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       Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana w styczniu 2009 roku przez 

Prof.  Władysława Bartoszewskiego, który ustanowił główny cel jej działalności: zebranie 

środków na konserwację Miejsca Pamięci – KL Auschwitz I oraz KL Auschwitz II Birkenau.  

       Rok 2021 był rokiem, w którym obok finansowania działań konserwatorskich kontynuowano 

równolegle drugi statutowy cel działań Fundacji: wspieranie działalności edukacyjnej związanej 

z  misją Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.  

       Przedstawiamy Raport Merytoryczny Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau.  Jest  on 

sprawozdaniem z działalności organizacji obejmującym 2021 rok. Zgodnie bowiem z  §  17  ust. 5 

Statutu FAB z dnia 31 maja 2011 roku, sprawozdanie za ubiegły rok kalendarzowy przedkładane 

jest Radzie Fundacji będącej organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym organizacji.  

 

Zarząd Fundacji Auschwitz – Birkenau   
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  INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 DANE PODSTAWOWE 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji zostały wyszczególnione w tekście jednolitym 

Statutu Fundacji Auschwitz-Birkenau, przyjętym Uchwałą Rady Fundacji Nr 3/2011 z dnia 

31 maja  2011 roku. Dokument opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Fundacji, 

www.fundacja.auschwitz.org.  

Fundacja używa logotypu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zaadaptowanego 

na jej potrzeby (jak na awersie Raportu). W domenie “auschwitz.org” posiada subdomenę 

“fundacja.auschwitz.org”, utrzymywaną i prowadzoną przez Muzeum.  

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala na przekazywanie na jej rzecz 1% 

podatku dochodowego osób fizycznych rozliczających się na terenie Polski. 

 

tabela nr 1: dane podstawowe 

NAZWA: FUNDACJA AUSCHWITZ-BIRKENAU 

KRS: 328383 

REGON: 141817074 

SIEDZIBA: 00-534 WARSZAWA, MOKOTOWSKA 56/9 

E-MAIL: fundacja@fab.org.pl 

STRONA www: www.fundacja.auschwitz.org 

 

 

1.2 ORGANY FUNDACJI 

Zgodnie ze Statutem, organami Fundacji są: Rada Fundacji, jej Zarząd, Komisja Finansowa oraz 

Komitet Międzynarodowy. Pierwszy z wymienionych pełni rolę stanowiącą, kontrolną i opiniującą. 

Funkcję kontrolną i doradczą, jednakże w odniesieniu do strategii inwestycji Kapitału Wieczystego oraz 

zarządzania majątkiem Fundacji, pełni również Komisja Finansowa. Natomiast, znaczenie Komitetu 

Międzynarodowego, złożonego z przedstawicieli 35 Państw – Darczyńców, koncentruje się na roli 

opiniującej. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.  

Poniżej zamieszczono kalendarz prac Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Komisji Finansowej oraz 

Komitetu Międzynarodowego w 2021 roku (tabela nr 2). Członków poszczególnych organów Fundacji 

wymieniono w  załączniku do niniejszego Raportu. W kolejnych załącznikach zawarto również opis 

działań organów i treść uchwał (załączniki A-C).  

 

http://www.fundacja.auschwitz.org/
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tabela nr 2: kalendarz prac Organów Fundacji w roku 2021 

KALENDARZ PRAC ORGANÓW FUNDACJI  -  2021 

RADA 

FUNDACJI 
ZARZĄD  

KOMISJA 

FINANSOWA 
KOMITET MIEDZYNARODOWY 

---- 12 stycznia ---- ---- 

---- 
2 lutego 

25 lutego 
23 lutego ---- 

24 marca  

(XV posiedzenie) 
16 marca 25 marca ---- 

---- ---- 27 kwietnia ---- 

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

---- 24 czerwca 7 czerwca ---- 

---- ---- 26 lipca ---- 

---- 19 sierpnia ---- ---- 

28 września 

   (XVI 

posiedzenie) 

21 września ---- ----  

---- 21 października 10 października 
24 października 

(XI Posiedzenie) 
 

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

---- ---- 7 grudnia ----  

 

 

ilustracje nr 1-4 (fot. J.C.- PMAB, S.T): W październiku 2021 roku członkowie Komisji Finansowej oraz asset 

menagerowie mieli możliwość odbycia  wizyty na terenie Muzeum. Prezentacje prowadziły Agnieszka Różanowska 

-Tanistra – kierownik Globalnego Planu Konserwacji oraz Jolanta Banaś-Maciaszczyk – kierownik Pracowni.  
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1.3 FINANSE FUNDACJI 

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz 

rentowności Fundacji zawarte zostały w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2021. Dokument ten jest 

sporządzany w  złotym polskim i zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, a następnie 

publikowany na stronie internetowej Fundacji.  

Wynik finansowy Fundacji wyniósł 144,95 milionów złotych (zysk netto). Zgodnie z zasadami 

funkcjonowania Fundacji 98,40% tej kwoty powiększyło majątek Fundacji, tj. Kapitał Wieczysty. 

Dlatego, w uzupełnieniu do ww. sprawozdania prezentujemy poniżej sytuację finansową Fundacji w 

ujęciu zarządczym, dopasowanym do specyfiki funkcjonowania fundacji z kapitałem wieczystym. W 

takim ujęciu przychód Fundacji, który mógł zostać przeznaczony na finansowanie podstawowej 

działalności statutowej, wyniósł 16,3 miliona złotych, zaś koszty działań statutowych wyniosły 25,42  

miliona złotych. Oznacza to, że ujemny wynik kasowy, który powstał w roku 2021 został pokryty z 

nadwyżek kasowych uzyskanych w latach ubiegłych i zatrzymanych w Fundacji. 

Członkom Zarządu Fundacji, w roku obrotowym 2021 wypłacono wynagrodzenia w wysokości 

390,2 tysiąca złotych. Członkom Rady Fundacji, Komisji Finansowej oraz Komitetu 

Międzynarodowego nie są wypłacane wynagrodzenia. 

 

tabela nr 3: najważniejsze pozycje rachunku wyników za 2021 rok w PLN 

NAJWAŻNIEJSZE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW W PLN ZA 2021 ROK  

PRZYCHÓD FUNDACJI (tworzący majątek fundacji, nie do wydatkowania) 
 

 

Darowizny na kapitał wieczysty 142 633 028,83  

Zachowanie kasowej wartości kapitału wieczystego 2 022 645,81  

Różnice kursowe niezrealizowane 675 067,33  

Różnice kursowe zrealizowane 8 477 005,20  

SUMA 153 807 747,17   

PRZYCHÓD FUNDACJI (do wydatkowania na działalność statutową) 
 

 

Darowizny na projekty edukacyjne 1 348 205,60  

Zyski netto z kapitału wieczystego  14 738 968,57  

Pozostałe przychody operacyjne netto 212 427,51  

SUMA 16 299 601,68  

WYDATKI FUNDACJI (w ramach działalności statutowej) 
 

Finansowanie prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci 22 383 758,72  

Finansowanie projektów edukacyjnych 1 570 256,81  

Koszty administracyjne Fundacji (netto) 1 468 981,57  

SUMA 25 422 997,10  

   

WYNIK KASOWY (pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych) -9 123 395,42  
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tabela nr 4: przychody z Kapitału Wieczystego i wydatki fundacji w latach 2009-2021 w PLN 

 

ROK Przychody z KW 
Koszty 

administracyjne 

Finansowanie 

prac w PMAB 

2009 189,57 114 067,00 0,00 

2010 27 504,49 466 423,49 0,00 

2011 1 763 738,18 658 661,95 0,00 

2012 4 665 548,72 930 544,90 526 572,15 

2013 7 901 174,83 1 096 742,00 1 053 501,31 

2014 9 025 735,76 1 273 101,38 3 105 168,79 

2015 10 967 143,58 1 651 032,83 5 026 352,89 

2016 13 116 134,90 1 346 013,46 5 428 194,53 

2017 13 679 776,97 1 356 990,05 8 733 269,14 

2018 14 167 748,50 1 258 557,34 5 172 247,53 

2019 14 237 845,27 1 678 312,11 12 731 736,79 

2020 14 239 736,34 1 475 474,85 11 681 584,17 

2021 14 738 968,57 1 468 981,57 22 383 758,72 

SUMA 118 531 245,68 14 774 902,93 75 842 386,02 
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tabela nr 5: struktura kosztów administracyjnych Fundacji w latach 2019-2021 w PLN 
 

RODZAJ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH 2020 2021 

Wynagrodzenie pracowników Fundacji (wszystkie formy 

współpracy oraz należne składki ubezpieczeniowe, podatki,  

ubezpieczenia) 

960 454,08 1 012 113,97 

Szkolenia pracowników 42 393,93 46 644,00 

Utrzymanie biura (najem powierzchni, wyposażenie, koszty bieżące, 

ubezpieczenie) 
102 635,33 108 520,19 

Koszty spotkań organów Fundacji 109 022,01 81 093,95 

Koszty pozyskiwania darczyńców (podróże służbowe, 

upamiętnianie darczyńców) 
198 302,65 161 120,21 

Koszty obsługi bankowej 16 825,70 24 900,35 

Publikacje materiałów informacyjnych 45 841,15 34 588,90 

SUMA 1 475 474,85 1 468 981,57 

 

 

  DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
2.1 WSTĘP 

 

2021 rok był ponownie naznaczony skutkami pandemii, która stanowiła wyzwanie dla realizacji zadań 

Fundacji zarówno na odcinku konserwatorskim jak i edukacyjnym. Niemniej, sporym sukcesem był 

przebieg procesu budowy Kapitału Wieczystego, służącego zabezpieczeniu działań Globalnego Planu 

Konserwacji Miejsca Pamięci: wysokość darowizn przekazanych Fundacji w 2021 przekroczyła 142 

miliony złotych, zaś wartość środków przeznaczonych na realizację projektów konserwatorskich 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau po raz pierwszy w historii przekroczyła 22 miliony 

złotych. Wzrost tej ostatniej kwoty wynika z założeń 25-letniego planu konserwacji, który określa 

priorytety zachowania Miejsca Pamięci oraz zasady finansowania tych działań.  

 

W ubiegłym roku Fundacja pogłębiała współpracę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w 

sprawach edukacyjnych. Zamknięcie Muzeum na 5 miesięcy, wynikające z restrykcji w funkcjonowaniu 

instytucji kultury na terenie kraju, w dużym stopniu ograniczyło możliwość oddziaływania Miejsca 

Pamięci na odwiedzających z całego świata. Dlatego intensywnie rozwijano projekt budowy platformy 

internetowej, która w przyszłości wesprze zdalną pracę przewodników-edukatorów, oprowadzających 

na żywo osoby chcące poznać historię KL Auschwitz w trybie online. Po przeszło roku pracy 

projektowej, Fundacja i partnerzy realizujący przedsięwzięcie – Appsflyer i Diskin – przedstawili jego 

założenia podczas konferencji zorganizowanej 10 stycznia 2022 roku za pośrednictwem platformy 

Zoom. Szczegóły procesu i jego cele można prześledzić na stronie internetowej: 

https://afmarketingdev.appsflyer.com/technology-in-the-service-of-humanity/.  

https://afmarketingdev.appsflyer.com/technology-in-the-service-of-humanity/
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Równocześnie kontynuowana była praca nad cyfrową rekonstrukcją historycznego obozu Auschwitz II-

Birkenau, który docelowo, to jest po uzupełnieniu o infrastrukturę Auschwitz I, będzie udostępniany w 

technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Elementy projektu zostały udostępnione pod adresem: 

https://auschwitz-vr.pl 

 

Działania edukacyjne zostały uruchomione na podstawie uchwały Rady Fundacji z 24 marca 2021 roku, 

która stanowiła odpowiedź na znaczenie nowych technologii w procesach edukacyjnych, widocznych 

w okresie pandemii. Tym samym Fundacja weszła na nową ścieżkę, uzupełniając wysiłki 

konserwatorskie i stawiając je w kontekście zachodzących globalnie zmian. Dzięki temu, 

upowszechnianie historii miejsca, a w szczególności losów Ofiar i Ocalałych, będzie miało większy 

zasięg. Ramy technologiczne stworzone do prowadzenia edukacji zdalnej otwierają bowiem Miejsce 

Pamięci dla milionów odwiedzających spoza tradycyjnych obszarów oddziaływania.  

 

2.2 KONSERWACJA MIEJSCA PAMIĘCI 

 

Każdego roku Fundacja przekazuje środki finansowe w transzach zgodnych z bieżącym 

zapotrzebowaniem Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau (PMAB), które rozporządza nimi 

do  czasu zakończenia projektów. Środki pozostające na kontach Fundacji, a przeznaczone na realizację 

prac konserwatorskich, pozostają w każdej chwili do dyspozycji Muzeum. Najwięcej środków 

pochłaniają skomplikowane prace przy barakach poobozowych, gdzie proces budowlany współistnieje 

z procesem konserwacji w wyjątkowo wyrównanych proporcjach.  

W 2021 roku kontynuowano priorytetowe zadania ujęte w Globalnym Planie Konserwacji, 

w  odniesieniu do wszystkich form pozostałości poobozowych. Łączny koszt wszystkich prac i działań 

realizowanych w ubiegłym roku pokazuje poniższa tabela (nr 6).  

 

tabela nr 6: koszty prac konserwatorskich w 2021 roku w PLN 

 

KOSZTY PRAC KONSERWATORSKICH – 2021 ROK 

 ZYSK 2021 PRZEZNACZONY NA KONSERWACJĘ (FAB)   12 800 000,00 

KWOTA ZAWNIOSKOWANA (PMAB) 22 606 222,30 

KWOTA WYDATKOWANA (PMAB) 22 383 758,72 

KWOTA ZWROTU  
(odsetki+ zwroty za projekty zamknięte i rozliczone w 2021 roku) 

125 591,01 

 

Projekty realizowane w ramach Globalnego Planu Konserwacji, nakreślonego w 2009 roku przez 

specjalistów PMAB oraz wcześniejsze realizacje konserwatorskie, kształtują kodeks postępowania 

z  zabytkami martyrologicznymi. Proces ten wspiera misję edukacyjną Muzeum. Celem działań 

konserwatorskich jest utrzymanie waloru autentyzmu wszelkich obiektów poobozowych, a tym samym 

wiarygodności ich przekazu.  

https://auschwitz-vr.pl/
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Każdorazowo, projekty Globalnego Planu Konserwacji wymagają współpracy specjalistów różnych 

dziedzin, a szczegółowe rozwiązania mogą być proponowane dopiero po dogłębnym zbadaniu stanu 

zachowania, zidentyfikowaniu przyczyn zniszczeń i racjonalnej, wszechstronnej analizie zagrożeń. 

Przyjęte zasady zabezpieczenia i konserwacji, w odniesieniu do konkretnych obiektów oraz grup 

obiektów o  zróżnicowanej formie, funkcji i substancji, są dopasowywane indywidualnie do każdego 

konserwowanego obiektu. Każdy nowy projekt otrzymuje więc indywidualne wytyczne i  programy. 

 

Dane finansowe i merytoryczne są przekazywane Fundacji w postaci Raportu Rocznego, w terminie 

do  15 lutego następnego roku kalendarzowego. Każdorocznie, zarówno Fundacja, jak i Muzeum 

opracowują również odrębne raporty dotyczące wydatków opłaconych z dochodów uzyskanych 

z  inwestowania części Kapitału Wieczystego pochodzącego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W 2021 roku Fundacja przekazała do Muzeum 1,87 miliona złotych z tychże środków.  

Poniżej zamieszczono wykaz projektów realizowanych w 2021 roku w ramach Globalnego Planu 

Konserwacji, zarówno rozpoczętych w latach ubiegłych i kontynuowanych, jak i rozpoczętych w tymże 

roku (tabela nr 7). W dalszej części tekstu przedstawiono sumaryczny opis zrealizowanych prac. 

Jak  wspomniano, prace o charakterze konserwatorskim i budowlanym są prowadzone równolegle, pod 

nadzorem inwestorskim, autorskim, konserwatorskim oraz archeologicznym (dotyczy budynków 

i  budowli). Stan obiektów, postęp i rezultaty prac zostały w pełni udokumentowane.  

  

  

ilustracje nr 5-8 (fot. S.T.): remont i konserwacja baraku drewnianego B-167, zdjęcie w prawym dolnym rogu –

ręczne usuwanie wtórnej warstwy cementu, to jedno z działań podejmowanych w ramach konserwacji ciągu 

grzewczego;  pozostałe zdjęcia – wnętrze baraku mieszkalnego po ukończeniu prac. 
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tabela nr 7: wykaz projektów konserwatorskich realizowanych w 2021 roku 

 

 

PROJEKTY KONSERWATORSKIE, KL AUSCHWITZ I oraz KL AUSCHWITZ II 

BIRKENAU - 2021 ROK 

  
NR 

PROJEKTU 
PRZEDMIOT PROJEKTU 

OKRES 

REALIZACJI 

19 baraki drewniane - Birkenau_ Etap III (B 167) 01. 2017 – 06. 2021 

24 baraki murowane - Birkenau_ B 91 (kuchnia) i B 141 (latryna) 08. 2018 – 06. 2023 

27 baraki murowane - Birkenau_ B 138 i B 139 (mieszkalne) 08. 2019 – 12. 2023 

28 muzealia i archiwalia PMAB_ Etap V 01. 2020 – 03. 2022 

29 
prace interwencyjne (wraz z dokumentacją) – Birkenau, odcinek 

BI_ Etap VI 
12. 2019 – 09. 2022 

30 krematoria_ Etap III (Krematorium III oraz II) 01. 2020 – 09. 2023 

31 zaplecze GPK_ adaptacja Ziemniaczarki I 05. 2020 – 09. 2023 

32 obiekty archeologiczne_ Etap III 05. 2020 – 12. 2021 

33 zieleń_ Etap I 06. 2020 – 12. 2021 

34 muzealia i archiwalia PMAB, tzw. "stop" Kanady_ Etap I 06. 2020 – 10. 2021 

35 regulacja stosunków wodnych – Birkenau_ Etap III 07. 2020 – 09. 2022 

36 bloki murowane – Auschwitz_A-46 (dach i poddasze bloku) 01. 2021 – 06.2022 

37 
prace interwencyjne (wraz z dokumentacją)  – Birkenau, odcinek 

BI_ Etap VII 
08. 2021 – 12.2023 

38 baraki drewniane - Birkenau_ Etap IV (B 170) 09. 2021 – 12.2023 

ESZ 
elektroniczny system zabezpieczeń – Birkenau, odcinek BI (B-

123, B-124) 
05. 2021 – 09.2026 

 

 

 

Remonty i prace konserwatorskie zakończone w 2021 roku 

▪ Remont drewnianego baraku mieszkalnego B-167 

Projekt, ukończony w czerwcu 2021 roku, obejmował kompleksowe działania w zakresie robót 

budowlanych, prac konserwatorskich oraz badań archeologicznych. Prace zrealizował wykonawca 

zewnętrzny, przy superwizji specjalistów Globalnego Planu Konserwacji i ekspertów zewnętrznych.  

W rezultacie zatrzymano postępującą degradację konstrukcji oraz wszystkich oryginalnych elementów 

budynku. Wykonano również drenaż, izolacje oraz wprowadzono nowe instalacje. Umożliwia 

to  bezpieczne udostępnienie baraku zwiedzającym. Przedmioty pozostawione przez więźniów 

i  odnalezione podczas remontu zostały zewidencjonowane oraz zakonserwowane. Koszt remontu 

wyniósł  2,7 miliona złotych. 

Zasadniczym problemem z jakim zmagano się w projekcie było znaczne zasolenie poszczególnych, 

drewnianych elementów baraku. Wykonano kompresy oraz skuteczne kąpiele w wodzie destylowanej, 

uzyskując bezpieczne stężenia soli, a następnie suszenie czasowo zdemontowanych części baraku.  
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Etapy zakończone w 2021 roku  

▪ Etap I zachowania oraz konserwacji zieleni na terenie KL Auschwitz I oraz KL Auschwitz II–

Birkenau 

Od maja 2020 roku, równolegle do prac zmierzających do zachowania obiektów poobozowych, 

realizowane są działania dotyczące zieleni. Jednym z celów wieloetapowego zadania jest stworzenie 

kompletnej bazy danych dotyczącej drzewostanu i umożliwienie koordynacji działań zmierzających do 

ochrony historycznego krajobrazu. W 2021 roku kontynuowano analizę danych oraz prace 

inwentaryzacyjne. Koszt etapu I wyniósł blisko 360 tysięcy złotych. Obecnie trwa etap II, 

uwzględniający również prace pielęgnacyjne.  

▪ Etap V konserwacji muzealiów i archiwaliów  

▪ Etap III konserwacji obiektów archeologicznych  

▪ Etap I konserwacji obiektów metalowych tzw. stopu, pochodzących z odcinka „Kanada” 

Kolejne, wyżej wymienione etapy zmierzają do zatrzymania postępującej degradacji muzealiów 

i  znalezisk, a w rezultacie umożliwienia ich bezpiecznego udostępniania do celów naukowych 

i  wystawienniczych. Łączny koszt ww. etapów wyniósł 4,1 miliona złotych.  

W poniższej tabeli (nr 8) wykazano działania zrealizowane podczas powyższych etapów, dotyczących 

muzealiów i archiwaliów Muzeum.  

 

tabela nr 8: wykaz działań zrealizowanych podczas etapów ukończonych w 2021 roku, 

dotyczących muzealiów i archiwaliów PMAB 
 

 

KONSERWACJA  

Podczas V etapu (od 2019 roku), zakonserwowano: 1 000 listów obozowych (z digitalizacją), 1 600 

dokumentów oraz planów z Zespołu Zentralbauleitung (z digitalizacją), 1 200 butów, 30 ortez i 

protez, 5 koszy wiklinowych, 110 walizek, 55 puszek po Cyklonie B, 45 hełmów oraz 2 550 obiektów 

archeologicznych.  

INWENTARYZACJA I ZABEZPIECZENIE 

Na etapach I – III (od 2017 roku) zabezpieczono około 12 000  obiektów archeologicznych, 

znalezionych w obszarze Krematorium III podczas prac wykonanych w latach 60 XX wieku. 

Natomiast I Etap dotyczący „stopu” pozwolił na wstępne opracowanie i zabezpieczenie blisko 51 000 

różnorodnych obiektów metalowych zgromadzonych w magazynie „Kanady”.  

PUBLIKACJA  

Prace konserwatorskie wykonane w latach 2016 - 2021, dotyczące już blisko 8 000 muzealiów i 

archiwaliów, zostały szerzej opisane w bogato ilustrowanym folderze „Zachować autentyzm. 

Konserwacja muzealiów i archiwaliów”, Oświęcim 2021 (druk – styczeń 2022). 
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Projekty w toku, dotyczące muzealiów i archiwaliów oraz obiektów archeologicznych 

▪ Etap IV  konserwacji obiektów archeologicznych  

Do końca 2022 roku zaplanowano wykonanie inwentaryzacji oraz zabezpieczenia około 

2 350  obiektów, znalezionych podczas prac remontowych i konserwatorskich zrealizowanych 

na  terenie KL Auschwitz I oraz KL Auschwitz II-Birkenau w latach 90 XX wieku.   

▪ Etap VI konserwacji muzealiów i archiwaliów  

Na okres dwóch lat zaplanowano konserwację około 7 640 muzealiów (buty, walizki, pędzle, naczynia 

emaliowane, tekstylia, puszki po cyklonie B oraz 3 000 obiektów archeologicznych) oraz digitalizację 

8 000 dokumentów z Zespołu Zentralbauleitung.  

 

Działania interwencyjne oraz remonty i prace konserwatorskie w toku 

▪ Etap VI oraz VII  zachowania i konserwacji odcinka BI na terenie KL Auschwitz II–Birkenau 

Są to działania wieloetapowe. Prace interwencyjne mają charakter zabezpieczający i porządkowy. 

Przykładowo, w 2021 roku wykonano specjalistyczne czyszczenie 35 baraków, wraz z lokalną 

dezynfekcją i zabezpieczeniem warstw wykończeniowych ścian. Równolegle opracowywana jest 

wielobranżowa dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz programy prac na potrzeby planowanych 

robót budowlanych i prac konserwatorskich. W 2021 roku przygotowano dokumentację dla 

murowanego baraku mieszkalnego B-134, budynku łaźni B-112, drewnianego baraku sanitarnego 

B- 170, kolejnego etapu prac przy Krematorium III B-39, a także przy pozostałych rowach i  przepustach 

z odcinka BI. Po  wyłonieniu wykonawców, zaplanowane roboty budowlane i prace konserwatorskie są 

realizowane w ramach odrębnych projektów.  

W trakcie kolejnych etapów zadania dokonywany jest także zakup specjalistycznego sprzętu oraz jego 

utrzymanie. W 2021 roku zakupiono między innymi halę niezbędną dla zabezpieczenia kolejnego placu 

budowlanego, modułowe kontenery ze stanowiskami dla konserwatorów, ładowarkę teleskopową, 

sprzęt odwadniający oraz instrumenty pomiarowe.  

▪ Etap III regulacji stosunków wodnych  

Zadanie regulacji stosunków wodnych rozpoczęto w 2013 roku. Wody opadowe i gruntowe mają 

bezpośredni wpływ na stan zachowania wszystkich obiektów. Kolejne etapy remontu oraz  rowów 

i  przepustów umożliwiają sprawne odprowadzenie wód z całego terenu KL Auschwitz II-Birkenau 

do  potoku Płatwianka, a następnie do Wisły. Do listopada 2021 roku wykonano remont kolejnych, 

kilkudziesięciu rowów i przepustów oraz wykonano kanalizację deszczową. W trakcie prac odsłaniane 

są elementy odwadniające sprzed 1945 roku, zasadniczo w układzie zgodnym z dokumentacją 

historyczną. Obecny etap zmierza do ukończenia  prac na odcinku BI. W następnej kolejności będą one 

kontynuowane na odcinku BII KL Auschwitz II-Birkenau.  
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ilustracje nr 9-12  (fot. S.T.): regulacja stosunków wodnych na odcinku BI, zdjęcie w prawym dolnym rogu – prace 

przy rowie nr 6.6.1 i odsłonięcie oryginalnych urządzeń odwadniających w pobliżu budynku Blockführerstube.  
 

▪ Remont kuchni B-91 oraz latryny B-141  

Wykonawcę zewnętrznego remontu obu murowanych budynków wyłoniono dopiero w grudniu 2020 

roku, w wyniku trzeciego postępowania przetargowego. Kompleksowe roboty budowlane i prace 

konserwatorskie rozpoczęto wiosną 2021 roku. Od tego czasu trwają prace przy fundamentach, drenażu 

konstrukcji dachów i wzmacnianiu ścian. Kontynuowane są działania prowadzone w związku 

z  zabezpieczeniem i  konserwacją warstw wykończeniowych ścian, w tym napisów i polichromii, 

a  także oryginalnych elementów drewnianych, betonowych oraz dachówek. Planowany termin 

ukończenia remontu to czerwiec 2023 roku.  

▪ Remont murowanych baraków mieszkalnych B -138 oraz B-137 

Od sierpnia 2019 roku zespół Globalnego Planu Konserwacji jest zaangażowany w remont kolejnej pary 

murowanych baraków mieszkalnych. Remont obejmuje kompleksowe działania w zakresie robót 

budowlanych, prac konserwatorskich i badań archeologicznych, począwszy od prac ziemnych przy 

posadowieniu budynku, wzmocnieniu fundamentów, wykonaniu drenażu oraz izolacji, a także 

zabezpieczenia konstrukcji oraz elementów oryginalnych, przeznaczonych do wzmocnienia oraz 

konserwacji. Prace potrwają do grudnia 2023 roku. 
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ilustracje nr 13-16 (fot. S.T.): remont kuchni B-91: ponowny montaż oryginalnego chodnika wokół budynku, po 

ukończeniu prac ziemnych; wnętrze kuchni, czyszczenie ścian z osadów (ręcznie oraz  suchym lodem), 

zabezpieczenie i konserwacja wewnętrznych warstw wykończeniowych. 

 

▪ Remont drewnianego baraku sanitarnego B-170  

Barak w okresie funkcjonowania obozu pełnił funkcję latryn i umywalni. Jest drugim, w którym 

zaplanowano prace  i w przypadku, którego poddany analizie zostanie problem korozji drewna. Korozja 

chemiczna jest największym zniszczeniem jaki występuje we wnętrzu baraku sanitarnego. Na stan 

elementów drewnianych negatywnie wpłynęło stosowanie różnego rodzaju impregnatów, zwłaszcza 

przeciw ogniowych (sole amonowe), które przesyciły drewno zmieniając jego strukturę, a w rezultacie 

prowadząc do jego silnego rozwłóknienia. 

Celem prac konserwatorskich planowanych łącznie z robotami budowlanymi jest zatrzymanie procesów 

niszczących oraz kompleksowe zabezpieczenie baraku i bezpieczne udostępnienie. Projekt rozpoczęto 

z końcem września 2021 roku, uzyskując niezbędne wymagane prawem pozwolenia. Natomiast, 

głoszenie przetargu zaplanowane zostało na przełom 2021/2022 roku.  

▪ Etap III konserwacji i zabezpieczenia ruin komór gazowych i krematoriów 

Etap III to kompleksowa konserwacja krematorium i komory gazowej B-39 (III). W ostatnich latach 

wykonano odwodnienie części podziemnych, zabezpieczenie skarp, konserwację ścian ceglanych oraz 

elementów żelbetowych komory gazowej. We wrześniu 2021 roku zmieniono zakres etapu, 

uzupełniając go o prace profilaktyczne, czyszczenie oraz wzmacnianie elementów krematorium  
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B-38 (II). Kontynuowany jest monitoring online prowadzony w celu opracowania ekspertyzy przyczyn 

i  sposobów przeciwdziałania odkształceniom ścian obu budowli.  

▪ Adaptacja „Ziemniaczarki I” 

Projekt rozpoczęto w czerwcu 2020 roku. Adaptacja budynku jest strategiczną inwestycją 

wspomagającą realizację zadań Globalnego Planu Konserwacji. W bezpośrednim sąsiedztwie 

Auschwitz II-Birkenau powstanie przestrzeń do konserwacji i przechowywania części baraków przed 

ich powtórnym zmontowaniem, magazyn na materiały i sprzęt oraz zaplecze biurowo-socjalne dla 

pracowników realizujących oraz nadzorujących prace. Wykonawcę wielobranżowego projektu 

adaptacji oraz pełniącego nadzór autorski wyłoniono dopiero w trzecim przetargu, w marcu 2021 roku. 

Do końca ubiegłego roku zrealizowano większość działań etapu projektowego. 

▪ Remont poddasza i dachu bloku A-46  

Prace rozpoczęte latem 2021 roku realizuje wykonawca zewnętrzny, wyłoniony w trzecim przetargu. 

Projekt obejmuje remont poddasza i dachu budynku, konserwację oryginalnych elementów, oraz 

wymianę dachówek. Zakończenie projektu zostało przesunięte na połowę 2022 roku z uwagi na 

wydłużony czas oczekiwania na dostawę odpowiedniej dachówki.  

 

 

ilustracje nr 17-20 (fot. S.T.): remont baraków B-138 oraz B-139, zabezpieczenie i konserwacja ścian baraku 

B- 138, palety z ceglanymi posadzkami, zdemontowanymi na czas prac; prace ziemne przy B-139; prostowanie 

zachodniej ściany baraku B-138 
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▪ Elektroniczny System Zabezpieczeń 

Projekt obejmuje roboty budowlano-montażowe elektronicznego systemu bezpieczeństwa, który 

zapewni ochronę substancji zabytkowej oraz wsparcie w identyfikacji przygotowań do ewentualnego 

wandalizmu. Na rok 2022 zaplanowano instalację systemu na odcinku BI, na kolejne lata jego 

kalibrację. Projekt dotyczy pary baraków B-123 i B-124.  

 

 

2.3 EDUKACJA  

W 2021, podobnie jak w roku poprzednim, misja Fundacji Auschwitz-Birkenau była silnie dotknięta 

przez skutki pandemii COVID-19. W tym okresie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau było 

ponownie zamknięte przez około 5 miesięcy, co miało wpływ zarówno na organizację procesu 

konserwacji jak również na działania edukacyjne prowadzone przez Fundację.  

Ubiegły rok został wykorzystany do cyfrowej budowy platformy internetowej, powstającej we 

współpracy Fundacji i dwóch izraelskich podmiotów z sektora technologicznego – AppsFlyer i Diskin. 

Zawarte 26 stycznia 2021 roku między Fundacją, Muzeum a Appsflyer Porozumienie o Współpracy 

określiło środki i cel wspólnych działań, mające doprowadzić do udostępnienia wszystkim 

zainteresowanym, którzy nie mogą złożyć wizyty osobiście, historii Miejsca Pamięci w czasie 

rzeczywistym. Program zwiedzania dawnego KL Auschwitz w trybie zdalnym i każdorazowo za 

pośrednictwem licencjonowanych przewodników-edukatorów został stworzony tak, by wpisywał się 

w istniejące systemy nauczania o historii 2. Wojny Światowej i zbrodni Holokaustu. Na tej podstawie 

Fundacja będzie mogła po zakończeniu prac nad platformą podjąć działania międzynarodowe, 

propagujące stosowanie tego instrumentu przez szkolnictwo państw z całego świata.  

Z myślą o przyszłej implementacji platformy, Fundacja i Muzeum podpisały 15 września 2021 roku 

porozumienie z firmą Orange, na podstawie którego operator stworzy w Miejscu Pamięci nowoczesną 

infrastrukturę zapewniającą szybki i wydajny dostęp do Internetu: 5G/4G, światłowody, a także łączność 

bezprzewodową na terenie całego Muzeum. Dzięki temu edukacja prowadzona przez przewodników-

edukatorów z Miejsca Pamięci w ponad 20 językach zyska globalny zasięg. 

Systemowe zmiany wprowadzane przez Internet były inspiracją do rozpoczęcia prac nad Strategią 

edukacyjną dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z uwzględnieniem wykorzystania 

innowacyjnych technologii. Porozumienie w tej sprawie Fundacja, Muzeum i Ambasada Norwegii 

podpisały 11 listopada 2021 roku w Oświęcimiu. Na jego podstawie realizowana jest współpraca 

z norweskim Centrum ds. Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi i Uniwersytetem 

SWPS w Warszawie. Środki na projekt pochodzą z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego.     



18 
 

W 2021 roku rozwijany był projekt wirtualnej rekonstrukcji historycznej infrastruktury Auschwitz II-

Birkenau, który w przyszłości – po jego uzupełnieniu o rekonstrukcję Auschwitz I – stanie się 

elementem statutowych działań prowadzonych na miejscu i zdalnie przez Międzynarodowe Centrum 

Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Celem przedsięwzięcia jest odtworzenie dawnego terenu wraz z 

zabudowaniami obozu z połowy 1944 roku i udostępnienie go odwiedzającym w technologii 3D i 2D. 

Dzięki temu możliwe będzie lepsze zrozumienie losu ofiar obozu, a upowszechnianie historii obozu 

odbywać się będzie na większą skalę niż dotychczas.  

Inne działania edukacyjne Fundacji zostaną wsparte dzięki umowie podpisanej z francuskim 

wydawnictwem „Fayard”, które po dekadzie prac badawczych opublikowało pracę pod tytułem: 

Umieszczenie zła w kontekście, krytyczne wydanie Mein Kampf (oryg.: Historiciser le mal, une edition 

critique de Mein Kampf). Dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na projekty edukacyjne 

realizowane przez Fundację Auschwitz-Birkenau. 

 

 

2.4  INNE DZIAŁANIA 

W ramach prac nad nową wystawą austriacką „Tak daleko, tak blisko. Austria a Auschwitz”, 

zlokalizowaną na parterze bloku 17, częściowej konserwacji poddano piętro bloku 17, na którym 

w przeszłości znajdowała się wystawa jugosłowiańska. W związku z tym, Fundacja we współpracy 

z UNESCO i przedstawicielstwem dyplomatycznym Austrii przy tej organizacji, zainicjowała działania 

informacyjne skierowane do 6 państw-sukcesorów Jugosławii zmierzające do włączenia ich 

w przyszłości do grona partnerów Fundacji. 

Fundacja podpisała umowę z Fundacją Edukacyjną Johna Godsona, byłego posła na Sejm RP, na rzecz 

pomocy Omarowi Farouqowi, nastoletniemu Nigeryjczykowi, któremu sąd szariacki postawił zarzut 

bluźnierstwa i skazał go na 10 lat pozbawienia wolności. Farouq został ostatecznie uniewinniony, musiał 

jednak – w związku z poważnymi groźbami – zmienić miejsce zamieszkania. Wskutek kampanii 

wspartej przez media na całym świecie, Fundacja zgromadziła środki finansowe, które mają umożliwić 

Farouqowi uzyskanie lepszego wykształcenia i wyższych kwalifikacji zawodowych.   

W 2021 roku Fundacja zakończyła finansowanie wystawy stałej w Sobiborze ze środków pochodzących 

z odrębnej darowizny Republiki Federalnej Niemiec. Do końca 2021 roku przekazano na ten cel kwotę̨ 

4,255 miliona złotych.  
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ZASOBY  FUNDACJI 

 

 

3.1 WSTĘP 

 

Zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym suma bilansowa Fundacji na koniec roku 2021 wyniosła  

838,58 miliona złotych w porównaniu do 696,72 miliona złotych w 2020 roku. 

88% aktywów Fundacji stanowi Kapitał Wieczysty, którego wartość księgowa na koniec 2021 roku 

wyniosła 750,02 milionów złotych. Pozostałe aktywa Fundacji w dużej części są zbudowane z zysków  

z lat ubiegłych oraz różnic kursowych. Na koniec roku 2021 kwota 550 milionów złotych stanowiąca 

większą część Kapitału Wieczystego była zainwestowana w instrumenty dłużne (obligacje). Kwota 

93 milionów złotych była ulokowana w instrumenty rynku kapitałowego (akcje i fundusze 

inwestycyjne). Pozostała kwota kapitału oraz zrealizowane zyski z lat ubiegłych, w sumie stanowiące 

kwotę ponad 200 milionów złotych były utrzymywane na rachunkach bankowych lub zainwestowane 

w depozyty bankowe. 

 

Rok 2021 był pierwszym rokiem, w którym Fundacja zastosowała nową strategię inwestycyjną 

pozwalającą powierzyć zarządzanie częścią Kapitału Wieczystego profesjonalnym podmiotom 

zewnętrznym. Po zatwierdzeniu strategii Fundacja wybrała dwie renomowane firmy zarządzające 

aktywami: BNP Paribas (największy bank w Europie) oraz DZ Bank (drugi co do wielkości bank w 

Niemczech). Instytucje te rozpoczęły inwestowanie Kapitału Wieczystego w imieniu Fundacji jesienią 

2021 roku. Dlatego nie można jeszcze ocenić wpływu nowej strategii inwestycyjnej na zyski z Kapitału 

Wieczystego. Nowa strategia inwestycyjna, oparta na profesjonalnych podmiotach działających na 

rynku finansowym uniezależni przychód Fundacji od zachowania się jednego segmentu rynku (np. 

obligacji) i pozwoli  na uzyskiwania dochodu niezbędnego do kontynuowania finansowania prac 

konserwatorskich w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau bez konieczności zmniejszania tempa 

i zakresu prowadzonych prac. 
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3.2 KAPITAŁ WIECZYSTY 

 

W poniższych grafikach prezentujemy wybrane, istotne zagadnienia związane ze strukturą 

i   z  zarządzaniem zgromadzonym Kapitałem Wieczystym.  

 

 

tabela nr 9: Kapitał Wieczysty przeliczeniu na euro w latach 2015-2021 

 

 
 

 

 
tabela nr 10: struktura walutowa Kapitału Wieczystego na koniec 2021 roku 
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tabela nr 11: struktura inwestycyjna Kapitału Wieczystego na koniec 2021 roku 

 

 
 

 

tabela nr 12: struktura portfeli na koniec 2021 roku – podział ze względu na zarządzającego 

 

 
 

 

 

3.3 DARCZYŃCY 

 

W 2021 roku Fundacja otrzymała dodatkowe środki na rzecz Kapitału Wieczystego, którego dochód 

finansuje prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz. Darowizny pochodzą od państw, 

darczyńców prywatnych i korporacyjnych. Równie istotne jest wsparcie utrzymywane przez firmy 

konsekwentnie wspierające misję Fundacji. Należą do nich: Deloitte (w zakresie księgowości, kadr  

i doradztwa), KPMG (w zakresie audytu i doradztwa), Kancelaria Rymarz&Zdort (w zakresie pomocy 

prawnej), Grupa BNP Paribas (w zakresie przechowywania aktywów finansowych) oraz Gmina 

Wyznaniowa Żydowska (w zakresie wynajmu biura).  
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Fundacja otrzymała nowe środki finansowe od Irlandii i Portugalii – każde z państw przekazało 

organizacji po 10 tysięcy euro; Turcja podniosła swój wkład o 30 tysięcy euro. Duże symboliczne 

znaczenie miała ogłoszona przez premiera Szwecji Stefana Löfvena decyzja o zwiększeniu darowizny 

na rzecz Fundacji o 5,5 miliona koron szwedzkich, którą ogłosił 13 października podczas 

Międzynarodowego Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczania Antysemityzmu w Malmö. Włochy 

przeznaczyły 125 tysięcy euro na Kapitał Wieczysty, a rząd federalny i kraje związkowe Republiki 

Federalnej Niemiec dokapitalizowały fundusz kwotą przeszło 30 milionów euro, osiągając tym samym 

poziom zbliżony do 120 milionów euro. W 2021 roku za pośrednictwem Auschwitz-Birkenau Memorial 

Foundation z Nowego Jorku, do Kapitału Wieczystego wpłynęło 190 tysięcy dolarów amerykańskich, 

które pochodzą w głównej mierze od darczyńców składających się na tak zwany Filar Pamięci z 

Filadelfii. Wreszcie, ważnym było przeznaczenie 5 tysięcy euro na działania edukacyjne Fundacji, które 

pochodzą od firmy CoHo Asset Management GmbH z siedzibą w Berlinie.  

 

tabela nr 13: darowizny na Kapitał Wieczysty otrzymane w 2021 roku z podziałem na darczyńców 

 

DARCZYŃCA 
WALUTA 

DAROWIZNY 

KWOTA 

DAROWIZNY 

KWOTA     

DAROWIZNY  

W PLN 

Irlandia EUR 10 000,00 45 187,00 

Turcja EUR 30 000,00 137 847,00 

Szwecja SEK 5 500 000,00 2 505 250,00 

Niemcy EUR 30 250 338,00 138 597 213,68 

Portugalia EUR 10 000,00 46 359,00 

Włochy EUR 125 000,00 566 325,00 

CoHo Asset Management GmbH EUR 5 000,00 23 519,00 

The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation USD 186 107,15 685 265,14 

Pozostali 

EUR 1 185,00 5 391,12 

PLN 20 671,89 20 671,89 

RAZEM     142 633 028,83 
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 PLANY NA KOLEJNE LATA 

 
W 2021 roku Fundacja będzie rozwijała współpracę z firmami Appsflyer i Diskin, tworząc infrastrukturę 

technologiczną potrzebną do uruchomienia platformy służącej zwiedzaniu Miejsca Pamięci Auschwitz 

w trybie zdalnym. Ważna w tym kontekście będzie koordynacja działań z edukatorami 

Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, odpowiedzialnymi za ścieżki 

zwiedzania i program wizyt na terenie dawnego KL Auschwitz. Konieczne będą szkolenia 

przewodników, które posłużą uzupełnieniu oferty edukacyjnej Muzeum o działania realizowane przez 

Internet. Fundacja będzie prowadziła kampanię fundraisingową, która pozwoli zabezpieczyć 

finansowanie powyższych działań, a w konsekwencji wzmocnić misję edukacyjną Miejsca Pamięci.  

Kluczowa dla powodzenia wsparcia technologicznego będzie współpraca z firmą Orange, która 

doprowadzi do stworzenia bezpiecznego i stabilnego Internetu na terenie Miejsca Pamięci, a zarazem 

zagwarantuje łączność przewodników-edukatorów z grupami odwiedzającymi Muzeum w trybie online.  

Fundacja i Muzeum będą pracować nad rekonstrukcją i zintegrowaniem wirtualnej przestrzeni dawnego 

Auschwitz I z terenem już odtworzonego w technologii 3D obszaru Auschwitz II-Birkenau. Połączone 

części powinny w przyszłości stać się elementem programów edukacyjnych realizowanych stacjonarnie 

i zdalnie przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i stanowić przygotowanie lub dopełnienie 

osobistej wizyty w tym miejscu. Specjalnie w tym celu stworzone ścieżki edukacyjne, osadzone w 

środowisku zweryfikowanym przez badaczy Miejsca Pamięci, oparte będą na źródłach historycznych, 

relacjach więźniów, zdjęciach powojennych oraz materiałach zgromadzonych przez konserwatorów. 

Zrealizowany VR będzie służył jako narzędzie edukacji w pracy z grupami studyjnymi, które mają już 

wiedzę na temat historii Auschwitz i chcą zwiedzić teren z przewodnikiem lub samodzielne eksplorować 

określoną tematycznie część terenu. Docelowo, tryb zwiedzania zdalnego, który zostanie wprowadzony 

za pośrednictwem platformy, wirtualna rekonstrukcja i inne formy prezentacji historii Auschwitz w 

trybie online powinny zostać zintegrowane i stać się spójną ofertą edukacyjną realizowaną przy 

wsparciu Fundacji. 

Fundacja będzie kontynuowała kampanię fundraisingową, która zapewni zabezpieczenie Kapitału 

Wieczystego na poziomie co najmniej 176 milionów euro, z którego zyski – realizowane w zgodzie ze 

zaktualizowaną w 2020 roku Strategią Inwestycyjną – pokryją koszty Globalnego Planu Konserwacji. 

Rozwijana będzie bliska współpraca z instytucjami bankowymi zarządzającymi kapitałem Fundacji – 

DZ Bankiem i BNP Paribas.  

Duże znaczenie będzie miało partnerstwo z Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation, siostrzaną 

fundacją z siedzibą w Nowym Jorku. W 2021 roku działania o profilu edukacyjnym, realizowane przez 

obie organizacje, będą prowadzone w ścisłej koordynacji. Kontynuowane będzie pozyskiwanie 

i przekazywanie środków na Filary Pamięci, finansowane przez darczyńców amerykańskich. Obie 
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organizacje będą też współpracowały w związku z obchodami 75. rocznicy powstania Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau, zaplanowanym na terenie niektórych państw-darczyńców Fundacji.   

 

 

tabela nr 14: koszty administracyjne (budżet biura Fundacji) na poziomie 1,84 miliona złotych 

 

KATEGORIA PLAN 2022 

Wynagrodzenie personelu  1 130 000,00 

Pracownicy zewnętrzni  170 000,00 

Usługi księgowo-kadrowe                                              0,00 

Audyt                                              0,00 

Obsługa prawna                                          500,00 

Wynajem biura  150 000,00 

Opieka medyczna  36 000,00 

Podróże służbowe                                   170 000,00 

 Publikacje i materiały informacyjne                                     50 000,00 

Usługi pocztowe i kurierskie                                       5 000,00 

Spotkania organów Fundacji                                     51 000,00 

Koszty reprezentacji                                     15 000,00 

Szkolenia                                      50 000,00 

Koszty bankowe                                     10 000,00 

RAZEM                               1 837 500,00 
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 ZAŁĄCZNIKI 

 

 
Załącznik A – Członkowie Rady Fundacji, Zarządu oraz Komisji Finansowej 

RADA FUNDACJI  

Marek Zając (Przewodniczący) 

Marcin Barcz 

Dr Eleonora Bergman 

Daniel Benjamin 

Piotr Kadlčik 

Jacek Kastelaniec 

Serge Klarsfeld 

Prof. Edward Kosakowski 

Prof. Paweł Machcewicz 

Zbigniew Nosowski 

Jürgen Rüttgers 

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś 

Józef Wancer 

  

ZARZĄD FUNDACJI 

Dr Piotr M. A. Cywiński (Prezes) 

Łukasz Rozdeiczer - Kryszkowski (Wiceprezes) 

Wojciech Soczewica (Dyrektor Generalny) 

Elwir Świętochowski (Dyrektor Finansowy) 

  

KOMISJA FINANSOWA 

Józef Wancer (Przewodniczący) 

Ludmiła Falak-Cyniak 

Dr Alfred Finz 

Włodzimierz Grudziński 

Prof. Dr Peter Hommelhoff 

Antoni F. Reczek 

Ekkehard Thiesler 

Claude Trink 
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Załącznik B - Lista Reprezentantów Państw (Darczyńców), członków Komitetu 

Międzynarodowego 

KOMITET MIĘDZNARODOWY 

PANI/PAN PAŃSTWO 

J.E. Ana Maria Ramirez  Republika Argentyńska 

J.E. Lloyd David Brodrick  Związek Australijski 

Pani Hannah Lessing Republika Austrii 

J.E. Nargiz Gurbanova Republika Azerbejdżanu 

J.E. Luc Jacobs Królestwo Belgii 

J.E. Margarita Ganeva Republika Bułgarii 

J.E. Ivan Jestřáb Republika Czeska 

J.E. Petros Nacouzis Republika Cypryjska 

Pani Keit Pentus-Rosimannus Republika Estonii 

J.E. Juha Ottman Republika Finlandii 

J.E. Frederic Billet 
Republika Francuska 

Pan Georgios Kyriakopoulos Republika Grecji 

J.E. Ilia Darchiashvili Gruzja 

J.E. Francisco Javier Sanabria Valderrama  Królestwo Hiszpanii 

J.E. Emer O’Connell Irlandia 

Pan Avner Shalev 
Państwo Izrael 

J.E. Leslie Scanlon Kanada 

Pan Marius Janukonis Republika Litewska 

J.E. Paul Schmit  Wielkie Księstwo Luksemburga 

J.E. Frédéric Labarrère Księstwo Monako 

J.E. Daphne Bergsma Księstwo Niderlandów 

J.E. Arndt Freytag von Loringhoven Republika Federalna Niemiec  

Pan Jens-Christian Wagner Republika Federalna Niemiec 

J.E. Anders Eide  Królestwo Norwegii 

J.E. Alana Rose Hudson  Nowa Zelandia 

J.E. Luís Cabaço  Republika Portugalska 

Pan Aleksander Shkolnik Federacja Rosyjska 

J.E. Andrej Droba  Republika Słowacja 

Pani Ellen Germain  Stany Zjednoczone Ameryki 

J.E. Jürg Burri Konfederacja Szwajcarska 

Pan Stefan Andersson Królestwo Szwecji 

J.E. Cengiz Kamil Firat Republika Turcji 

Pan Vince Szalay-Bobrovniczky Węgry 

Lord Eric Pickles  Wielka Brytania i Irlandia Północna 

J.E. Aldo Amati Republika Włoska 
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Załącznik C - wykazy Uchwał Rady oraz Uchwał Zarządu  

 

UCHWAŁY RADY FUNDACJI 

NR DATA  TREŚĆ  TRYB 

1/2021 24.03.2021 Odwołanie z Komitetu 

Międzynarodowego (Grecja) 

posiedzenie 

2/2021 24.03.2021 Powołanie do Komitetu 

Międzynarodowego (Grecja) 

posiedzenie 

3/2021 24.03.2021 Nowa Strategia Inwestycyjna posiedzenie 

4/2021 24.03.2021 Edukacja jako nowy obszar działań FAB posiedzenie 

5/2021 24.03.2021 Warunki zatrudnienia Prezesa FAB - P. 

A. Cywiński 

posiedzenie 

6/2021 16.08.2021 Powołanie nowego członka Rady 

Fundacji - D. Benjamin 

obiegowo 

7/2021 28.09.2021 Absolutorium z wykonania obowiązków 

Prezesa FAB w roku 2020 - P. A. 

Cywiński 

posiedzenie 

8/2021 28.09.2021 Absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Zarządu FAB w roku 2020 - Ł. 

Rozdeiczer-Kryszkowski 

posiedzenie 

9/2021 28.09.2021 Absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Zarządu FAB (Dyrektora 

Generalnego) w roku 2020 - W. 

Soczewica 

posiedzenie 

10/2021 28.09.2021 Absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Zarządu FAB (Dyrektora 

Finansowego) w roku 2020 - E. 

Świętochowski 

posiedzenie 

11/2021 28.09.2021 Odwołanie z Komitetu 

Międzynarodowego (Turcja, Bułgaria, 

USA, Azerbejdżan, Cypr) 

posiedzenie 

12/2021 28.09.2021 Powołanie do Komitetu 

Międzynarodowego (Turcja, Bułgaria, 

USA, Cypr) 

posiedzenie 

13/2021 28.09.2021 Powołanie nowego członka Komisji 

Finansowej - L. Falak-Cyniak 

posiedzenie 

14/2021 28.09.2021 Zatwierdzenie Sprawozdania 

Merytorycznego za 2020 

posiedzenie 

15/2021 28.09.2021 Zatwierdzenie Sprawozdanie 

Finansowego za 2020 

posiedzenie 

16/2021 28.09.2021 Zatwierdzenie rocznego planu 

działalności Fundacji 

posiedzenie 

17/2021 20.12.2021 Korekta Raportu Merytorycznego za 2020 obiegowo 

18/2021 20.12.2021 Odwołanie z Komitetu 

Międzynarodowego (Nowa Zelandia, 

Litwa) 

obiegowo 

19/2021 20.12.2021 Powołanie do Komitetu 

Międzynarodowego (Nowa Zelandia, 

Litwa, Azerbejdżan) 

obiegowo 
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UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI 

NR DATA TREŚĆ TRYB 

1/2021 16.03.2021 Przeznaczenie zysku uzyskanego na Kapitale Wieczystym w 

roku 2020 na konserwację Miejsca Pamięci 

posiedzenie 

2/2021 16.03.2021 Przyjęcie budżetu administracyjnego Fundacji na rok 2021 posiedzenie 

3/2021 26.03.2021 Wsparcie działań Globalnego Planu Konserwacji w 

Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w związku z 

pandemią COVID-19. 

obiegowo 

4/2021 21.09.2021 Przyjęcie i zatwierdzenie polityki antykorupcyjnej posiedzenie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


