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1. INFORMACJE FORMALNE 

Fundacja Auschwitz-Birkenau ma swoją zarejestrowaną siedzibę  

w Warszawie przy ul. Twardej 6, 00-104.  

Nr KRS: 0000328383, REGON: 141817074.  

 

 

Fundacją kieruje Zarząd w składzie: 

 

Piotr Cywiński – Prezes Zarządu 

Rafał Pióro – Wiceprezes Zarządu 

Łukasz Rozdeiczer Kryszkowski – Wiceprezes Zarządu 

Jacek Kastelaniec – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny 
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 Zasady, formy i zakres działalności statutowej  Fundacji zostały wyszczególnione 

w Statucie Fundacji Auschwitz-Birkenau przyjętym uchwałą Rady Fundacji z dnia 11 

czerwca 2010, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

 

 Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł, 

oraz poniesionych kosztach na realizację celów statutowych i pozostałych kosztach 

zawarte zostały w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2010 stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego raportu. Sprawozdanie wyszczególnia również kwotę wynagrodzeń oraz 

wartość aktywów fundacji w roku 2010.  

 

 

1. WPROWADZENIE DO RAPORTU MERYTORYCZNEGO 

 

 Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana do życia w styczniu 2009 roku 

przez prof. Władysława Bartoszewskiego. Głównym celem Fundacji Auschwitz-Birkenau 

jest zebranie 120 milionow euro na Fundusz Wieczysty. Zyski z Funduszu przeznaczone 

będą na sfinansowanie długofalowego programu prac konserwatorskich na terenie byłego 

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.  

 Zachowanie autentyzmu Auschwitz jest obowiązkiem całego świata, nie tylko 

względem niewinnych ofiar, ale i przyszłych pokoleń. Tylko dzięki zachowaniu 

unikatowej wymowy pozostałości poobozowych  kolejne pokolenia będą miały szansę na 

przeżycie tego fundamentalnego, wielowymiarowego doświadczenia, jakim jest wizyta w 

historycznym Miejscu Pamięci. Ochrona terenów i pozostałości po Auschwitz-Birkenau 

jest także hołdem wspólnoty międzynarodowej złożonym ofiarom tej niewyobrażalnej 

zbrodni.  

 Auschwitz-Birkenau jest dziś, obok relacji świadków, najważniejszym 

zachowanym obszarem największej zbrodni w historii Europy, jakim była realizowana 

przez nazistowskie Niemcy eksterminacja europejskich Żydów. Auschwitz stał się 

symbolem terroru, którego ofiarami byli także Polacy, Romowie czy jeńcy radzieccy. 

Należy dołożyć wszelkich starań aby to największe Miejsce Pamięci zostało zachowane w 

swoim autentycznym i jak najpełniej czytelnym kształcie. To główne zadanie Fundacji 

Auschwitz-Birkenau 
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Rada Fundacji: 

 Organem stanowiącym Fundacji jest Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau w 

składzie: Władysław Bartoszewski (przewodniczący), Eleonora Bergman, Henryk Flug, 

Piotr Kadlčik, Serge Klarsfeld, Edward Kosakowski, Paweł Machcewicz, Agnieszka 

Magdziak-Miszewska, Zbigniew Nosowski, Jürgen Ruttgers, Kalman Sultanik, Józef 

Wancer, Marek Zając,  apb. Józef Życiński . W roku 2010 roku Rada Fundacji zebrała się 

11 czerwca. Podjęto wówczas dwie uchwały: 

 

----------------------------------------- Treść Uchwały nr 1/2010------------------------------------- 

 

UCHWAŁA	  NR	  1	  

RADY	  FUNDACJI	  AUSCHWITZ-BIRKENAU	  

Z	  SIEDZIBĄ	  W	  WARSZAWIE	  

Z	  DN.	  11	  CZERWCA	  2010	  R.	  

W	  SPRAWIE	  PRZYJĘCIA	  REKOMENDACJI	  KOMISJI	  FINANSOWEJ	  FUNDACJI	  AUSCHWITZ-

BIRKENAU	  DOTYCZĄCEJ	  SPOSOBU	  INWESTOWANIA	  FUNDUSZU	  WIECZYSTEGO	  PRZEZ	  

RADĘ	  FUNDACJI	  AUSCHWITZ-BIRKENAU	  

 
 

 
Komisja Finansowa w składzie Józef Wancer, Ekkehard Thiesler, Włodzimierz Grudziński, Antoni 
F. Reczek, Claude Trink rekomenduje Radzie Fundacji i Zarządowi Fundacji Auschwitz-Birkenau 
następującą strategię inwestowania wszystkich funduszy Fundacji Auschwitz-Birkenau: 
 

1. Priorytetowym założeniem działań Komisji Finansowej jest zapewnienie bezpieczeństwa 
zgromadzonych w Funduszy Wieczystym środków. 

 
2. Dopóki Komisja Finansowa nie podejmie dalszych decyzji w tej sprawie, fundusze 

Fundacji będą pierwotnie inwestowane w dwóch walutach.  Minimum 70% wszystkich 
środków będzie inwestowanych w Euro, a nie więcej niż 30% funduszy będzie 
inwestowanych w PLN. Te wytyczne muszą uwzględniać ustalenia dotyczące walut, w 
których mają być inwestowane otrzymane od darczyńców środki, a także inne prawne 
ustalenia i umowy pomiędzy Fundacją Auschwitz-Birkenau i darczyńcami. Te wytyczne 
wejdą w życie z chwilą zatwierdzenia ich przez Radę Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

 
 

3. Klasyfikacja (rating) instytucji bankowych oraz rodzaju papierów wartościowych, w które 
będzie inwestować Fundacja, musi być lepsza lub taka sama jak rating Polski. W 
przypadku, gdy rating nabytych papierów wartościowych spadnie poniżej ratingu Polski, 
Zarząd Fundacji poinformuje o tym Komisję Finansową, która zdecyduje o podjęciu 
odpowiednich działań (każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno). 
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4. Skumulowane środki Fundacji będą inwestowane zgodnie z zasadą progresywnego 
inwestowania. Ten system odnosi się do sumy funduszy skumulowanych w Funduszu 
Wieczystym. Dopóki Fundusz Wieczysty nie osiągnie sumy 60 milionów Euro, 5% z tej 
sumy będzie zainwestowane w papiery jednego typu (nie więcej niż 3 miliony będzie 
zainwestowane w papiery wartościowe konkretnego emitenta). Ta sama proporcja odnosić 
się będzie do środków zgromadzonych na Funduszu Wieczystym po przekroczeniu sumy 
60 milionów Euro - 5% sumy (120 mln Euro) będzie zainwestowane w papiery jednego 
typu (nie wiecej niż 6 milionów będzie zainwestowane w papiery wartościowe 
konkretnego emitenta). 

 
 

5. Dopóki Komisja Finansowa nie podejmie dalszych decyzji w tej sprawie, Fundacja 
zainwestuje 90% swoich funduszy w obligacje; fundacja zainwestuje do 10% swoich 
funduszy w gwarantowane fundusze inwestycyjne. 

 
6. Dopóki Komisja Finansowa nie podejmie dalszych decyzji w tej sprawie, Fundacja nie 

wynajmie asset managera. To konkretne instytucje bankowe będą pomagały Fundacji w 
przeprowadzaniu poszczególnych transakcji (każda z tych transkacji będzie zaakceptowana 
przez członków Komisji Finansowej). Każda Transakcja dotycząca inwestowania środków 
z Funduszu Wieczystego będzie poprzedzona kosultacją Zarządu Fundacji z jednym z 
członków Komisji Finansowej. 

 
 

7. Oficjalną rekomendacją Komisji Finansowej jest osiągnięcie dochodów rocznych nie 
mniejszych niż 4%. 

 
------------------------------------------- Treść Uchwały nr 2/2010 ---------------------------------- 
 

UCHWAŁA	  NR	  2	  

RADY	  FUNDACJI	  AUSCHWITZ-BIRKENAU	  

Z	  SIEDZIBĄ	  W	  WARSZAWIE	  

Z	  DN.	  11	  CZERWCA	  2010	  R.	  

W	  SPRAWIE	  ZMIANY	  STATUTU	  FUNDACJI	  I	  PRZYJĘCIA	  TEKSTU	  JEDNOLITEGO	  STATUTU	  

FUNDACJI	  

	  

(1)	  Działając	  na	  podstawie	  postanowienia	   §	  22	  pkt.	   1	   Statutu	  Fundacji,	  Rada	  Fundacji	   –	  po	  

zasięgnięciu	   opinii	   Dyrektora	   Muzeum	   oraz	   Zarządu	   Fundacji	   –	   postanawia	   dokonać	  

następujących	  zmian	  w	  Statucie	  Fundacji:	  

	  

(a)	  w	  §	  9	  dodaje	  się	  pkt	  3a	  o	  następującej	  treści:	  

„3a.	   Środki	   stanowiące	   Kapitał	   Wieczysty	   będą	   inwestowane	   zgodnie	   z	   zasadą	  

„bezpieczeństwo	   jest	   ważniejsze	   niż	   rentowność”,	   co	   zostanie	   osiągnięte	   dzięki	  

odpowiedniemu	  zróżnicowaniu	  i	  dywersyfikacji	  inwestycji.”	  

	  

(b)	  w	  §	  9	  pkt.	  4	  Statutu	  Fundacji	  dodaje	  się	  zdanie	  trzecie:	  
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„Po	   wpłaceniu	   na	   Kapitał	   Wieczysty	   kwoty	   w	   wysokości	   120	   mln	   euro,	   koszty	   bieżącej	  

działalności	  Fundacji	  nie	  mogą	  przekraczać	  10%	  zysku	  z	  Kapitału	  Wieczystego.”	  

	  

(c)	  w	  §	  10	  pkt.	  1	  dodaje	  się	  literę	  “d”:	  

„d)	  Komisja	  Finansowa”	  

	  

(d)	  w	  §	  11	  pkt.	  2	  dodaje	  się	  następujące	  zdanie	  trzecie:	  

„Przewodniczącemu	  Komisji	  Finansowej	  przysługuje	  prawo	  uczestniczenia	  w	  posiedzeniach	  

Rady	  Fundacji,	  obejmujące	  prawo	  wyrażania	  opinii	  oraz	  zgłaszania	  propozycji	  uchwał.	  Prawo	  

Przewodniczącego	   Komisji	   Finansowej	   do	   uczestniczenia	   w	   posiedzeniach	   Rady	   Fundacji	  

przysługuje	  mu	  również	  w	  przypadku,	  gdy	  nie	  jest	  on	  członkiem	  Rady	  Fundacji.”	  

	  

(e)	  w	  §	  13	  dodaje	  się	  następujący	  pkt	  2a:	  

„2a.	  Powoływanie	  i	  odwoływanie	  członków	  Komisji	  Finansowej.”	  

	  

(f)	  w	  §	  13	  dodaje	  się	  następujący	  pkt	  10:	  

„10.	  Zatwierdzanie	  zasad	  i	  strategii	  inwestowania	  Kapitału	  Wieczystego.”	  

	  

(g)	  po	  §	  18	  należy	  dodać	  następny	  §	  18	  a:	  

„§	  18	  a	  

Komisja	  Finansowa	  

1.	   Komisja	   Finansowa	   składa	   się	   z	   4-‐10	   członków,	   w	   tym	   Przewodniczącego,	  

posiadających	   odpowiednią	   wiedzę	   z	   zakresu	   finansów	   lub	   rachunkowości,	  

powoływanych	  przez	  Radę	   Fundacji	   na	   5-‐letnią	   kadencję.	   Komisja	   Finansowa	  może	  

uchwalić	  swój	  regulamin	  pracy,	  który	  wymaga	  zatwierdzenia	  przez	  Radę	  Fundacji.	  

2.	   Komisja	   Finansowa	   opracowuje	   założenia	   i	   strategie	   inwestowania	   Kapitalu	  

Wieczystego,	  które	  przedkłada	  Radzie	  Fundacji	  do	  zatwierdzenia.	  Komisja	  Finansowa	  

kontroluje	  i	  doradza	  Zarządowi	  w	  sprawach	  operacyjnych	  dotyczących	  inwestowania	  

i	   zarzadzania	   majatkiem	   Fundacji,	   uwzgledniając	   zasady	   i	   strategie	   zatwierdzone	  

przez	  Radę	  Fundacji.	  Przewodniczący	  Komisji	  Finansowej	   informuje	  corocznie	  Radę	  

Fundacji	  o	  istotnych	  decyzjach	  inwestycyjnych.	  

3.	   Członkowie	   Komisji	   Finansowej	   pełnią	   swe	   funkcje	   honorowo.	   Członkom	   Komisji	  

Finansowej	   przysługuje	   zwrot	   wydatków	   poniesionych	   w	   związku	   z	   pełnieniem	  

funkcji.”	  

	  

(h)	  po	  §	  21	  dodaje	  się	  nowy	  §	  21a	  o	  następującej	  treści:	  
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„§	  21	  a	  

Roczne	  Sprawozdanie	  z	  działalności	  Fundacji	  i	  Audyt	  Zewnętrzny	  

Roczne	  sprawozdanie	  z	  działalności	  Fundacji	   i	  audyt	  zewnętrzny,	  niezależnie	  od	  elementów	  

wymaganych	  przez	  właściwe	  przepisy	  prawa,	  powinny	  przedstawiać:	  

a)	   ocenę	  prawidłowości	  kierowania	  działalnością	  Fundacji,	  

b)	   zmiany	  sytuacji	  majątkowej	  i	  dochodowej,	  a	  także	  płynność	  i	  rentowność	  Fundacji,	  

c)	   transakcje	   przynoszące	   straty	   oraz	   przyczyny	   strat,	   jeżeli	   te	   transakcje	   i	   przyczyny	  

miały	  znaczenie	  dla	  sytuacji	  majątkowej	  i	  dochodowej	  Fundacji,	  

d)	   przyczyny	  straty	  netto	  wykazanej	  w	  rachunku	  zysków	  i	  strat.”	  

	  

(2)	   Rada	   Fundacji	   postanawia	   przyjąć	   tekst	   jednolity	   Statutu	   Fundacji	   uwzględniającego	  

zmiany	  określone	  w	  ust.	  (1)	  niniejszej	  Uchwały.	  Tekst	  jednolity	  Statutu	  stanowi	  załącznik	  nr	  

1	  do	  niniejszej	  Uchwały.	  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zarząd Fundacji: 

	   Ciałem kierującym Fundacją jest Zarząd Fundacji Auschwitz-Birkenau w składzie: 

dr Piotr M.A. Cywiński (prezes), Rafał Pióro (wiceprezes), Łukasz Rozdeiczer 

(wizeprezes), Jacek Kastelaniec (dyrektor generalny). Zarząd spotkał się w 2010 roku 

formalnie dwukrotnie: w czerwcu i w grudniu. Do jego obowiązków należy między innymi 

sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji oraz ustalanie wielkości zatrudnienia i 

wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym 

planem finansowym.  

 W 2010 roku Piotr M.A. Cywiński odbył szereg wizyt zagranicznych, podczas 

których mówił o działalności Fundacji oraz wyzwaniach konserwatorskich w Państwowym 

Muzeum Auschwitz-Birkenau. Rafał Pióro nadzorował kwestie związane z pracami 

konserwatorskimi w Muzeum oraz koordynował współpracę z zespołem konserwatorskim 

oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących konserwacji. Łukasz 

Rozdeiczer nadzorował kwestie prawne związane z działalnością Fundacji oraz Komisji 

Finansowej. Działania Jacka Kastelańca wyszczególnione zostały w punkcie 2. 

 

Komisja Finansowa: 
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 Celem działań Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zapewnienie 

bezpieczeństwa środków gromadzonych w Funduszu Wieczystym. W jej skład wchodzą 

Józef Wancer (przewodniczący Komisji), Włodzimierz Grudziński, Antoni F. Reczek, 

Ekkehard Thiesler oraz Claude Trink (który dołączył do Komisji w marcu 2010 roku). 

Komisja obradowała w 2010 roku pięciokrotnie (marzec, kwiecień, czerwiec, wrzesień, 

listopad). Do jej głównych zadań należało nadzorowanie pracy Zarządu Fundacji 

Auschwitz-Birkenau w zakresie operacji finansowych oraz opracowanie rekomendacji 

sposobu inwestowania środków zgromadzonych w Funduszu Wieczystym. Strategia 

opracowana przez Komisję została zaakceptowana przez Radę Fundacji uchwałą nr 1/2010 

na posiedzeniu 11 czerwca 2010 roku.  

 Komisja Finansowa zarekomendowała również spółkę KPMG na biegłego 

rewidenta sprawozdań finansowych Fundacji za lata 2009 i 2010, a także zaproponowała 

nawiązanie współpracy z bankiem Pekao SA w zakresie prowadzenia części kont 

inwestycyjnych w ramach Funduszu Wieczystego. 

 

Komitet	  Międzynarodowy: 

 W 2010 roku Fundacja rozpoczęła tworzenie Komitetu Międzynarodowego, który 

ma pełnić funkcję doradczą i opiniującą. Do ambasad krajów, które przekazały środki na 

Fundusz Wieczysty wysłane zostały zaproszenia do Komitetu z prośbą o nominację 

reprezentanta.  

 

Pracownicy Fundacji: 

W 2010 roku Fundacja zatrudniała pięć osób: 

- Dyrektora Generalnego, Jacka Kastelańca (zgodnie z decyzją Rady Fundacji z 

dnia  16 grudnia 2009 roku) 

- Dyrektora biura, Marię Zalewską (do sierpnia 2010) 

- Dyrektora biura, Macieja Antosika (od września 2010) 

- Project Managera, Macieja Bulandę (od czerwca 2010) 

- Specjalistę ds. kontaktów międzynarodowych, Annę Miszewską (od czerwca 

2010) 

 

2. POZYSKIWANIE KOLEJNYCH DEKLARACJI FINANSOWEGO 

WSPARCIA FUNDUSZU WIECZYSTEGO 
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 Rozesłany w lutym 2009 roku list Premiera RP, Donalda Tuska, informujący 

przywódców ponad czterdziestu państw o głównych zamierzeniach Fundacji i o zadaniu 

zgromadzenia kwoty 120 mln euro na Fundusz Wieczysty, spotkał się z przychylnym 

przyjęciem wielu rządów.   

 15 grudnia 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją a Republiką 

Federalną Niemiec na przekazanie do Funduszu Wieczystego 60 mln euro. Zgodnie z 

umową wpłata dokonana będzie w 5 ratach po 12 mln w każdym roku poczynając od roku 

2011.  

 Fundacja otrzymała również wiążące deklaracje przekazania do Funduszu 

Wieczystego kwoty 15 mln dolarów od Stanów Zjednoczonych oraz 6 mln euro od 

Republiki Austrii. 

 W 2010 roku Fundusz Wieczysty wsparły również: Królestwo Niderlandów 

(400 000 EUR), Konfederacja Szwajcarska (100 000 CHF), Miasto Boulogne-Billancourt 

(25 000 EUR), Republika Malty (5 000 EUR), wpłaty indywidualne złotówkowe 

(1 024,22 PLN) oraz wpłaty indywidualne w euro (130 EUR). Dodatkowo, prawomocnym 

wyrokiem sądu z dnia 30 grudnia 2010 roku, na sprawców kradzieży napisu z bramy 

Muzeum nałożono kary o łącznej wysokości 30 000 PLN. Zasądzona kwota wpłynie na 

konto Fundacji. Powyższe wpłaty i deklaracje składają się na sumę ponad 80 mln euro 

stanowiącą 2/3 potrzebnej kwoty 120 mln euro. Pozwala nam to z ogromnym optymizmem 

myśleć o przyszłości Fundacji i zdecydowanie przybliża moment, w którym możliwe 

będzie kompleksowe zabezpieczenie autentycznych pozostałości po byłym niemieckim 

nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Otwiera to również 

perspektywę dla podobnych deklaracji takich państw, jak: 

 

- Wielka Brytania:  projekt finansowego wsparcia projektu konserwacji Muzeum 

Auschwitz-Birkenau poparł byłey premiera Wielkiej Brytanii, Gordon Brown. Do 31 

grudnia 2010 roku nie padła jednak konkretna deklaracja finansowa, ale wiele 

wskazuje na to, że Wielka Brytania weźmie udział w projekcie Fundacji. 

 

- Belgia: intensywne rozmowy trwające cały rok doprowadziły do konkretnej deklaracji 

finansowej: 500 000 EUR 

 

- Australia: rozmowy wchodzą w fazę zaawansowaną; Jej Ekscelencja Pani 

Ambasador Australii w Polsce, Ruth Pearce, poparła projekt wsparcia Funduszu 
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Wieczystego środkami rządu australijskiego. W w listopadzie 2010 roku Piotr M.A. 

Cywiński i dyrektor generalny Fundacji udali się z wizytą do Australii. Po spotkaniach 

z przedstawicielami rządu i organizacji żydowskich otrzymali potwierdzenie silnego 

poparcia. Brak w chwili obecnej konkretnych deklaracji finansowych. 

 

- Nowa Zelandia: dyrektor generalny udał się z wizytą do Nowej Zelandii w 

listopadzie 2010 roku i po spotkaniach z przedstawicielami rządu otrzymał deklarację 

poparcia dla działań Fundacji. Brak w chwili obecnej konkretnych deklaracji 

finansowych. 

 

- Kanada: przedstawiciele Fundacji odbyli w grudniu wizytę w Ottawie, Montrealu 

oraz Toronto. Spotkali się z przedstawicielami środowisk żydowskich, członkami 

Parlamentu Kanady (w tym z ministrem Jasonem Kenney) oraz z przedstawicielami 

Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Pomimo pierwszych wstrzemięźliwych sygnałów z 

Kanady w odpowiedzi na list Premiera Donalda Tuska, wizyta zaowocowała 

perspektywą wsparcia działań Fundacji przez rząd kanadyjski. 

 

- Brazylia: dyrektor generalny odbył w październiku 2010 wizytę w São Paulo, 

podczas której spotkał się z przedstawicielami środowisk żydowskich i władz 

lokalnych. Otrzymał deklaracje wsparcia dla działań Fundacji. Brak w chwili obecnej 

konkretnych deklaracji finansowych. 

 

- Argentyna: dyrektor generalny odbył w październiku 2010 roku wizytę w Buenos 

Aires, podczas której spotkał się z przedstawicielami środowisk żydowskich i władz 

państwowych. Otrzymał deklaracje wsparcia dla misji zachowania autentyzmu 

Miejsca Pamięci Auschwitz. Brak w chwili obecnej konkretnych deklaracji 

finansowych. 

 

- Hiszpania: przedstawiciele Fundacji odbyli we wrześniu 2010 roku wizytę w 

Madrycie. Spotkali się tam z reprezentantami środowisk żydowskich i władz 

państwowych. Otrzymali deklaracje wsparcia dla działań Fundacji oraz zapewnienie o 

podjęciu decyzji o wkładzie do Funduszu przez rząd Hiszpanii do końca grudnia 2010. 

Brak w chwili obecnej konkretnych deklaracji finansowych 
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- Francja: trwają intensywne rozmowy z przedstawicielami rządu francuskiego. Jacek 

Katelaniec a także Piotr Cywiński odbyli szereg spotkań w Warszawie i Paryżu. 

Niestety, mimo deklarowanego wsparcia moralnego dla misji zachowania autentyzmu 

Miejsca Pamięci brak jest jasnej i konkretnej deklaracji finansowej. Przekazanie kwoty 

310 000 EUR do Funduszu Wieczystego zadeklarowało natomiast miasto Paryż 

[informacja dodana dn. 12.09.2011]. 

 

 Republika Francuska była również jednym z inicjatorów wsparcia Unii Europejsckiej 

dla Muzeum na konkretne projekty konserwatorskie i wstępnej deklaracji przekazania 

Muzeum 4 milionów euro. 

 

 W organizacji wizyt pracowników Fundacji w wyżej wymienionych krajach 

aktywnie uczestniczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Polscy dyplomaci brali 

udział w niektórych spotkaniach za granicą oraz pomagali nawiązać i utrzymać wiele 

kontaktów z członkami zagranicznych rządów. 

  

3. FOLDER INFORMACYJNY FUNDACJI I KAMPANIA INTERVENE NOW 

 

 Oprócz powyższych działań fundraisingowych, przez cały rok 2010 trwały prace 

nad folderem informacyjnym The preservation of Auschwitz-Birkenau – our responsibility 

for future generations zawierającym podstawowe informacje o celach działań Fundacji 

oraz zaproszenie do udziału w projekcie budowania Funduszu Wieczystego. Powstał on 

dzięki pracy firm Gutenberg Networks, So Design oraz Pozytyw Poligrafia, które 

przygotowały i wykonały ten główny materiał informacyjny Fundacji pro bono. Folder 

wysłany został do przedstawicieli wszystkich środowisk, zarówno rządowych jak i 

pozarządowych, z którymi fundacja nawiązała i utrzymywała kontakt. Stanowił on 

również część kampanii Intervene Now przygotowywanej w 2010 roku przy nieodpłatnym 

wsparciu agencji Edelman PR. 

 Kampania Intervene Now skierowana jest do indywidualnych darczyńców, którzy 

poprzez serwis Facebook oraz stronę internetową Fundacji i Muzeum, mogą pomóc w 

tworzeniu Funduszu Wieczystego i wesprzeć misję fundacji. Zainaugurowano ją 27 

stycznia 2011 (66. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz, Międzynarodowy Dzień Pamięci 

o Holokauście) w 9 krajach (Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 

Hiszpania, Brazylia, Izrael, Kanada, Francja). Jest to działanie, które pomoże nie tylko 
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zebrać potrzebną kwotę na Fundusz Wieczysty, ale przede wszystkim uświadamiać 

ludziom uwarunkowania zachowania długofalowej pamięci o ofiarach Auschwitz, 

szczególnie wśród ludzi młodych.  

 W 2010 roku przygotowania do kampanii wymagały również nawiązania 

kontaktów z przedstawicielami mediów na całym świecie. Dzięki temu materiały 

promujące Intervene Now ukazały się w wielu zagranicznych gazetach i serwisach 

informacyjnych. Współpraca z mediami była jednym z priorytetów Fundacji oraz Muzeum 

w 2010 roku. Umożliwiła bowiem dotarcie z informacją o misji Fundacji do opinii 

publicznej. Pozwala to zatem mieć nadzieję, że wołanie o pomoc w ocaleniu Miejsca 

Pamięci będzie coraz lepiej słyszalne i rozumiane. 

 

4. GRANT Z NIEMIECKIEGO MSZ NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ  

(STYCZEŃ 2010 – GRUDZIEŃ 2010) 

 Prace Fundacji w okresie od lutego do czerwca 2010 roku były ograniczone 

brakiem funduszy. W czerwcu 2010 roku grant niemieckiego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych 469 008,00 złotych umożliwił podjęcie zintensyfikowanych wysiłków na 

rzecz pozyskiwania środków na Fundusz Wieczysty i zabezpieczył potrzeby finansowe 

Fundacji do końca roku 2010. Dzięki tym środkom wyposażono biuro Fundacji w kolejny 

niezbędny sprzęt oraz zakupiono dodatkowe meble i artykuły biurowe.  

 Pieniądze pozyskane od niemieckiego MSZ pozwoliły na dalsze zatrudnienie 

pracowników Fundacji, umożliwiając bardziej efektywne pozyskiwanie środków na 

konserwację, a także przygotowanie graficznych i audiowizualnych materiałów 

informacyjnych dotyczących prac i zadań Fundacji oraz wysyłanie ich do odbiorców na 

całym świecie. Możliwe stało się również odbycie podróży i spotkań mających na celu 

uzyskanie poparcia organizacji rządowych i pozarządowych dla naszej misji ocalenia 

Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.  

 

5. DZIAŁANIA WARSZAWSKIEGO BIURA FUNDACJI 
 

Siedziba Fundacji mieści się w budynku Związku Gmin Wyznaniowych 

Żydowskich w RP przy ul Twardej 6 w Warszawie. 

 Działania biura skupiają się na pozyskiwaniu dalszych deklaracji finansowych 

na poczet Funduszu Wieczystego. Do głównych obowiązków należą bieżące sprawy 
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cywilno-prawne i bankowe, a także organizowanie pracy Zarządu Fundacji, Rady Fundacji 

i Komisji Finansowej.  

 Warszawskie biuro jest również odpowiedzialne za inicjowanie i podtrzymywanie 

kontaktów z przedstawicielami rządów wielu krajów jak i poprzez relacje z ich 

ambasadami w Warszawie. Wynikiem tych wszechstronnych wysiłków są zagraniczne 

wizyty pracowników Fundacji organizowane przez biuro przy współpracy ambasad oraz 

polskiego MSZ. W 2010 roku biuro Fundacji zaplanowało i opłaciło wszystkie 

zagraniczne wizyty przedstawicieli Fundacji (wyłączając wizytę w Australii sfinansowaną 

przez gospodarzy). Potwierdziły one przekonanie, że bezpośrednie spotkania 

z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych pozostają najbardziej 

efektywnym sposobem na pozyskanie wsparcia finansowego dla misji Fundacji.  

 Prace biura skupiają się również na nawiązywaniu kontaktów z odpowiednimi 

przedstawicielami organizacji międzynarodowych, pozarządowych, a także z prywatnymi 

darczyńcami, od których Fundacja zamierza również pozyskać kwoty zasilające Fundusz 

Wieczysty. Listy Piotra Cywińskiego wraz z folderami informującymi o działaniach 

Fundacji zostały rozesłane do prezesów i przedstawicieli największych na świecie 

instytucji bankowych i korporacyjnych takich jak Google, Deutsche Bank, czy Facebook.  

 W 2010 roku biuro Fundacji kontynuowało również współpracę z kancelarią 

prawną Weil, Gotshal & Manges, oraz kancelarią Clifford Chance, które świadczyły 

Fundacji swoje usługi nieodpłatnie. Doradztwem podatkowym i księgowością zajmowała 

się firma Ernst & Young, współpracując z Fundacją na bardzo korzystnych warunkach. W 

listopadzie, w celu przeprowadzenia audytu finansowego za rok 2009 i 2010, nawiązano 

kontakt ze spółką KPMG, która zrealizuje to zadanie jako darowiznę dla Fundacji. Za 

nawiązaniem współpracy z wymienionymi instytucjami stało przekonanie o potrzebie 

zapewnienia jak największej przejrzystości działaniom biura i całej Fundacji. 

 Kolejnym ważnym celem było zapewnienie jak najlepszego przepływu informacji 

pomiędzy biurem Fundacji a Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. W 

szczególności należało dopilnować spójności działań informacyjnych obu instytucji. W 

tym celu biuro pozostawało w stałym kontakcie zarówno z działem wizerunku i informacji, 

jak i z działem konserwacji Muzeum. Pozwoliło to ujednolicić działania, szczególnie w 

kontekście prac nad kampanią Intervene Now oraz wypracować wspólne procedury 

ubiegania się o środki na Fundusz Wieczysty. 

 W grudniu 2010 roku biuro fundacji otrzymało 100 000 euro od francuskiej 

Fondation pour la Memoire de la Shoah na finansowanie działań w 2011 roku. 
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6. PLANY NA ROK 2011 

 

W 2011 roku Fundacja zamierza kontynuować rozpoczęte rozmowy z 

przedstawicielami zagranicznych rządów urzędującymi w Warszawie, do których swój list 

skierował premier Donald Tusk. Priorytetem będzie uzyskanie konkretnych deklaracji 

przekazania środków na Fundusz Wieczysty. Zamiarem Fundacji jest wykorzystanie 

międzynarodowego zainteresowania naszą sprawą, wywołanego poczynionymi dotąd 

wpłatami i deklaracjami, nawiązując kontakty z mediami na całym świecie i utrzymując 

już istniejące. Niezbędne jest również odbycie kolejnych podróży i spotkań. W tym celu 

przedstawiciele Fundacji planują odwiedzić wszystkie kraje, które pozytywnie 

odpowiedziały na list wysłany przez premiera Donalda Tuska w lutym 2009 roku. W roku 

2011, dzięki opracowanym wcześniej procedurom, pierwsze poważniejsze kwoty 

składające się na powstający Fundusz Wieczysty zostaną zainwestowane. Jednocześnie 

prowadzone będą starania na rzecz znalezienia źródeł bieżącego utrzymania biura Fundacji 

w roku 2012 i częściowo 2013.  

 

 

Spis załączników: 

 

1. Statut Fundacji Auschwitz-Birkenau przyjęty uchwałą Rady Fundacji z dnia 11 

czerwca 2010 r. 

2. Sprawozdanie Finansowe Fundacji Auschwitz-Birkenau za rok 2010. 


