
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 na Walne Zgromadzenie 

członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 

w dniu 6 września 2020 r. 

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Żydowski Instytut 

Historyczny w składzie: 

1) Sławomir Różański  

2) Maciej Antosik  

3) Justyna Kobos  

4) Krzysztof Czajka-Kalinowski  

Do dnia 19 maja 2019 roku (tj. Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia) działała Komisja 

Rewizyjna w składzie: 

1) Marek Nowakowski  

2) Piotr Rytka Zandberg  

3) Małgorzata Tarnowska  

W dniu 19 maja 2019 r. odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które 

uchwałą nr 8/2019 wybrało następujące osoby do Komisji Rewizyjnej: 

1) Sławomir Różański  

2) Piotr Rytka Zandberg  

3) Maciej Antosik  

4) Justyna Kobos  

5) Krzysztof Czajka-Kalinowski  

W dniu 21 października 2019 r. Piotr Rytka Zanberg złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. 

Od tego czasu Komisja działa w czteroosobowym składzie. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 opiera się na: 

1. Sprawozdaniu merytorycznym z działalności Stowarzyszenia w okresie 1 stycznia 2019 roku - 31 

grudnia 2019 roku (w tym sprawozdaniu z działalności fundraisingowej); 

2. Sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku; 

3. Protokołach wszystkich posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia w roku 2019 wraz z podjętymi 

uchwałami; 

4. Sprawozdaniu z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta, firmy KPMG; 

Ponadto przedstawiciele Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia ŻIH 

oraz pracach grupy roboczej zajmującej się opracowaniem zasad utworzenia kapitału żelaznego. 



Podobnie jak w latach poprzednich Stowarzyszenie w 2019 roku działało głównie na trzech polach: 

1. Współpraca i wsparcie działalności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 

2. Współpraca i wsparcie działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma; 

3. Wsparcie lokalnych projektów związanych z zachowaniem i propagowaniem historii, kultury i 

dziedzictwa Żydów Polskich w ramach Komisji Grantowej. 

Należy również zaznaczyć, że rok 2019 był rokiem wielu istotnych zdarzeń, w tym: 

- wyboru nowych władz Stowarzyszenia; 

- zakończenia kadencji przez dotychczasowego dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i 

wyboru jego następcy; 

- zmian w zakresie kierowania działem rozwoju; 

oraz w konsekwencji sukcesu z roku 2018, którym niewątpliwie było odzyskanie podatku VAT od budowy 

wystawy stałej Muzeum POLIN, stawiał nowe wyzwanie w zakresie opracowania zasad wykorzystania 

tych środków. 

Na polu współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN należy stwierdzić, że rozwijane i 

kontynuowane były zarówno dotychczas realizowane programy jak również pojawiły się nowe. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na stałe wzbogacanie wystawy stałej o nowe obiekty i treści oraz 

aktywny udział w tym procesie Stowarzyszenia.  

Współpraca z Muzeum regulowana jest umowami które szczegółowo opisują realizowane projekty 

oraz wzajemne zobowiązania stron. Muzeum przedkłada też sprawozdania z realizacji każdego z 

projektów, które są weryfikowane przez zespół Stowarzyszenia. Pozwala to stwierdzić, iż środki 

finansowe wydatkowane są w sposób zasadny i podlegający kontroli.  

Przy okazji współpracy z Muzeum POLIN nie sposób nie wspomnieć o udziale Stowarzyszenia w 

wyborze nowego dyrektora Muzeum. Działania Zarządu w tym zakresie zostały szczegółowo opisane w 

sprawozdaniu merytorycznym. Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie przeprowadzone działania. 

Stowarzyszenie na każdym z etapów było stroną aktywną i w efekcie doprowadziło do wyboru na 

stanowisko dyrektora osoby w pełni akceptowanej przez środowiska żydowskie. 

Rok 2019 był kolejnym rokiem kiedy rozszerzała się współpraca z Żydowskim Instytutem 

Historycznym. Należy docenić to, że w przeciągu kilku ostatnich lat poziom wsparcia dla Instytutu ze 

strony Stowarzyszenia znacząco wzrósł i jest porównywalny z tym udzielanym Muzeum. Podobnie jak 

w przypadku współpracy z Muzeum również  współpraca z Instytutem regulowana jest umowami, które 

szczegółowo opisują realizowane projekty oraz wzajemne zobowiązania stron. Instytut przedkłada 

sprawozdania z realizacji każdego z projektów, które są weryfikowane przez zespół Stowarzyszenia. 

Pozwala to stwierdzić, iż środki finansowe wydatkowane są w sposób zasadny i podlegający kontroli.  

Należy również pozytywnie ocenić fakt, że w ramach wspólnych działań Stowarzyszenia i Instytutu 

prowadzonych w latach 2017-2019 powstał zaktualizowany kompletny spis majątku Stowarzyszenia 



znajdującego się w depozycie Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jednocześnie w 2019 r. podjęto 

prace nad uregulowaniem kwestii prawnych zabytków archeologicznych wydobytych z terenu na którym 

zlokalizowane jest obecnie Muzeum POLIN oraz z terenu Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. Proces 

ten zakończył się na początku 2020 r. 

Kolejnym ważnym elementem działalności statutowej Stowarzyszenia jest działalność związana z 

udzielaniem wsparcia projektów w ramach Komisji Grantowej. Komisja podobnie jak w latach 

poprzednich działała w sposób transparentny przyznając wsparcie w ramach konkursów grantowych. 

Sposób ten gwarantował obiektywny wybór najlepszych projektów, które były zgodne z regulaminami 

ogłaszanych konkursów. Wszystkie informacje nt. działalności Komisji były publikowane na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. Wsparcie przyznane przez Komisję było udzielane na podstawie umów, 

a po zakończeniu realizacji umowy wsparty podmiot składał sprawozdanie które było weryfikowane 

przez zespół Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna zauważyła i pozytywnie ocenia rosnące zainteresowanie 

działalnością Stowarzyszenia na tym polu. 

Wszystkie te działania nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie szeroko rozwinięta działalność 

fundraisingowa Stowarzyszenia. W 2019 roku została przeprowadzona zmiana osoby zarządzającej 

działem rozwoju odpowiedzialnym za pozyskiwanie wsparcia. Zmiana ta została przeprowadzona 

w sposób płynny, a osoba przekazują i przejmująca obowiązki pracowały przez dłuższy czas wspólnie. 

Komisja pozytywnie ocenia ten sposób przeprowadzania zmian na jednym z kluczowych dla działalności 

Stowarzyszenia stanowisk. 

W 2019 roku zarówno Zarząd poprzedniej kadencji jak i nowej kadencji pracowały nad pomysłem 

jak zagospodarować blisko 10 mln. złotych stanowiących zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług 

za lata budowy wystawy stałej Muzeum POLIN. Pomysłem jaki zdecydowano się zrealizować jest 

stworzenie Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia. Pozytywnie należy ocenić zarówno to że nowo Zarząd 

wybrany w 2019 roku kontynuował i szeroko rozwinął wstępne koncepcje poprzedniego Zarządu jak i 

sam pomysł ustanowienia kapitału żelaznego. Jednocześnie podjęto prace nad aktualizacją statutu 

Stowarzyszenia, który w wielu elementach pozostawał nieaktualny. 

W 2019 r. Stowarzyszenie było obsługiwane w zakresie rachunkowym z zewnętrznym biurem 

rachunkowym Superata, które specjalizuje się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych, w tym 

dużych podmiotów filantropijnych. Profesjonalizm działań Stowarzyszenia w sferze finansowo-księgowej 

został potwierdzony przez biegłego rewidenta z firmy KPMG Audyt sp. z o.o. w stosownym sprawozdaniu. 

   Reasumując, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu Stowarzyszenia w roku 

2019 r. Tym samym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie bez uwag przedstawionych 

sprawozdań: merytorycznego i finansowego, dokumentujących działalność Stowarzyszenia w roku 2019. 

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej Sławomir Różański - Przewodniczący 


