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Sprawozdanie z działalności  
Fundacji Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince 

1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. 
 

 
1. Nazwa i adres fundacji, numer KRS i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,  
 REGON: 
 
Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince 
ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa 
KRS: 0000560381, data wpisu: 2 czerwca 2015 r. 
REGON: 361657230 
 
Zarząd Fundacji: 
Ewa Teleżyńska-Sawicka, prezes Zarządu 
Małgorzata Sołtysik, członek Zarządu  
Paweł Sawicki, członek Zarządu 
Roman Weinfeld, członek Zarządu 
 
Cele statutowe: 

• Sporządzenie listy imiennej ofiar Zagłady, 

• Ochrona terenu Obozu Zagłady w Treblince oraz zbudowanie Centrum Edukacyjnego, 

• Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upamiętnieniu niemieckiego 
nazistowskiego Obozu Zagłady w Treblince; tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do 
ochrony pomników zagłady i miejsc pamięci, upowszechnianie wiedzy o Holokauście, 

• Propagowanie, promocja - w kraju i zagranicą - wiedzy na temat historii Obozu Zagłady w 
Treblince oraz wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnianie ofiar Obozu Zagłady w 
Treblince, 

• Kultywowanie tradycji upamiętniania ofiar Obozu Zagłady w Treblince, 

• Współdziałanie z osobami, podmiotami prawnymi oraz instytucjami, w kraju i zagranicą, 
działającymi w szczególności w zakresie ochrony i zagospodarowania pomników zagłady, także 
w sferze zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie upamiętnienia ofiar 
Holokaustu, 

• Krajowa i międzynarodowa współpraca w celu pozyskiwania środków dla funkcjonowania 
Centrum Edukacyjnego, 

• Opiniowanie przedsięwzięć planowanych na terenie po byłym Obozie Zagłady w Treblince, 

• Prowadzenie działalności z zakresu upamiętniania ofiar Obozu Zagłady w Treblince (ofiar 
Holokaustu), 

• Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych z zakresu historii II wojny światowej i 
historii Holokaustu, 

• Współpraca z „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-
1944)”. 

 
2. W 2020 roku Fundacja prowadziła następującą działalność statutową: 
 

• Projekt „Księga Imion” polegający na zbieraniu imion i nazwisk osób zamordowanych w obozie 
Zagłady w Treblince i publikacji uzyskanych informacji na stronie internetowej Fundacji; 

• Współpraca z organizacjami badawczymi i naukowymi oraz z fundacjami i stowarzyszeniami w 
celu tworzenia listy imion ofiar Treblinki (m. in. z IPN oddział w Koszalinie, Muzeum Holocaustu 
w Waszyngtonie, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie); 

• Prowadzenie działalności informacyjnej na temat obozu Zagłady w Treblince poprzez stronę 
internetową w języku polskim i angielskim; 
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• Projekt „Księga Imion Ofiar Obozu Zagłady w Treblince, etap III” we współpracy z 
Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny; 

• Projekt „Podróż Pamięci - informacje o warszawskich Żydach zamordowanych w Treblince” we 
współpracy z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy; 

• Projekt „Zwiększenie wydajności internetowej bazy ofiar Treblinki” (darowizna z PKO BP). 
 
3. W 2020 roku nie prowadzono działalności gospodarczej. 
 
4. W roku 2020 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł. 
 
Przychody w roku 2020 wyniosły: 60.641,08 PLN, w tym:  

nadwyżka przychodów nad kosztami za ubiegły rok  21.557,67 PLN  
dotacja SŻIH            3.500,00 PLN 
dotacja Biura Edukacji M. st. Warszawy     10.000,00 PLN 
dotacja Muzeum Treblinka      21.403,37 PLN  
darowizny           4.180,04 PLN 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach: 
 
Koszty w roku 2019 wyniosły: 39.460,30 PLN, w tym: 

koszty projektu „Księga Imion” z SŻIH      3.500,00 PLN 
koszty projektu „Podróż Pamięci”     10.000,00 PLN  
koszty projektu „Ścieżka hebrajska”     21.403,37 PLN 
koszty administracyjne       4.531,13 PLN 
koszty finansowe              25,80 PLN 

 
7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji, kwotach ulokowanych na rachunkach 
bankowych ze wskazaniem banku, wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych: 
 
W 2020 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę ani nie zatrudniała na 
podstawie umów zlecenia; z czterema osobami podpisano umowy o dzieło. 
 
Należności: 
2020 rok: 0,00 PLN 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 
2020 rok - 704,41 PLN 
 
Zobowiązania: 
2020 rok - 600,00 PLN 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 
2020 rok – 10.096,63 PLN (Dotacje SŻIH oraz Muzeum Treblinka) 
 
 
Kwoty na rachunkach bankowych: 
2020 – 10 509,47 PLN w Banku PeKaO SA 
            20 724,70 PLN w Banku BNP Paribas 
          457,33€ (=1 947,54 PLN) w Banku BNP Paribas 
 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 
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W roku 2020 Fundacja realizowała mały grant „Podróże Pamięci” zlecony przez Biuro Edukacji m. 
st. Warszawy. 
 
9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
 
Deklaracja CIT-8 za 2020 rok 
 
10. W 2020 roku Fundacja nie była kontrolowana. 
 
 


