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Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZI.ONK6W

STOWARZYSZENIA 2YDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE

z stEDztBA w wARszAwrE (NR KRS - 0000020904!
w dniu 19 maja 2019 roku

W dniu 19 maia 2019 roku w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Zydow Polskich POLIN, odbylo siq

posiedzenie sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Cztonk6w Stowarzyszenia Zydowski lnstytut

Historyczny w Polsce z siedzibq w Warszawie (dalej ,,Stowarzyszenie"). Czlonkowie obecni wg listy

obecnoSci zalqczonej do niniejszego protokolu.

Posiedzenie zostalo zwolane przez Zarzqd Stowarzyszenia. W pierwszym terminie, kt6ry ustalono na 19

maia 2019 roku, o godz. 11:00 na sali obecnych bylo 46 czlonk6w, w tym 46 os6b uprawnionych do

glosowania. z powodu braku kworum zarzqdzono wznowlenie obrad w drugim terminie tj. o godz. 11:15

tego samego dnia.

Po wznowieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbq czlonk6w Stowarzyszenia - na

sali obecne byly 72 osoby, w tym 71 osoby uprawnionych do glosowania.

Posiedzenie zostalo otwarte przez Wiceprzewodniczqcego ZarzEdu Stowarzyszenia Mariana Turskiego,

kt6ry po przywitaniu czlonk6w, poprosil, aby minutq ciszy uczcii prof. Karola Modzelewskiego, gdyi jak

stwierdzil m.in. dzieki niemu Stowarzyszenie w spos6b swobodny idemokratyczny moie siQ dzii spotykai i

obradowa6.

Wszyscy obecni na sali czlonkowie Stowarzyszenia wstali i minutq ciszy uczcili prof. Karola Modzelewskiego.

Nastepnie Marian Turski oddal glos Dyrektorowi Operacyjnemu Stowarzyszenia Zydowski lnstytut

Historyczny w Polsce - Michalowi Majewskiemu, kt6ry po przywitaniu go5ci, przedstawil propozycjq 6-

osobowego skladu Komisji Skrutacyjnej:

1. Bartosz Dymarek;

2. Marcin Dziurdzik;

3. El2bieta Kossowska;

4. Artur Markowski;

5. Ewa Witkowska;

6. Jakub Woiniak.
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1. Otwarcie obrad, wyb6r komisji skrutacyjnej, wyb6r przewodniczQcego i sekretarza zebrania,

przyjqcie porzqdku obrad.

2. Podsumowanie minionego roku oraz kadencjl Zarzqdu ?O!5 - 2079 -PrzewodniczEcy ZarzQdu SZtH.

3. Wystapienia przedstawicieli Zydowskiego tnstytutu Historycznego im. E. Ringelbluma

i Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN.

4. Sprawozdanie meMoryczne z dzialalno6ci Stowarzyszenia za 2018 rok

5. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2OLB rok oraz za kadencje 2015 - 2019 - Przewodniczacy

Komisji Rewizyjnej.

7. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego ifinansowego Stowarzyszenia za 2018 rok - uchwaly

Walnego Zgromadzenia.

8. Wyb6r audytora do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok - uchwala Walnego

Zgromadzenia.

9. Wybory czlonk6w ZarzEdu na kadencjq 2Ol9 - 2023.

10. Wybory czlonk6w Komisji Rewizyjnej na kadencjq 2079 - 2023.

11. Wolne wnioski.

Przewodniczqcy zgodnie z porzqdkiem obrad om6wil dzialania Stowarzyszenia w ostatnich 4 latach.

Rozpoczql od podziqkowafi dla wszystkich Czlonk6w Zarzqdu poprzedniej kadencji. Tytutem zagajenia na

Nastqpnie Michal Majewski zapytal sie, czy sE inne kandydatury. Z powodu braku innych kandydatur,

Michal Majewski zapytal, czy jego propozycjq czlonkowie Stowarzyszenia chcq przyjqi przez aklamacjq. W

zwiqzku z brakiem glos6w sprzeciwu czlonkowie zaakceptowali zaproponowanych kandydat6w. Komisja

Skrutacyjna wybrala ze swojego grona Przewodniczqcego, kt6rym zostala El2bieta Kossowska.

Nastqpnie Michal Majewski zaproponowal na funkcjq Przewod niczqcego Walnego Zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia, Piotra Wiilickiego - Przewodniczqce go Zarzqdu Stowarzyszenia. Z powodu braku innych

kandydatur, Michal Majewski zapytat, czy jego propozycjq czlonkowie chcq przy.iqt przez aklamacje. W

zwiqzku z brakiem glos6w sprzeciwu czlonkowie zaakceptowali zaproponowanego kandydata.

Glos zabral Piotr Wi6licki, kt6ry powital uczestnik6w, a nastqpnie zaproponowal kandydaturq Jaroslawa

Szczepanskiego na funkcjq Sekretarza Walnego Zgromadzenia Czlonk6w Stowarzyszenia. Z powodu braku

innych kandydatur, Piotr Wi6licki zapytal, czy jego propozycjq czlonkowie chcq przyjqi przez aklamacjq. W

zwiqzku z brakiem glos6w sprzeciwu czlonkowie zaakceptowali zaproponowanych kandydat6w. W dalszej

kolejnoici przez aklamacjq przyjqty zostal nastqpujEcy porzqdek Walnego Zgromadzenia:



temat najwainiejszych dzialad Stowarzyszenia w mijajQcej kadencji, zauwa|yl 2e dzialania Zarzqdu skupione

byty wok6l Muzeum POLIN iZydowskiego lnstytutu Historycznych im. E. Ringelbluma. Podkreilil r6wnie2

znaczenie Komisji Grantowej, dzieki kt6rej wspartych zostalo 74 inicjatyw lokalnych oraz projekt6w

strategicznych wspieranych przez ZanEd w tym Centrum Badah nad Zagladq 2yd6w, Polskim

Towarzystwem Studi6w Zydowskich oraz Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita. Zauwaiyl, ie na

wszelkie dzialania Stowarzyszenie zorganizowato Srodki 55 milion6w zlotych, z kt6rych 20 milion6w ma

wplynqi w najbli2szych latach. OmawiajEc najwainiejsze dzialania wok6l Muzeum POLIN w latach 2015-

2023 opt6cz regularnego wsparcia dla projekt6w muzealnych, Stowarzyszenie silnie zabiegalo o zmianq

statutu Muzeum, kt6ry ostatecznie zagwarantowal w ZOLT r. Stowarzyszeniu r6wny wplyw z innyml

wsp6lzalo2ycielami. Zwlaszcza w kontek6cie Dyrektora Muzeum i jego zastQpc6w, kt6rzy mogQ byi

zatrudnieni i zwolnieni jedynie przy zgodzie Stowarzyszenia. R6wniei Stowarzyszenie mo2e wskazai 1/3

skladu Rady Muzeum. Kolejnym sukcesem Stowarzyszenia jest wskazanie przez Komisjq Konkursowq prof.

Dariusza Stoli jako kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN. Obecnie czekamy na ostateczny

podpis pod nominacja, ale zgodnie z zapowiedziami premiera Piotra Gli6skiego, miata byi mianowana

kaida osoba, kt6ra wygra konkurs. W ramach wsp6lpracy z Muzeum, Stowarzyszenie nam6wilo Muzeum

POLIN do powolania Komitetu Spolecznego Organizacji Zydowskich przy Dyrektorze Muzeum POLIN.

Nastqpnie Piotr Wi6licki zaznaczyl,2e r6wnie wa2ne jest dzialanie z Zydowskim lnstytutem Historycznym im.

E. Ringelbluma w ramach Programu Oneg Szabat. Jego gl6wnym celem bylo upowszechnianie,

udostqpnianie oraz upamiqtnienie dziatah wok6l Archiwum Ringelbluma. Piotr Wi6licki podziqkowal

Pawlowi Spiewakowi, Jolancie Hercog oraz Krzysztofowi Rozenowi bez kt6rych ten program nie m6glby byi

realizowany. Zaznaczyl r6wnie2, 2e Stowarzyszenie zostalo zaproszone do Rady Programowej Zydowskiego

lnstytutu Historycznego. Bardzo wainym dzialaniem bylo podpisanie umowy depozytowej z 2ydowskim

lnstytutem Historycznym.

W5r6d innych dokonaf Stowarzyszenia Piotr WiSlicki zaznaczyl,2e w wyniku 4 letnich stara6 udalo siq w

2018 r. uzyskai zwrot podatku VAT, kt6ry moie zostai przeznaczony na wieloletnie zabezpieczenie

Stowarzyszenia. Obecnie, zgodnie z decyzja ZarzEdu, 6rodki finansowe w wysoko(ci blisko 10 milion6w sq

zabezpieczone na wydzielonym koncie bankowym, do czasu zdecydowania przez Walne Zgromadzenie o

przeznaczeniu tych 5rodk6w. Piotr Wiilicki powiedzial, 2e jego marzeniem jest zbudowanie kapitalu

2elaznego, kt6ry zabezpieczy istnienie Stowarzyszenia. Nastqpnie podkreilil, 2e przyszly ZarzEd powinien

mocno stawiai na edukacjq, gdyi fala hejtu antysemickiego jest coraz silniejsza w Polsce i Stowarzyszenia

powinno dzialai na rzecz jej powstrzymania.
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Kofczac Piotr Wi6licki podziqkowal wszystkim czlonkom Zarzqdu mijajqcej kadencji, a w szczeg6lnoici

Marianowi Turskim, a tak2e czlonkom Komisii Rewizyjnej.

Nastqpnie PrzewodniczEcy oddal glos Zygmuntowi Stqpi6skiemu - p.o. dyrektorowi Muzeum Historii 2yd6w

Polskich POLIN. Zygmunt Stqpifski podkre(lil owocnq wsp6lpracq ze Stowarzyszeniem zydowski lnstytut

Historyczny. W(r6d licznych projekt6w realizowanych ze Stowarzyszeniem w 2018 r. zwr6cit uwagq na 3

wystawy czasowe, jakie w byly realizowane, tj. ,,Krew. tqczy i dzieli", ,,Obcy w domu. Wok6t Marca '68" oraz

,,U Kr6la Maciusia". Dodatkowo podziqkowal za ogromne zaangaiowanie Stowarzyszenia w dziatania

zwiazane z uroczystoiciami ,,75 tocznicy powstania w getcie warszawskim" oraz akcjq ,,Zonkile". Zygmunt

Stqpfiski zaznaczyl,2e choi Muzeum osiqgnqlo wiele sukces6w pomimo, 2e rok 2018 nale2y zaliczyi do lat

trudnych, zwlaszcza ze wzglqdu na pojawienie sie licznych treSci antysemickich w przestrzeni publicznei.

Wir6d innych projekt6w Muzeum wspartych przez Stowarzyszenie wymienil: GEOP, Wirtualny Sztetl,

Miejsce Edukacji Rodzinej, Festiwal Muzyczny: Roots and Fruits, oraz Nagroda POLIN, kt6ra jest

przyznawana lokalnym dzialaczom.

Zygmunt Stqpi6ski przekazal nastqpnie glos prof. Dariuszowi Stoli, kt6ry potwierdzil, ie Komisji Konkursowa

powolana celem wybrania kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN wybrala jego, jako

najlepszego kandydata. Zaznaczyl, ie od lat wsp6lpraca Stowarzyszenia i Muzeum przebiega bardzo dobrze

i liczy, ie jui niedlugo bqdzie m6gl zn6w kierowat Muzeum POLIN i rozwi.iat naszq wsp6lpracq. Niestety

podkreslil, ie fala antysemityzmu zalala Polskq w 2018 r., dlatego dzialania Muzeum sq obecnie jeszcze

bardziej potrzebne. Muzeum jest atakowane za swojE walke z antysemltyzmem, za co jest atakowane, co

pokazuje tylko, 2e to co robi Muzeum jest dobre.

Nastqpnie glos zabral Pawel Spiewak - dyrektor Zydowskiego lnstytutu Historycznego, kt6ry podkreilil, 2e

lnstytut i Stowarzyszenia sa dwoma partnerskimi organizacjami. Serdecznie podziQkowal za wsp6lnie

realizowany Program Oneg Szabat, kt6rego om6wil najwainiejsze elementy. Podkre6lil r6wniei znaczenie

uregulowania kwestii depozytu zbior6w Stowarzyszenia w lnstytucie. Nastqpnie opowiedzial o Programie

Oneg Szabat, w ramach kt6rego zakoiczono polskA edycjq Archiwum Ringelbluma, oraz rozpoczqcie prac

nad angielskq edycjq. Dodatkowo wspomnial realizowane dzialania w ramach projektu Ambasadorzy Oneg

Szabat, czy wystaw podr62ujqcych, kt6re sq planowane w dalszych latach. lnnym waznym programem jest

portal DELET, na rzecz kt6rego pozyskano 2 miliony zlotych ze ir6del zewnqtrznych. W dalsze.i czqici

wystqpienia zaznaczyl,2e z koicem 2020 r. koriczy swojq wsp6lpracq z lnstytutem i.iego stanowisko zaimie

inna osoba, liczy jednak, 2e dzialalno6i lnstytutu bqdzie dalej rozwijania, choi sytuacja flnansowa jest

bardzo trudna. lnstytut ma Srodki na projekty, jednak ma bardzo ograniczone Srodki ,,nieznaczone" i mo2e
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to grozii zwolnieniami, z czym dyrekcja lnstytutu siq nie zgadza i nie chce do tego dopu(cii. Koiczqc prof.

Pawel Spiewak zaznaczyl,2e w przyszloici chce ze Stowarzyszeniem rozwija6 nowy program: Dziedzictwo

Oca lonych dot. powojennych relacji.

W dalszej kolejnofti glos zabrala Marta Wr6bel, kt6ra opowiedziala o dzialalno6ci fundraisingowej

Stowarzyszenia w 2018 roku (sprawozdanie z dzialalnoici fundraisingowej za rok 2018 stanowi zalEcznik do

sprawozdania merytorycznego za rok 2018).

Nastqpnie glos zabral Marek Nowakowski, kt6ry odczytal sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018,

kt6ry to stanowi zalEcznik do niniejszego protokolu.

Jako ostatni glos zabral p. Wojciech Popko z firmy KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoScia

Sp. K. z siedzibq w Warszawie, kt6ry przedstawit opinie bieglego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., oraz odczytal list od bieglego rewidenta -
p.Marty Zemke r6wniei z firmy KPMG Audyt Sp6lka z ograniczona odpowiedzialno6cie Sp. K. z siedzibq

w Warszawie, kt6ry stanowa zalqcznik do niniejszego protokolu

Przewodniczacy Walnego Zgromadzenia nastepnie rozpoczql dyskusje nad przedstawionymi

sprawozdaniami. Na wstqpnie Piotr Wi(licki odczytal list Rabina Micheala Schudricha do czlonk6w

Stowarzyszenia, kt6ry to list stanowi zalqcznik do protokotu Glos zabral Marian Turski -
wiceprzewodnicz Ecy zatzEdu Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny. W swym wystapieniu poruszyl

nastqpuiqce tematy, kt6re powinny byi zaopiekowane przez nowy Zarzqd:

1) Nowy Zarzqd powinien zaopiekowai siq wszystkimi, kt6rzy w Marcu '58 pozostali.

Stowarzyszenie powinno wiqcej uwagi poSwiqcai wszystkim tym kt6rzy pozostali, aby zycie

2ydowskie w Polsce moglo siq odbudowywai. Komitet przy dyrektorze powinien przeksztalcid siQ w

Komisjq KoordynacyjnA Organizacii Zydowskich. Bylby to wsp6lny mianownik 6wiata 2ydowskiego w

Polsce. Stowarzyszenie powinno przeznaczai jak najwiqksze 6rodki na Komisje Grantowq, kt6ra

moglaby oiywii iydowski jiszuw w Polsce

Nastqpnie glos zabral Michal Majewski, kt6ry podsumowal dzialalno(d Stowarzyszenia w 2018 r. zarowno

dot. Muzeum POLIN, Zydowskiego lnstytutu Historycznego, Komisji Grantowej, jak wszelkich innych dzialari

Stowarzyszenia. Nastepnie przedstawil i om6wil sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy

od l stycznia do 31 grudnia 2018.



2) Kolejnq wainq kwestiq jest sprawa ustawy 447 i porzuconych nieruchomo(ci. Jednak Marian

Turski podkreSlil, ie zanim ktokolwiek bqdzie zajmowa6 siq kwestiE odzyskiwania wlasnoSci

powinien zajqi siq kwestiq odzyskiwania pamiqci i Muzeum POLIN jest wtaSnie elementem

odzyskiwania pamiqci. Musimy podkreilit,2e (rodki kt6re sE generowane w Polsce z porzuconego

mienia powinny byi przynajmniej w czq(ci przeznaczane na odzyskiwanie pamiqci ito powinno

stanowii czqSi naszej argumentacji w rozmowach oficjalnych.

3) Trzeciq sprawq iest walka o prawdq historycznq. Dla przykladu premier Morawiecki dwukrotnie

podkre(lil, ie wojnq przetrwalo 300 tys. 2yd6w i kaidy z nich zawdziqcza 2ycie Polakom. Jest to

nieprawda, niekt6rzy przezyli w Rosji inni w partyzantce, a jeszcze innijak on w obozach.

Zwiqkszenie Srodk6w Komisji Grantowej stu2y wta6nie walce o pamiqi i prawdq historycznE.

Glos zabral prof. Pawel Spiewak, kt6ry zaapelowal, aby upamiqtnia nie tylko GesiE, ale r5wniei dawne

Nalewki. Marian Turski w odpowiedzi powiedzial, ie ZIH jest najbardziej uprawnionq instytucjE do

poprowadzenia takiego projektu. Marian Turski zobligowal siq do przygotowania zestawienia takich ulic.

Nastqpnie Przewodniczqcy przeszedl do glosowari. Przed przystEpieniem do glosowania ponownie

przeliczono liczbq os6b bqdqcych na sali. Ustalono, 2e obecnych jest 94 czlonk6w Stowarzyszenia, w tym 93

uprawnionych do glosowania. Przystapiono do gtosowania nad uchwalami.

Michal Majewski odczytal uchwalq nr 1/2Ot9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanla merytorycznego

Zarzqdu z dzialalno6ci Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2018

r. do 31 grudnia 2Ot8 t. Za przyjqciem uchwaly glosowalo 93 os6b, przeciw - 0 os6b, wstrzymalo siq od

glosu - 0 os6b. Przewodniczacy stwierdzil podjqcie uchwaly

Michal Majewski odczytal uchwale nr 2/2019 w sprawle zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce za okres od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

za przyjQciem uchwaly glosowalo 93 os6b, przeciw - 0 os6b, wstrzymalo siQ od glosu - 0 os6b.

Przewodniczqcy stwierdzil podjQcie uchwaly.

Michal Majewski odczytal uchwalq nr 3/2OL9 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania

finansowego za ZO!9 r. Za przyjqciem uchwaly glosowato 93 os6b, przeciw - 0 os6b, wstrzymalo siq od

glosu - 0 os6b. Przewodniczqcy stwierdzil podjqcie uchwaly.

'q-

Korzystajqc z okazji Marian Turski zaapelowat, aby podjqi starania o to, aby przywr6cii nazwe Gqsia w

przestrzeni miasta, aby na kaidej tablicy z nazwq ul. Anielewicza znalazta siq informacja -,,dawniej Gqsia".



Nastepnie Jaroslaw Szczepa6ski - Sekretarz Walnego Zgromadzenia odczytal uchwalq N 4/2019 w sprawie

udzielenia czlonkom zarzqdu Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce absolutorium z

wykonania obowiqzk6w za okres od dnia 31 maja 2015 roku do dnia 19 maja 2019 r.

za przyjqciem uchwaly glosowalo 93 os6b, przeciw - 0 os6b, wstrzymalo siq od glosu - 0 os6b.

Przewodniczqcy stwierdzil podjecie uchwaly.

Gtos zabral Piotr Wi5licki ipodziqkowal za jednogloSne podjqcia uchwal. Zwr6cil siQ z prosbq, aby Zarzqd

przyszlej kadencji skladal siq z 11 czlonk6w, a Komisja Rewizyjnej wynosila 5 os6b. W zwiazku z tym

odczytal uchwalq nr 5/20f9 w sprawie liczby czlonk6w Zarzadu Stowarzyszenia Zydowski lnstytut

Historyczny w Polsce. za przyjqciem uchwaly glosowalo 90 os6b, przeciw - 2 os6b, wstrzymalo siq od glosu

- 1 os6b. Przewodniczacy stwierdzil podjqcie uchwaly.

Nastepnie odczytal uchwalq nr 6/2019 W sprawie liczby czlonk6w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce. Za przyjqciem uchwaty glosowalo 93 os6b, przeciw - 0 os6b,

wstrzymalo siq od glosu - 0 os6b. PrzewodniczEcy stwierdzil podjqcie uchwaly.

Nastqpnie Przewodniczacy przystapil do przyjmowania zgloszef kandydat6w na czlonk6w Zarzqdu.

Zgloszono nastqpujqcych kandydat6w: Marian Turski, Piotr wi6licki, Slawomir R6iaiski, Joanna Fikus,

Agnieszka Milbrandt, Maciej Kozlowski, Jan Jagielski, Jolanta Zyndul, Ewa Junczyk-ziomecka, Alicja

Mroczkowska, Kamila Dabrowska, Jan lagielski, zuzanna Hertzberg, Jaroslaw Szczeparlski.

Kandydaci zostali poproszeni o potwierdzenie chqci kandydowania do zarzadu. Jaroslaw Szczepaiski,

Slawomir R62ahski oraz Jan Jagielski odm6wili kandydowania. Pozostali zgloszeni kandydaci wyrazili zgodq

na kandydowanie i pelnienie funkcji czlonka Zarzqdu po ewentualnym wyborze. Tym samym liczba

kandydat6w wyniosla 12 os6b. W dalszej kolejnoSci wydano 93 karty do glosowania i przystqpiono do

tajnego glosowanla nad wyborem czlonk6w Zarzadu. W trakcie glosowania 1z czlonk6w Stowarzyszenia

zwr6cil siq o wydanie duplikatu karty do gtosowania z powodu mylnego wypelnienia karty. Komisja

Skrutacyjna zgodzila siq wydai duplikat ka rty, natomiast mylnie wypelniona karta zostala odebrana

Czlonkowi Stowarzyszenia, a nastqpnie zamkniQta w kopercie idolqczona do protokolu z glosowanla na

czlonk6w Zarzadu Stowarzyszenia na kadencjq 2Ol9 - 2023. Tym samym llczba wydanych kart do

glosowania wyniosla 94, z kt6rych 93 zostalo wrzuconych do urny wyborczej.

W wyniku glosowania poszczeg6lni kandydacl na czlonk6w Zarzqdu otrzymali nastqpujqcq liczbq glos6w:



1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

L2

l.p. lmiq inazwisko

Joanna Fikus

Marian Turski
Piotr WiSlicki
Marek Nowakowski
Agnieszka Milbrandt
Maciej Koztowski
Jolanta Zyndul
Alicja Mroczkowska
Kamila Dqbrowska
Jan Jagielski

Zuza nna Hertzberg
Ewa J u nczyk-zio mecka

Slawomir R62ariski

Piotr Rytka-Zandberg
Justyna Kobos
Maciej Antosik
Krzysztof Czajka-Kalinowski
Teresa 5miechowska

Liczba otrzymanych glos6w

86

86

84
83

83

79

78

78

78
62

51

87

Tym samym jako czlonk6w ZarzEdu Stowarzyszenia na kadencjq 2019 -2023 wybrano nastqpujqce osoby:

Marian Turski, Piotr Wi6licki, Joanna Flkus, Agnieszka Milbrandt, Maciej Kozlowski, Jan Jagielski, Jolanta

2yndul, Alicja Mroczkowska, Kamila Dqbrowska, Jan Jagielski, zuzanna HertzberB.

PrzewodniczEcy Walnego Zgromadzenia pogratulowal nowo wybranym czlonkom Zarzqdu, a nastqpnie

poprosil o zglaszanie kandydat6w na czlonk6w Komisji Rewizyjnej. Zgloszono nastqpujAce osoby: Maciej

Antosik, Teresa Smiechowska, Justyna Kobos, Piotr Rytka- Zandberg, Slawomir R62afski, Krzysztof Czajka-

Kalinowski. Wszystkie wy2ej wymienione osoby wyrazily zgodq na kandydowanie, a po wyborze pelnienie

funkcji czlonka Komisji Rewizyjnej. W dalszej kolejnosci wydano 81 kart do glosowania i przystepiono do

tajnego glosowania nad wyborem czlonk6w Zarzqdu, W trakcie glosowania 1z czlonk6w Stowarzyszenia

zwr6cil siq o wydanie duplikatu karty do glosowania z powodu mylnego wypelnienia karty. Komisja

Skrutacyjna zgodzila siq wydai duplikat karty, natomiast mylnie wypelniona karta zostala odebrana

Czlonkowi Stowarzyszenia, a nastqpnie zamknieta w kopercie idolqczona do protokolu z glosowania na

czlonk6w Komisji Rewizyjnej na kadencjq 2079 - 2023. Tym samym liczba wydanych kart do gtosowania

wyniosla 82, z kt6rych 81 zostato wrzuconych do urny wyborczej.

W wyniku glosowania poszczeg6lni kandydaci na czlonk6w Komisji Rewizyjnej otrzymali nastepujAcE liczbe

glos6w:

l.p. lmiq i nazwisko Liczba otrzymanych glos6w

7

2

3

4
5

6

79

59

69

66
59
36



Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia pogratulowal nowo wybranym czlonkom Komisji Rewizyjnej.

W punkcie Wolne Wnioski Przewodniczqcy poprosil o zabranie glosu czlonk6w Stowarzyszenia, kt6rzy

mieliby postulaty do nowo wybranego ZarzAdu. Glos jako pierwszy zabral Jaroslaw Szczepahski kt6ry

podziqkowal Komisji Grantowej za przyznanie dofinansowania dla projektu Dariusza Popieli -,,Ludzie nie

liczby". Nastqpnie glos zabral Henryk Holender, kt6ry zwr6cil sie z pro6bq o wywarcie wplywu na wladze,

aby w programach nauczania powstrzymai obecnq kulturQ negacji w kontek5cie historii ikultury 2yd6w.

Piotr WiSlicki zapowiedzial, ie bqdzie chcial zorganizowai Jour Fixe, kt6ry bqdzie miejscem wymiany my6li i

ten problem bylby bardzo dobrym temat do dyskusji na takim evencie. Poprosil, aby czlonkowie zglaszali

podobne pomysly do Zarzqdu, kt6ry mo2e powolai grupy robocze do podobnych dzialari, tym bardziej, 2e

na podobne projekty Stowarzyszenie ma Srodki finansowe. Czlonkini Stowarzyszenia (z powodu nie

przedstawienia siq imie i nazwisko nie zostalo zapisane w protokole) powiedziala,2e warto wykorzystai w

celach edukacyjnych Botowe ju2 lekcje, jakie sq opracowane na portalu DELET. Glos zabral Krzysztof czajka

Kalinowsk, kt6ry stwierdzil, 2e opracowane lekcje na portalu DELET wychodzq poza programy nauczania,

gdyi inaczej lekcje musialyby dotyczyi jedynie Polak6w ratujacych 2ydow. Krystyna Bratkowska

podziqkowala za wsparcie SZIH w publikacji wspomniei Mordechaja Canina, Zwr6cila uwagq, ie wiele os6b

pyta jE czemu tego typu materialy nie sq wykorzystywane w nauczaniu ido budowaniu lekcji dla szk6t. Piotr

Wi(licki powt6rzyl, 2e wszystkich namawia, aby zglaszali podobne inicjatywy. Glos zabrala Gabriela von

Seltman, kt6ra podziekowala za wsparcie przy projekcie ,,Wielka Przywraca PamlQi". PodkreSlila

jednoczeSnie walory edukacyjne tego projektu.

P la nt Sekretarz Walnego
romadzenia Cztonk6w

Przewodniczqcy Walnego
Zgromadzenia nk6w

Michal Maje i6licki

Lista obecnoici;
Sprawozdanie meMoryczne z dzialalnoici Stowaayszenia za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z dzialalno5ci
fundraisingowej;

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018;
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

Opinia bieglego rewidenta na temat Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;
List Rabina Michaela Schudricha;

Protok6l Komisji Skrutacyjnej r glosowania na czlonk6w ZarzQdu Stowarzyszenia na kadencjq 2019-2023;
Protok6l Komisji Skrutacyjnejz glosowania na czlonk6w Komisji Rewizyjnej na kadencje 2079-2023;
Uchwaty przyiete na Walnym Zgromadzeniu.

rosla Szcze 6ski Pi
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Uchwaly przyjete na Walnym ZBromadzeniu Czlonk6w Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w

Polsce w dniu 19 maja 2019 r.

UCHWATA nr 1/2019
Walnego Zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r

w sprowie zotwierdzenio sprowozdonio merytorycznego Zarzqdu z dziololnoici Stoworzyszenia 2ydowski

lnstytut Historyczny w Polsce w okresie

od l stycznio 2078 r. do 37 grudnio 2078 r.

Dziatajac na podstawie paragrafu 27 pkt Z Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w
Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 2ydowski lnssut Historyczny w Polsce zatwierdza
sprawozdanie merytoryczne z dzialalno6ci Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce w roku
obrotowym od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oddano: 93 glosy za,0 glos6w przeciw, 0 glos6w wstrzymujqcy siq.

Uchwala nr 1/2019 zostala przyjQta.
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UCHWATA nr 2/2019
Walnego Zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r

w sprowie zatwierdzen ia sprowozdanio fi nonsowego Stoworzyszenio

Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce zo okres

od l stycznio 2018 r. do 31 grudnio 2018 r.

Dzialarac na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lnssut Historyczny w
Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce, zatwierdza

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od dnia

l stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zweryfikowane przez bieglego rewidenta firmQ KPMG

Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoicia Sp K., skladajqce siQ z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporzqdzonego na dzieri 31 grudnia 2018 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje

sume 25.808.370,15 zl,

3. rachunku zysk6w i strat za okres od dnia l stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujqcego
wynik finansowy og6lem w kwocie LO.3L8,82L,4L rl,

4. dodatkowych informacji i objainiei.

Oddano:93 glosy za,0 glos6w przeciw,0 glos6w wstrzymujqcy siq.

Uchwala nr 2/2019 zostala przyjQta.
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UCHWATA nr 3/2019
Walnego Zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

w sprdwie wyboru audytoro do bddonio sprowozdonio finonsowego zo 2079 r.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowoici Walne Zgromadzenie Czlonk6w Stowarzyszenia
2ydowski lnsq ut Historyczny w Polsce postanawia powolad na bieglego rewidenta za rok obrotowy
koriczqcy siq w dniu 31 grudnia 2019 roku, sp6lkq KPMG Audyt 5p6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
Sp. K. z siedzibq w Warszawie.

Oddano: 93 Blosy za, 0 glos6w przeciw,0 glos6w wstrzymujEcy siq.

Uchwata nr 3/2019 zostala przyjqta
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UCHWATA nr 4/2019
Walnego Zgromadzenia Cztonk6w

Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r

w sprowie udzielenio czlonkom Zorzqdu Stoworzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce

dbsolutorium z wykononio obowiqzk,w zo okres od dnia 31 mojo 2015 roku do dnio 19 moja 2019 r.

Dzialojqc no podstowie porogralu 27 pkt 4 Stdtutu Stowdrzyszenia Zydowski tnstytut Historyczny w
Polsce, Wdlne Zgromodzenie Stowotzyszenio 2ydowski tnstytut Historyczny w Polsce udzielo
absolutorium czlonkom Zorzqdu Stowarzyszenio Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z wykonania
przez nich obowiqzk6w od dnia 37 mdjd 2075 roku do dnio 19 mojo 2079 roku, w nostQpujqcym sklodzie:

. Ponu Piotrowi Wiilickiemu - Przewodniczqcemu Zaaqdu;

. Ponu Morianowi Turskiemu - wiceprzewodniczqcemu Zarzqdu;

. Pdnu Jonowi ldgielskiemu - Skorbnikowi Zorzqdu;

. Ponu Janowi Dok6rowi- Sekretdrzowi Zorzqdu;

. Poni lodnnie Fikus - Czlonkini zdrzqdu (w okresie od dnia 6 czerwco 2077 r.);

. Poni Borbdrze Kirchenblott cimblett - czlonkini zorzqdu (w okresie do dnio 7 czerwca 2077 r.)
o Panu Micholowi Mojewskiemu - Czlonkowi Zarzqdu (w okresie do dnia I stycznia 2078 r.);
c Pani Agnieszce Milbrondt - Cztonkini Zonqdu;
. Pdnu Krzysztofowi A. Rozenowi lzlonkowi Zorzqdu;
. Ponu Slowomirowi Rdiortskiego - Czlonkowi Zdnqdu (w okresie od dnia 73 morco 2079 r.);

Oddano: 93 Blosy za, 0 glos6w przeciw, 0 glos6w wstrzymujqcy siq.

Uchwolo nr 4/2079 zostalo przyjqta



W sprowie liczby czlonk6w Zorzqdu Stoworzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce

Dzialajqc na podstawie paragrafu 27 pkt 3 w zwiqzku z paragrafem 29 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia

2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce, walne zgromadzenia Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut
Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczbq czlonk6w Zarzqdu kolejnej kadencji na 11 os6b,

Oddano: 90 glosy za,2 glos6w przeciw, 1 gtos6w wstrzymuiacy siq.

Uchwala nr 5/2019 zostala przy.iQta

UCHWATA nr 5/2019
walnego Zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 1.9 maja 201.9 r.
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UcHwAtA nr 6/2019
walnego zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprowie liczby cztonk6w Komisji Rewizyjnej Stoworzyszenio Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce

Dzialajqc na podstawie paragrafu 27 pkt 3 w zwiqzku z paragrafem 33 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia

2ydowski lnssut Historyczny w Polsce, walne zgromadzenia Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut

Historyczny w Polsce, ninieiszym ustala liczbq czronk6w Komisji Rewiryjnej kolelne, kadencji na 5 osrib.

Oddano: 93 gtosy za, 0 glos6w przeciw, 0 glos6w wstrzymujqcy siq

Uchwala nr 6/2019 zostala przy.iqta
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UCHWATA nr 7/2019
walnego zgromadzenia czlonk6w

Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprowie wyboru czlonkow Zorzqdu Stoworzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce

W sklad Zarzqdu weszli nastqpuiecy kandydaci:

1. Joanna Fikus, kt6ra otrzymala 87 glos6w

2. Piotr Wi6licki, kt6ry otrzymal 85 glos6w

3, Marian Turski, kt6ry otrzymal 36 glos6w

4. Marek Nowakowski, kt6ry otrzymal 84 glosy

5. Agnieszka Milbrandt. kt6ra otrzymala 83 Blosy
6, Maciej Kozlowski, kt6ry otrzymal 33 glosy

7. Jolanta 2yndul, kt6ra otrzymala 79 glos6w

8, Alicja Mroczkowska, kt6ra otrzymala 78 glos6w

9. Kamila Dqbrowska, kt6ra otrzymala 78 glos6w

10. Jan Jagielski ,kt6ry otrzymal 78 glos6w

11. Zuzanna Hertzberg, kt6ra otrzymala 62 glosy

Zgodnie z paragrafem 29 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lns$ut Historyczne w Polsce, na swym
pierwszym posiedzeniu Zarzqd wybierze ze swego grona: Przewodniczqcego, ZastQpce Przewodniczacego,

Skarbnika i Sekretarza;

\N'(

Dziatajac na podstawie paragrafu 29 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lnssut Historyczny w
Polsce, Walne Zgromadzenie Czlonk6w Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce w
glosowaniu tajnym dokonalo wyboru Czlonk6w Zarzedu Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w
Polsce,



UCHWAIA nr 8/2019
Walnego Zgromadzenia Czlonk6w

Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprowie wyboru czlonk6w Komisji Rewizyjnej Stoworzyszenio Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce

Dzialajac na podstawie paragrafu 33 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lnssut Historyczny w

Polsce, Walne Zgromadzenie Czlonk6w Stowarzyszenia 2ydowski lnsq ut Historyczny w Polsce w
glosowaniu tajnym dokonalo wyboru Czlonk6w Komisji Rewizyjnel Stowarzyszenia Zydowski lns!fiut
Historyczny w Polsce.

W sklad Komisii Rewizyinej weszli nastQpujqcy kandydaci:

1. Slawomir R6iaiski, kt5ry otrzymat 79 glos6w

2. Piotr Rytka-Zandberg, kt6ry otrzymal 59 glos6w

3. Justyna Kobos, kt6ra otrzymala 69 glos6w

4. Maciej Antosik, kt6ry otrzymal66 glos6w

5. Krzysztof Czajka-Kalinowski, kt6ry otrzymal59 glos6w

Zgodnie z paragrafem 34 Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lnssut Historyczny w Polsce na swym

pierwszym posiedzeniu, Komisja Rewizyjna wybierze ze swego grona: Pzewodniczqcego, Zastqpcq

Przewodniczqcego i Sekretarza;
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