
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnei za rok 2018 na Walne Zgromadzenie

czlonk6w Stowarzyszenia 2ydowski tnstytut Historyczny w Polsce

w dniu 19 maja 2OL9 e .

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny dziata w sktadzie:

1. Marek Nowakowski - przewodnicz4cy,

2. Piotr Rytka Zandberg - wiceprzewodniczqcy,

3. Matgorzata Tarnowska - sekretarz.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnei za .ok 2018 opiera siq na:

1. Sprawozdaniu merytorycznym z dzialalnoici Stowarzyszenia w okresie

1 stycznia 2018 roku - 31 grudnia 2018 roku (w tym sprawozdaniu z dziatalnoici

fundraisingowej);

2. Sprawozdanlu finansowym za rok obrotowy koriczqcy siq 31 grudnia 2018 roku;

3. Protokolach wszystkich posiedzeh Zarzqdu Stowarzyszenia w roku 2018 wtaz z podjqtymi

uchwalami;

4. Sprawozdaniu z badania Niezale2nego Bieglego Rewidenta, firmy KPMG;

ponadto przedstawiciele Komisii Rewizyjnej uczestniczyli w posiedzeniach Zarzqdu Stowarzyszenia

iln.

Stowarzyszenie w 2018 roku dziaialo aktywnie na trzech gl6wnych polach:

1. Wspdlpraca iwsparcie dzialalnoSci Muzeum Historii 2yd6w Polskich POLIN;

2. Wsp6tpraca i wsparcie dzialalnosci 2ydowskie8o lnstytutu HistoryczneBo lm. E. RinBelbluma;

3. Wsparcie lokalnych projekt6w zwiqzanych z zachowaniem i propagowaniem historii, kultury i

dziedzlctwa Zyd6w Polskich.

Na polu wsp6lpracy z Muzeum Historii 2yd6w Polskich POLIN warto zwr6cii uwagq na program

,,Obcy w Domu", kt6ry byl najwiqkszym wsp6lnym przedsiqwziqciem Muzeum POLIN oraz naszego

Stowarzyszenia w 2018 r. Blisko 120 tysiqcy os6b, kt6re odwiedzily wystawQ upamietniaiacq 50-ta

rocznicq wydarzeri Marca'68 Swiadczy nie tylko o ogromnej popularnosci tego projektu, ale r6wnie2 o

wysokim poziomie merytorycznym calego programu. Opr6cz tego prowadzone byty wsp6lnie z

Muzeum inne projekty iprogramy cykliczne. w6r6d nich mo2na znale2i dzialania edukacyjne,

naukowe, wydawnicze ikulturalne. W 20L8 r. przekazane zostaly r6wnie2 Muzeum irodki finansowe

il



na prace zwiqzane z powstaniem w Muzeum POLIN galerii ,,polscy lydzi na jwiecie" opowiadajEcej o

wplywie Zyd6w polskich na kulturq itradycje spolecznolci Zydowskich w r6inych regionach Swiata.

Do tego prowadzone byty prace nad galeriE,,Dziedzictwo", kt6ra ma pokazai ogromy wplyw polskich

2yd6w w rozwdj 5wiatowej nauki ikultury. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wszystkie wspierane przez

Stowarzyszenie dziatania Muzeum realizujq misjq zachowania 1o0o-letniego dziedzictwa polskich

Zyd6w dla przysztych pokole6.

Rok 2018 otworzyt r6wnie2 kolejny rozdzial wsp6lpracy z Zydowskim lnstytutem Historycznym m.in.

w ramach Programu oneg szabat. Po otwarciu wystawy stalej Zydowskiego lnstytutu Historycznego

dzialania stowarzyszenia skupione byly na dalszym wsparciu rozpoczqtych ju2 projekt6w tnstytutu

oraz na dzialalno6ci promocyjnej i fundraisingowej. Dziqki zebranym (rodkom tnstytut m6gt

przystqpii do dalszych prac nad ttumaczeniami Archiwum Rineglbluma na jqzyk angielskl, a takZe nad

opracowywaniem zasobu archiwalnego Stowarzyszenia pozostajAcego w depozycie lnsq utu, nad

dzialalno5ciq genealogicznq oraz zakodczeniem projektu DELET, czyli portalu internetowego, na

kt6rym udostqpniono wybrane elementy zasobu archiwalnego przechowywanego w budynku przy ul.

Tlomackie !/5 oraz r62nego typu materialy edukacyjne ich dotyczEce. RozpoczQto r6wnie2 prace

przygotowawcze do budowy nowego miejsca (speiniajqcego najwy2sze swiatowe standardy), w

kt6rym bqdzie przechowywane,,Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego".

lnnym waZnym elementem dzialalnoSci statutowej Stowarzyszenia jest dzialalno6i zwiAzana z

udzielaniem wsparcia pro.iekt6w w ramach Komisji Grantowej. Komisja wzorem lat ubieglych

typowata do wsparcia projekty poprzez organizacje dw6ch konkurs6w grantowych. spos6b ten

gwarantowal obiektywny wyb6r najlepszych projekt6w, kt6re byty zgodne regulaminami oglaszanych

konkurs6w. Podobnie jak w latach ubieglych Komisja wspierala inicjatywy o charakterze lokalnym, a

takie upamiQtnienia oraz publikacje dot. historii i kultury Zyd6w polskich. tAcznie, na dofinansowanie

projekt6w zostalo przeznaczone 109 000 zlotych.

Dodatkowo bardzo dobry wynik finansowy pozwolil stowarzyszeniu wesprzei wydanie kolejnego

numeru ,,zaglady Zyd6w" - jednego z najwa2niejszych periodyk6w naukowych na temat Holokaustu,

kt6ry jest wydawany przez Stowarzyszenie Centrum Badari nad Zaglada Zyd6w.

warto r6wniei zauwaiy{ 2e w mijaiacym roku stowarzyszenie zadbalo r6wnie2 o poprawe swojego

wizerunku medialnego poprzez budowq nowej strony internetowei (www.szih.org.pl), na kt6rej w

tatwy i przystqpny spos6b mo2na znaleii wszelkie kluczowe informacje na temat dziala6

stowarzyszenia, w tym wszelkie sprawozdania iraporty z dzialalno(ci stowarzyszenia. wartym

podkre5lenia jest fakt zwiqkszenia aktywno6ci stowarzyszenia w mediach spolecznoSciowych, co

poskutkowalo blisko 35% wzrostem os6b obserwujqcych dzialania Stowarzyszenia poprzez portal
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Facebook. Komisja z zadowoleniem przyjqta fakt aktywnego zabiegania Stowarzyszenia w mediach

publicznych w Polsce i poza granicami o zwiqkszenie rozpoznawalno6ci marki Stowarzyszenia, czego

dowodzi corat rzadsze mylenie Stowa rzyszenia z in nymi instytucja mi w Polsce.

Wszystkie te dzialania nie mogtyby byi zrealizowane, gdyby nie szeroko rozwiniqta dzialalno$i

fundraisingowa Stowarzyszenia. Na konto Stowarzyszenia w 2018 r. wplynqla kwota bliska 9

milion6w zlotych. Wynik ten nie m6glby zostai osiqgniqty bez wielkiego zaanga2owania i

profesjonalizmu zespotu Stowarzyszenie oraz wsparcia Zarzqdu. Budowane w5r6d darczyic6w

zaufanie wciq2 przynosi wymierne efekty w postaci licznych dziatari dofinansowywanych przez

Stowarzyszenie. W tym miejscu warto r6wnie2 zauwa2yc,2e po wielu latach starari, w 2018 r. wielkim

osiqgniqciem Zarzqdu Stowarzyszenia bylo uzyskanie zwrotu zaplaconego podatku od towar6w i

ustug za lata budowy wystawy statej. Blisko 10 milion6w ztotych, kt6re znajdujq siq obecnie na

wydzielonym koncie bankowym powinno zabezpieczyd funkcjonowanie Stowarzyszenie w

najbli2szych latach.

Dodatkowo nale2y wspomniei, Le w 2O!8 r. Stowarzyszenie rozpoczqto wsp6lpracq z zewnetrznym

biurem rachunkowym Superata, kt6re specjalizuje siq w obsludze ksiqgowej organizacji

pozarzqdowych, w tym du2ych podmiot6w filantropijnych. Profesjonalizm dzialad Stowarzyszenia w

sferze finansowo-ksiqgowej zostal potwierdzony przez bieglego rewidenta z firmy KPMG Audyt sp. z

o.o. w czasie badania sprawozdania finansowego za rok 2018. Audytor stwierdzit ,,rzetelny i iasny

obraz sytuacji majEtkowei i finansowej Stowarzyszenia".

Komisja Rewizyjna chce zwrdcii szczeg6lna uwagq, 2e stabilno6i finans6w Stowarzyszenia jest

najwa2niejszym zagadnieniem stojEcym przed nowym Zarzqdem Stowarzyszenia. W obliczu bardzo

dobrej kondycji finansowej Stowarzyszenia oraz rosnqcej liczby podmiot6w zwracajqcych siq z

pro$bami do Stowarzyszenia o wsparcie finansowe nale2y ostroznie dysponowai Srodkami, kt6re nie

sq dedykowane przez darczyfc6w na konkretne cele.

Reasumujqc, Komisja Rewizyjna wysoko ocenia dzialalnoSi Zarzqdu Stowarzyszenia w roku 2018 r. jak

i podczas minionej kadencji. Tym samym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjqcie bez uwag

przedstawionych sprawozdafr: merytorycznego i finansowego, dokumentujqcych dzialalnoSi

Stowarzyszenia w ku20L8 r oraz calej minionej kadencji Zarzqdu Stowarzyszenia

W imieniu Komisji Rewizyjnej Marek Nowakowski- Przewodniczqcy


