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1. Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana do �ycia w styczniu 2009 roku. Siedzib� 
Fundacji stanowi warszawskie biuro Fundacji znajduj�ce si� przy ulicy Twardej 6 w 
budynku Gminy Wyznaniowej �ydowskiej w Warszawie. W 2009 w biurze Fundacji 
pracowały cztery osoby: Dyrektor Generalny, Jacek Kastelaniec (od momentu powołania 
Fundacji); dyrektor biura, Maria Zalewska (od pa�dziernika 2009); project manager, 
Beniamin Bielecki (od pa�dziernika 2009); project manager, Jan Mencwel (od pa�dziernika 
2009). Prace biura Fundacji w okresie od stycznia do pa�dziernika 2009 były ograniczone 
brakiem funduszy na opłacenie kosztów bie��cych biura. W pa�dzierniku 2009, grant 
niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych umo�liwił zatrudnienie nowych 
pracowników biura i podj�cie zintensyfikowanych wysiłków pozyskiwania �rodków na 
Fundusz Wieczysty.  

 
Zarz�d Fundacji Auschwitz-Birkenau, nadzoruj�cy prace Fundacji, spotkał si� kilkakrotnie 
w składzie: Piotr M. A. Cywi�ski, Prezes; Rafał Pióro, Wiceprezes; Łukasz Rozdeiczer, 
Wiceprezes; Jacek Kastelaniec, Dyrektor Generalny. Prezes Fundacji Piotr Cywi�ski oraz 
Dyrektor Generalny Jacek Kastelaniec prowadz� rozmowy i odbywaj� spotkania z 
przedstawicielami ró�nych krajów, co otwiera mo�liwo�� pozyskania kolejnych deklaracji 
finansowego wsparcia misji Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wiceprezes Fundacji Łukasz 
Rozdeiczer monitoruje sprawy prawne Fundacji i doradza w kwestiach zmian statutu 
Fundacji. Wiceprezes Fundacji Rafał Pióro jest odpowiedzialny za kwestie przygotowania 
współpracy z działem konserwacji Pa�stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
 

 
We współpracy z warszawskim biurem Fundacji, w grudniu 2009, została powołana do 
�ycia Komisja Finansowa Fundacji Auschwitz-Birkenau. Do głównych zada� Komisji 
Finansowej nale�y nadzorowanie pracy Zarz�du Fundacji Auschwitz-Birkenau w zakresie 
operacji finansowych, opracowanie rekomendacji co do sposobu inwestowania �rodków z 
Funduszu Wieczystego, a tak�e w zakresie ewentualnego zatrudnienia firm 
wyspecjalizowanych w tego typu działaniach.  W jej skład wchodz�: Józef Wancer 
(przewodnicz�cy Komisji), Włodzimierz Grudzi�ski, Antoni F. Reczek, Ekkehard Thiesler 
oraz Claude Trink (który doł�czył do Komisji w marcu 2010). Komisja Finansowa Fundacji 
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Auschwitz-Birkenau obradowała dotychczas cztery razy (grudzie�, marzec, kwiecie�, 
czerwiec). 
 

 
2. Rozesłany w lutym 2009 roku list Premiera RP, Donalda Tuska, informuj�cy zagranicznych 

przywódców czterdziestu kilku pa�stw o głównych celach Fundacji Auschwitz-Birkenau i o 
zadaniu zgromadzenia kwoty 120 mln euro na Fundusz Wieczysty, spotkał si� z 
przychylnym przyj�ciem wielu rz�dów, w tym Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Stanów 
Zjednoczonych. Z tymi pa�stwami Fundacja prowadzi intensywne rozmowy. Natomiast 
dotychczas wi���c� deklaracj� wsparcia Fundacji Auschwitz-Birkenau popart� wpłat� 
funduszy na nasze konto udzieliły nast�puj�ce kraje i miasta: 

 
 -    Republika Czeska (	77 000) 
- Królestwo Szwecji (	95 000) 
- Królestwo Norwegii (	239 000) 
- Konfederacja Szwajcarska (100,000 CHF) 
- Republika Estonii (	20 000) 
- Miasto Boulogne-Billancourt (	 25 000) 

 
Ponadto, Fundacja otrzymała wi���ce deklaracje przekazania konkretnych kwot na rzecz 
Funduszu Wieczystego od przedstawicieli niemieckich landów i rz�du federalnego 
Niemiec (	60 mln w przeci�gu najbli�szych pi�ciu lat), rz�du Republiki Austrii (	6 
mln), a tak�e od miasta Pary�a (	310 000).  
 
Wszystkie te kwoty składaj� si� na sum� przekraczaj�c� połow� potrzebnej kwoty 120 
mln Euro. Pozwala nam to z ogromnym optymizmem spojrze� na kompleksowe 
zabezpieczenie autentycznych pozostało�ci po dawnym obozie koncentracyjnym i 
zagłady Auschwitz-Birkenau oraz otwiera perspektyw� dla podobnych deklaracji takich 
pa�stw jak: 
 

- Francja (trwaj� intensywne rozmowy z przedstawicielami rz�du francuskiego; Prezes 
Zarz�du i Dyrektor Generalny odbyli szereg rozmów w Pary�u, a tak�e szereg spotka� z 
pracownikami ambasady francuskiej w Warszawie; brak natomiast jasnej i konkretnej 
deklaracji finansowej) 

- Wielka Brytania (projekt finansowego wsparcia projektu konserwacji Muzeum 
Auschwitz-Birkenau był poparty przez byłego premiera Wielkiej Brytanii, Gordona 
Browna; obecnie trwaj� rozmowy z przedstawicielami rz�du brytyjskiego, które zostały 
cz��ciowo zahamowane przez niedawn� zmian� rz�du Wielkiej Brytanii; Dyrektor 
Generalny Fundacji odbył szereg spotka� z przedstawicielami brytyjskiego rz�du w 
styczniu 2010; brak konkretnej deklaracji finansowej) 

- Belgia (przedstawiciele zarz�du Fundacji prowadz� intensywne rozmowy z 
przedstawicielami rz�du Belgii; spodziewana jest konkretna deklaracja finansowa w 
czerwcu 2010) 

- Stany Zjednoczone (Fundacja prowadzi bardzo intensywne rozmowy z 
przedstawicielamu ameryka�skiego Kongresu z udziałem i du�� pomoc� ambasady 
polskiej w Waszyngtonie; Dyrektor Generalny Fundacji spotkał si� z kilkoma 
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kongresmenami w styczniu w Waszyngtonie i otrzymał deklaracj� ich poparcia dla 
projektu Fundacji; brakuje konkretnej deklaracji finansowej) 

- Australia (rozmowy wchodz� w faz� zaawansowan�; J. E. Ambasador Australii w 
Polsce, pani Ruth Pearce, wyraziła nadziej� na wsparcie Funduszu Wieczystego 
�rodkami rz�du australijskiego; na sierpie� 2010 zaplanowana jest wizyta w Australii 
Prezesa Zarz�du Fundacji, Piotra Cywi�skiego i Dyrektora Generalnego Fundacji, Jacka 
Kastela�ca) 

- Malta (prowadzone s� rozmowy z przedstawicielami Malty w Warszawie; 
przedstawiciele zarz�du odbyli szereg rozmów telefonicznych z pracownikami 
ambasady; brak konkretnej deklaracji finansowej) 

- Serbia (prowadzone s� rozmowy z przedstawicielami Serbii w Warszawie; Dyrektor 
Generalny spotkał si� z Ambasadorem Serbii; przedstawiciele zarz�du odbyli szereg 
rozmów telefonicznych z pracownikami ambasady; brak konkretnej deklaracji 
finansowej) 

- Portugalia (prowadzone s� rozmowy z przedstawicielami Portugalii w Warszawie; 
przedstawiciele zarz�du odbyli szereg rozmów telefonicznych z pracownikami 
ambasady; brak konkretnej deklaracji finansowej) 

 
Rozmowy s� prowadzone tak�e z przedstawicielami: 
 

- Hiszpanii 
- Holandii 
- Luksemburga 
- Ksi�stwa Monako 
- Ukrainy 
- Rosji 
- Japonii 
- Korei Południowej 
- Chorwacji 

 
 

3. W listopadzie 2009 bie��ce konto Fundacji Auschwitz-Birkenau zostało zasilone przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec kwot� 156 tys. złotych. 
Dzi�ki tej dotacji warszawskie biuro Fundacji rozpocz�ło intensywn� działalno�� zarówno 
w zakresie działa� formalno-prawnych jak i budowania kontaktów pozwalaj�cych na 
pozyskanie kolejnych kwot na Fundusz Wieczysty. Fundusze pozyskane od niemieckiego 
MSZ, pozwoliły wyposa�y� biuro Fundacji, zakupi� meble, sprz�t i artykuły biurowe 
potrzebne do prowadzenia działalno�ci fundraisingowej.  

Ponadto Fundacja podj�ła współprac� z reprezentuj�cymi nas firmami prawniczymi i 
ksi�gowymi. Pomoc prawn�  �wiadczy nam nieodpłatnie kancelaria Weil, Gotshal & 
Manges. W wyniku rozpisanego przez Fundacj� przetargu na �wiadczenie Fundacji usług, 
doradztwem podatkowym zajmuje si� renomowana firma Ernst & Young, która �wiadczy 
nam swoje usługi pro bono.  Dzi�ki decyzji Zwi�zku Gmin Wyznaniowych �ydowskich w 
RP o udost�pnieniu Fundacji lokalu w budynku Gminy Warszawskiej, Fundacja Auschwitz-
Birkenau wynaj�ła biuro przy ul Twardej 6 na bardzo korzystnych warunkach.  Pieni�dze 
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pozyskane od niemieckiego MSZu, umo�liwiły tak�e zatrudnienie czterech pracowników 
biura Fundacji (dyrektor generalny, dyrektor biura i dwóch project managerów), których 
praca umo�liwia bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy na konserwacj� obiektów 
znajdujacych si� pod opiek� Pa�stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a tak�e 
przygotowaniem graficznych i audiowizualnych materiałów informacyjnych dotycz�cych 
prac i zada� Fudacji. Pracownicy Fundacji zajmuj� si� prowadzeniem i utrzymywaniem 
kontaktów z prawnikami i ksi�gowymi zapewniaj�cymi pełn� transparentno�� 
prowadzonych działa�. Przede wszystkim jednak, ich prace skupiaj� si� na kontaktowaniu 
si� z odpowiednimi przedstawicielami organizacji mi�dzynarodowych, pozarz�dowych, a 
tak�e z prywatnymi darczy�cami, od których mamy nadziej� pozyska� dalsze kwoty 
zasilaj�ce Fundusz Wieczysty. Oprócz wsparcia ze strony firm Weil, Gotshal & Manges 
oraz Ernst & Young, Fundacja pozyskała darowizn� w postaci sprz�tu do biura od firm 
Softex Data S.A i Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

Niestety, wi���cy nas termin wyga�ni�cia umowy grantowej z niemieckim MSZ (grant 
obejmował termin od pa�dziernika 2009 do stycznia 2010), bardzo skomplikował 
perspektyw� dalszej pracy naszego warszawskiego biura. Tym samym wysiłki maj�ce na 
celu pozyskanie kolejnych deklaracji finansowego wsparcia Funduszu Wieczystego były 
chwilowo zagro�one. W tej kwestii jeste�my całkowicie zdani na dobr� wol� zewn�trznych 
darczy�ców. Dlatego te� w okresie od lutego do czerwca 2010, warszawskie biuro Fundacji 
zintensyfikowało starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów 
bie��cych biura Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

4. Działania biura skupiaj� si� na pozyskaniu dalszych deklaracji finansowych na poczet 
Funduszu Wieczystego. Do naszych głównych obowi�zków nale�y zajmowanie si� 
bie��cymi pracami Fundacji, a tak�e organizowanie spotka� Zarz�du Fundacji, Rady 
Fundacji i Komisji Finansowej. W 2010 roku chcemy kontynuowa� rozpocz�te rozmowy z 
przedstawicielami zagranicznych rz�dów urz�duj�cymi w Warszawie, do których skierował 
swój list Premier Donald Tusk w lutym 2009.  
Ponadto, warszawskie biuro Fundacji jest odpowiedzialne za inicjowanie i podtrzymywanie 
pertraktacji z przedstawicielami zagranicznych rz�dów w Warszawie. Zadaniem 
priorytetowym jest utrzymywanie intensywnych kontaktów z wieloma ambasadami w 
Warszawie. Konsekwencj� tych wszechstronnych wysiłków fundraisingowych s� 
zagraniczne podró�e Dyrektora Generalnego Fundacji, Jacka Kastela�ca, które s� 
organizowane przez warszawskie biuro Fundacji.  
 
Pieni�dze pozyskane od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w pa�dzierniku 2009, 
umo�liwiły odbycie szeregu podró�y prowadz�cych do uzyskania poparcia organizacji 
rz�dowych i pozarz�dowych dla naszej misji ocalenia Miejsca Pami�ci Auschwitz-
Birkenau.  W 2009, biuro Fundacji zaplanowało i opłaciło trzy mi�dzynarodowe wizyty 
Dyrektora Genealnego na pierwszy miesi�c 2010 roku. W styczniu, Jacek Kastelaniec odbył 
spotkania w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Podró�e te potwierdziły 
nasze przekonanie, �e bezpo�rednie spotkania z przedstawicielami organizacji rz�dowych i 
pozarz�dowych pozostaj� najbardziej efektywnym sposobem na pozyskanie wsparcia 
finansowego dla misji Fundacji. Dzi�ki takim wizytom mamy okazj� dopilnowa�, �eby 
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deklaracje polityczne znajdowały swoje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach 
zagranicznych darczy�ców. 
 
W roku 2010 prace Fundacji skupi� si� na prowadzeniu dalszych negocjacji z 
zagranicznymi rz�dami oraz na próbach uzyskania konkretnych deklaracji dotycz�cych 
przekazania �rodków potrzebnych do utworzenia Funduszu Wieczystego. Naszym celem 
pozostaje wykorzystanie mi�dzynarodowego zainteresowania nasz� spraw�, 
spowodowanego deklaracjami Niemiec i Austrii. Aby osi�gn�� ten cel, niezb�dne jest 
odbycie kolejnych podró�y i spotka�. Planujemy odby� rozmowy z przedstawicielami 
wszystkich krajów, które pozytywnie odpowiedziały na list wysłany przez Premiera 
Donalda Tuska w lutym 2009 roku. 
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