńcy indywidualni i projekt „18 Filarów Pamięci” 
  
W 2019 roku Fundacja została zarejestrowana jako organizacja charytatywna na 
prawie kanadyjskim, co umożliwiło przekazywanie przez tamtejszych prywatnych 
darczyńców darowizn na rzecz Kapitału Wieczystego na warunkach określonych 
prawem miejscowym. W ślad za tą decyzją w 2019 r. donatorzy „Filaru” torontyjskiego 
przekazali Fundacji 700 000 dolarów kanadyjskich. Status organizacji charytatywnej 
został przyznany dzięki wsparciu kancelarii Osler, Hoskin & Harcourt LLP, udzielonym 
Fundacji pro bono. 
 
Fundacja kontynuowała współpracę z Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation, 
prowadzącą działalność na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Organizacja 
amerykańska od 2013 roku realizuje działania fundraisingowe na rzecz Fundacji, 
dzięki czemu budowany jest program „18 Filarów Pamięci”, polegający na zebraniu  
18 filantropów - osób indywidualnych oraz instytucji - wspomagających Fundację 
Auschwitz-Birkenau kwotą 1 miliona euro każdy. Do tej pory Fundacja stworzyła  
8 „Filarów Pamięci”. 
 
 
 
 

 IV.            ZEWNĘTRZNE WSPARCIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH 
 
W 2019 roku Fundację wspierało wiele znaczących firm, bez których pomocy działania 
prowadzone na rzecz zachowania Miejsca Pamięci byłyby zdecydowanie trudniejsze. 
Pomoc prawną pro bono świadczyła 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., natomiast Deloitte Advisory Sp. z o.o. s.k. 
przeprowadziło audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej Fundacji. Po raz kolejny 
audyt sprawozdania finansowego przeprowadził niezależny audytor, firma KPMG 
Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Wsparcia w zakresie doradztwa personalnego udzieliła również 
firma Hay Group Sp. z o.o. Bank BNP Paribas Fortis z siedzibą w Belgii wspiera naszą 
misję nie pobierając opłat za przechowywanie papierów wartościowych na rachunkach 
inwestycyjnych Fundacji.  
 
Dzięki corocznym darowiznom firm koszt świadczonych usługi nie obciąża budżetu 
operacyjnego Fundacji. 
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V.            PLANY NA ROK 2020 
  
Na podstawie zrewidowanych założeń Globalnego Planu Konserwacji, działania 
Fundacji w 2020 r. będą zmierzać do uzyskania deklaracji darczyńców gwarantujących 
maksymalne bezpieczeństwo Kapitału Wieczystego. Istotne znaczenie w tym 
kontekście będzie miał udział delegacji państwowych i prywatnych darczyńców  
w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz. Wobec decyzji RFN  
o podwojeniu darowizny na rzecz konserwacji Miejsca Pamięci, konieczne będzie 
uzgodnienie kompleksowego porozumienia między Fundacją, 16 krajami związkowymi 
i władzami federalnymi o przekazaniu środków. Kontynuowane będzie finansowanie 
działań konserwatorskich w Miejscu Pamięci. Fundacja dokona analizy możliwości 
wsparcia misji Muzeum w zakresie szeroko pojętej edukacji. Zapoczątkowanie tych 
działań możliwe będzie dzięki środkom z darowizny przekazanej Fundacji przez Operę 
Państwową w Berlinie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, które zgodnie  
z wolą donatora powinny być przeznaczone na sfinansowanie międzynarodowego 
projektu edukacyjnego. Fundacja Auschwitz-Birkenau będzie rozwijała współpracę  
z Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation między innymi w celu pozyskiwania 
kolejnych darczyńców indywidualnych w ramach projektu “18 Filarów Pamięci”. 
Sfinalizować należy kwestię darowizny filantropów torontyjskich. Fundacja będzie 
kontynuowała przekazywanie środków na stworzenie wystawy stałej w Muzeum  
i Miejscu Pamięci w Sobiborze, pochodzących z odrębnej darowizny Republiki 
Federalnej Niemiec. 
 


