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KOMPLEKSU AUSCHWITZ-BIRKENAU. Analiza warunków opracowania i wdrożenia 
Planu Zarządzania. Część 1/5 - Ustalenia 

Streszczenie. W ramach przygotowań do opracowania projektu Planu Zarządzania dla 
Miejsca Światowego Dziedzictwa Auschwitz Concentration Camp, Polski Komitet do Spraw 
UNESCO zamówił w 2005 roku ekspertyzę aktualnego stanu zachowania i warunków ochrony 
miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau. Ekspertyza stanowi zbiór danych identyfiku-
jących zachowane struktury byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przedstawia przyjęte 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau priorytety i procedury postępowania konserwa-
torskiego, zasady obsługi odwiedzających oraz sposoby przeciwdziałania potencjalnym zagro-
żeniom. W odniesieniu do otoczenia Muzeum zawiera zestaw informacji o stanie zachowania 
i ochrony obiektów poobozowych, a także o problemach i oczekiwaniach podmiotów działają-
cych w tym obszarze. Ekspertyza stanowi udokumentowaną podstawę do określenia zakresu 
koniecznych przedsięwzięć konserwatorskich w bezpośrednim otoczeniu Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau - sprzyjających utrzymaniu autentyczności i integralności kompleksu 
poobozowego. Zawarte w ekspertyzie rekomendacje i wnioski przygotowano z założeniem wy-
korzystania ich przez wszystkie zainteresowane strony oraz jako pomoc w precyzowaniu ofi-
cjalnego stanowiska przez odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe służby konserwatorskie. 

Słowa kluczowe: Auschwitz, Birkenau, obóz zagłady, Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau, światowe dziedzictwo, UNESCO, ochrona dziedzictwa kulturowego, plan zarządzania 

 
THE EXPERT OPINION ON THE STATE OF PRESERVATION AND THE PROTECTION 
CONDITIONS OF THE SITES AND STRUCTURES OF THE AUSCHWITZ-BIRKENAU 
COMPLEX. Analysis of the conditions of development and implementation of the 
Management Plan. Part 1/5 - Findings 

Abstract. Within the framework of preparatory steps taken to develop the Management 
Plan for the World Heritage Site Auschwitz Concentration Camp, Polish National Commission 
for UNESCO ordered in 2005 an evaluation of the current state of conservation and protection 
of the Auschwitz-Birkenau complex. It is a collection of data identifying the maintained struc-
tures of the former Auschwitz-Birkenau extermination camp. It presents the Auschwitz-Birkenau 
State Museum priorities and procedures of conservation proceedings, rules of visitors' service 
and the ways of counteraction the potential threats. Regarding the Museum's environs the pa-
per includes the set of information about the preservation and protection status of the post-
camp structures as well as the problems and expectations of entities running in this area. The 
expert opinion forms the documented basis for defining the scope of the necessary conserva-
tion initiatives in the direct vicinity of the Auschwitz-Birkenau State Museum - helping to main-
tain the authenticity and integrity of the post-camp complex. All recommendations and conclu-
sions were prepared following the assumption that they are to be used by all the stakeholders, 
and as a support to precise an official standpoint by the state services responsible for the cul-
tural heritage.  

Key words: Auschwitz, Birkenau, extermination camp, Auschwitz-Birkenau State Museum, 
World heritage, UNESCO, cultural heritage protection, management plan 
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I. WPROWADZENIE 

1. WSTĘP 

Celem podjętej na zlecenie Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO ekspertyzy jest przygo-

towanie materiałów wejściowych do opracowania Planu Zarządzania dla terenów i obiektów 

byłego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO w 1979 roku.  

Plan Zarządzania (Management Plan) stanowi od niedawna nieodzowny element dokumen-

tacji składanej przez państwo-stronę konwencji1 przy zgłaszaniu Komitetowi Światowego 

Dziedzictwa wniosku o wpis danego miejsca na Listę Światowego Dziedzictwa . Prace przy-

gotowawcze do opracowania Planu Zarządzania dla byłego KL Auschwitz-Birkenau odbywa-

ją się w ramach szerszych działań Komitetu Światowego Dziedzictwa inicjujących przegląd 

wszystkich obiektów europejskich Światowego Dziedzictwa, które zostały wpisane przed 

1998 rokiem. Ma to służyć uaktualnieniu danych i zapewnieniu wszystkim obiektom, obowią-

zujących obecnie standardów ochrony2. W odniesieniu do byłego KL Auschwitz-Birkenau 

Komitet Światowego Dziedzictwa zalecił, by Plan Zarządzania powstał nie później niż do po-

czątku lutego 2006 roku3.  

W ramach przygotowań do opracowania Planu Zarządzania Polski Komitet do Spraw 

UNESCO przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Małopol-

skim Urzędem Wojewódzkim i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zorganizował 

w Krakowie w dniach 13-15 maja 2004 roku Spotkanie ekspertów na temat Planu Zarządza-

nia dotyczącego b. obozów Auschwitz-Birkenau jako obiektu Światowego Dziedzictwa 

UNESCO i jego otoczenia. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samo-

rządowych Miasta i Gminy Oświęcim. Eksperci międzynarodowi mieli sposobność zapozna-

nia się z aktualną sytuacją prawną, w ramach której mogą być podejmowane działania zwią-

zane z ochroną byłego obozu Auschwitz-Birkenau i jego otoczenia. W wyniku konsultacji 

eksperci przedstawili zalecenia odnoszące się do prac nad Planem Zarządzania. Rekomen-

dacje zostały przyjęte do wiadomości przez przedstawicieli Rządu RP na sesji końcowej 

w dniu 15 maja 2004 roku. Szczegółowy raport z konferencji wraz z zaleceniami ekspertów 

przesłano 18 czerwca 2004 roku do Centrum Światowego Dziedzictwa4. 

Przygotowaniom do opracowania Planu Zarządzania służył też studyjny wyjazd ekspertów 

polskich do Jerozolimy w dniach 8-13 stycznia tego roku zorganizowany przez Izraelski Ko-

mitet do Spraw UNESCO. W trakcie wizyty podjęto dyskusję nad zasadami sporządzenia 

Planu Zarządzania w kontekście uwarunkowań urbanistycznych i historycznych obszaru Au-
                                                 
1 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego [Dz.U. nr 32 z 1976 
roku poz.190 i 191]. 
2 Wacławczyk A.: Informacja na temat planów zarządzania dla miejsc (obiektów) Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, Polski Komitet do Spraw UNESCO, grudzień 2004. 
3 decyzja Komitetu z lipca 2004 roku i wcześniejsze. 
4 pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury Generalnego Konserwatora Zabytków Ryszarda 
Miklińskiego do Dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO z dnia 4 lutego 2005 znak: DDN-
021/05/PT. 
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schwitz-Birkenau, jak również uwarunkowań społecznych Oświęcimia i Brzezinki i możliwości 

realizacji priorytetów konserwatorskich w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau. Oceniono szanse i zagrożenia dla Planu Zarządzania, jako efektywnego narzędzia 

polityki ochrony historycznego krajobrazu. Wizyta miała charakter roboczy. Nie przedstawio-

no wspólnej rekomendacji, natomiast na bazie uzgodnionych stanowisk poszczególni eks-

perci wyrazili swoje oceny i wnioski. 

W dniu 16 lutego 2005 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanego przez Rząd 

RP Komitetu Sterującego. Przewodniczącym Komitetu i równocześnie koordynatorem prac 

nad Planem Zarządzania został Ryszard Mikliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultu-

ry, Generalny Konserwator Zabytków. W skład Komitetu weszli przedstawiciele zaintereso-

wanych ministerstw: MSWiA i MSZ oraz reprezentanci Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeń-

stwa, Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO a także przedstawiciele władz wojewódzkich 

i samorządów lokalnych. Na spotkaniu przyjęto harmonogram prac zakładający przekazanie 

projektu Planu Zarządzania do Centrum Światowego Dziedzictwa nie później niż w stycz-

niu 2006 roku. Komitet Sterujący zadecydował również o składzie Grupy Planistycznej. 

Uwzględniono w niej instytucje i osoby zaangażowane w opracowanie i wdrożenie Planu, 

które - ze względu na doświadczenie i przygotowanie merytoryczne - będą miały istotny 

wpływ na przygotowanie projektu dokumentu końcowego. W dniu 18 marca 2005 roku odby-

ło się w Krakowie pierwsze posiedzenie Grupy w składzie poszerzonym o przedstawicieli Mi-

nisterstwa Kultury oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecny na spotkaniu Mini-

ster Ryszard Mikliński upoważnił do kierowania Grupą Profesora Zbigniewa Myczkowskiego 

- Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie. 

Podczas spotkania omówiono kwestie techniczne dotyczące pracy Grupy m.in. wstępnie 

wskazano autora Planu Zarządzania, zarysowano ramowe koszty przedsięwzięcia oraz 

określono tryb zlecenia projektu w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto do-

konano wymiany informacji na temat istniejącej dokumentacji planistycznej oraz jej stanu 

prawnego5. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zlecona ekspertyza ma określić stan zachowania byłego kompleksu KL Auschwitz-Birkenau 

i ocenę aktualnej dokumentacji z tym związanej oraz sprecyzować warunki współpracy zain-

teresowanych stron przy opracowaniu kompleksowej strategii ochrony. 

Niniejsze opracowanie ma wyłonić adekwatną do współczesnego stanu zachowania listę 

miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau w otoczeniu Państwowego Muzeum Au-

schwitz-Birkenau, dla których przygotowane zostaną w ramach Planu Zarządzania zasady 

                                                 
5 pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury Generalnego Konserwatora Zabytków Ryszarda 
Miklińskiego do Dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO z dnia 21 kwietnia 2005 znak: 
DDN-067/05/PT. 
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ochrony konserwatorskiej i ekspozycji oraz sposoby ich wdrażania. Intencją podjętych dzia-

łań jest wypracowanie społecznie akceptowanej strategii ochrony miejsc i obiektów związa-

nych z historią KL Auschwitz-Birkenau. Odrębna specyfika byłego KL Auschwitz-Birkenau, 

jako obszaru podzielonego pomiędzy dwie niezależne jednostki samorządowe wymaga rów-

nież uwzględnienia spraw związanych z integrowaniem komunikacyjnym obu części Muzeum 

oraz obsługą odwiedzających. Powyższa problematyka nie jest nowa. Na przestrzeni ostat-

nich kilkunastu lat była przedmiotem licznych studiów, strategii rozwoju, programów konser-

watorskich i rewaloryzacji oraz działań planistycznych zlecanych zarówno przez jednostki 

administracji samorządowej, jak i wykonywanych w ramach statutowych działań Państwowe-

go Muzeum Auschwitz-Birkenau. W celach Planu Zarządzania należy widzieć scalanie efek-

tów ww. dokumentacji na poziomie spójnej strategii ochrony. A zatem przedmiotem eks-

pertyzy będzie też ocena aktualności i przydatności wypracowanych już ustaleń.  

3. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

Ekspertyzę opracowano na podstawie umowy o dzieło Nr 01/2005 z dnia 3 stycznia 2005 ro-

ku zawartej pomiędzy Autorem a Polskim Komitetem do Spraw UNESCO.  

 

Ryc. 1. Zakres terytorialny ekspertyzy 

Fig. 1. The territorial range of the expert opinion 
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II. OPIS PRZEBIEGU PRAC 

1. WYŁONIENIE ZAINTERESOWANYCH STRON 

Dla realizacji niniejszego opracowania niezbędne było określenie tych podmiotów, które z ra-

cji statutowych lub ustawowych kompetencji zainteresowane są w przedmiocie ekspertyzy, 

posiadają w obszarze opracowania nieruchomości lub sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej lub administrują tu konkretnymi elementami zagospodarowania terenu, a także kom-

ponentami środowiska kulturowego i przyrodniczego. Informacja o podjętej ekspertyzie zo-

stała skierowana do wytypowanych urzędów, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, podmio-

tów gospodarczych i osób indywidualnych działających w obszarze opracowania lub zainte-

resowanych w ustaleniach konserwatorskich dla tego terenu. Istotnym kryterium wyboru ad-

resatów były, z racji przedmiotu ekspertyzy, ich rola i bezpośredni związek z działaniami ma-

jącymi wpływ na stan zachowania i warunki ochrony miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-

Birkenau usytuowanych w obrębie jaki i poza obszarem Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau. Równocześnie przyjęto założenie, iż o podjętych pracach będą informowane pod-

mioty, które nie administrują lub nie posiadają w obrębie swojego funkcjonowania miejsc 

i obiektów byłego obozu, ale znajdują się w zasięgu wpływu Państwowego Muzeum Au-

schwitz-Birkenau w zakresie oddziaływań komunikacyjnych (ruch odwiedzających, masowe 

uroczystości) oraz w zakresie kontekstu funkcjonalno-przestrzennego i to zarówno w sensie 

historycznym (zachowanie powiązań widokowych i ekspozycja), jak i współczesnym (ograni-

czenia w użytkowaniu dla utrzymania klimatu powagi i skupienia). 

W wyniku uzgodnień Autora z Polskim Komitetem do Spraw UNESCO przygotowano listę 

zainteresowanych stron oraz określono tryb ich powiadamiania i zapraszania do współpracy. 

Ze względu na rangę tematu, jak i jego potencjalnie konfliktogenny charakter ustalono, że 

najpierw Komitet wystosuje pismo inicjujące wraz z załącznikiem zwięźle informującym o roli 

i specyfice Planu Zarządzania, a następnie Autor roześle w formie ankiety konkretne zapyta-

nia i prośbę o opinie i wnioski. W ten sposób zaproszono do współpracy następujące strony: 

INSTYTUCJE I URZĘDY PAŃSTWOWE 

1. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - Dyrektor Jerzy Wróblewski 
2. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jan Janczykowski 
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Dyrektor Edward Gajerski 
4. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków - Dyrektor Zbigniew Kot 
5. Małopolski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody - Bożena Kotońska 
6. Okręgowy Urząd Górniczy Tychy - Dyrektor Marian Pełczyński 
7. Okręgowy Urząd Górniczy Kraków - Dyrektor Janusz Malinga 
8. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu - Komendant Powiatowy Maciej Stanek 
9. Państwowa Straż Pożarna w Oświęcimiu - Komendant Powiatowy Tadeusz Spyra 
10. Dowódca Pierwszej Śląskiej Brygady Rakietowej - gen. bryg. Stanisław Babiak 
11. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie - płk Jan Jóźwiak 
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SAMORZĄD I JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE I KOMUNALNE 

12. Prezydent Miasta Oświęcim - Janusz Marszałek 
13. Wójt Gminy Oświęcim - Andrzej Bibrzycki 
14. Starosta Oświęcimski - Józef Kała 
15. Rada i Zarząd Osiedla „Zasole” 
16. Sołtys Brzezinki - Agata Dybczak 
17. Sołtys Pław - Jan Rozmus 
18. Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu - Dyrektor Henryk Adamski 
19. Miejski Zakład Komunikacji Oświęcim - Dyrektor Kazimierz Tobiczyk 
20. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Dyrektor Andrzej Janus 
21. Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu - Dy-

rektor Teresa Piskorska 
22. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu - Dyrektor Władysław Januszyk 
23. Zarząd Budynków Mieszkalnych Oświęcim - Dyrektor Urszula Socha 

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA, KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI 

24. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem - Prezes Zarządu Głównego Stefania Kozioł 
25. Stowarzyszenie Romów w Polsce - Prezes Roman Kwiatkowski 
26. Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz budowy obozu KL Au-

schwitz-Birkenau - Prezes Marian Baruś 
27. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich 
28. Towarzystwo Na Rzecz Ziemi 
29. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu - Dyrektor ks. Jan Nowak 
30. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu - Dyrektor Leszek Szuster 
31. Fundacja Park Pojednania Ogrody Europy, Warszawa 
32. Parafia Matki Bożej Królowej Polski Brzezinka - Proboszcz ks. lic. Józef Święcicki 
33. Parafia Miłosierdzia Bożego Oświęcim - Proboszcz ks. Michał Kaleta 

OSOBY INDYWIDUALNE 

34. Stanisław Rydzoń - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim w la-
tach 1994-1998 

35. Andrzej Telka - Radny Województwa Małopolskiego, długoletni były Prezydent Miasta 
Oświęcimia 

36. Kazimierz Smoleń - były więzień Auschwitz, długoletni były dyrektor Państwowego Mu-
zeum Oświęcim-Brzezinka 

37. Jacek Urbiński - Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim w latach 1998-2002, autor 
rozprawy doktorskiej pt.: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jako podmiot poli-
tyczny w procesie zarządzania miastem Oświęcim 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

38. PARTNER S.A. W UPADŁOŚCI  
39. Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Społem”  
40. KINGSTONE Sp. z o.o. Oświęcim 
41. Handlowa Spółdzielnia Pracy „PZGS”  
42. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji S.A.  
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43. Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Krakowie 
44. Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. - Kierownik Wydziału Remontowego 

Oświęcim  
45. Firma Handlowa „Twój Dom” S.J. M.B.T. Pawela  
46. ITALGROUP Sp. z o.o. Oświęcim 
47. Biuro Informacyjno-Prawne „Akcept” S.A. Katowice  
48. PLANET Sp. z o.o. Kraków 
49. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „Promotor” S.C., Oświęcim  
50. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Inżynieria” Sp. z o.o. w Oświęcimiu 
51. GBX SPEDUX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Oświęcimiu 
52. Firma Handlowa „KO i KO” S.C. w Oświęcimiu  
53. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. „Hutnik” - 

Prezes Zarządu  
54. Pawilon handlowy na osiedlu im. rtm. W. Pileckiego  
55. Hotel “Kamieniec” w Oświęcimiu  
56. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Leszczyńskiej 9  
57. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Legionów (dawna Garbarnia) 
58. NICROMET Filia Oświęcim  
59. POLINOVA Sp. z o.o. Brzezinka - Prezes Zarządu  

PRYWATNE DOMY MIESZKALNE 

60. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Jaracza 8  
61. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Legionów 86  
62. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Legionów 88  
63. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Obozowa 38  
64. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Obozowa 36  
65. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 4  
66. Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 5  

 



 Opis przebiegu prac  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

7

2. ANKIETA 

Dla wyłonionych 66 zainteresowanych stron opracowano zestaw pytań i szczegółowych za-

gadnień z prośbą o zajęcie stanowiska. Przygotowano specjalne karty sondażowe pt.: Ankie-

ta do opracowania ekspertyzy dla Planu Zarządzania obszaru Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, które wraz z pismami zapraszającymi do współpracy były rozsyłane przez Autora 

poczta poleconą priorytetową sukcesywnie w okresie od 5 kwietnia do 20 lipca 2005 roku. 

Każda karta zawierała pięć głównych punktów: 

I. Informacje ogólne o podmiocie (dane teleadresowe, rodzaj prowadzonej działalności, 

wyposażenie technologiczne, status prawny, ilość zatrudnionych, powierzchnia działki), 

II. Ochrona konserwatorska (stan zachowania obiektów poobozowych, posiadana doku-

mentacja techniczna, status prawny ochrony), 

III. Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych (możliwości i ograniczenia rozwojowe, ocena 

funkcjonowania w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

ocena realizacji OSPR wraz z wnioskami ankietowanego), 

IV. Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne (planowane rozbudowy lub modernizacje, plano-

wane zmiany w zakresie prowadzonej działalności, potrzeby w zakresie obsługi komuni-

kacyjnej, inne - wg wskazań ankietowanego), 

V. Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ze względu na duże zróżnicowanie statusu prawnego i rzeczowego oraz zakresu kompeten-

cyjnego adresatów poszczególne punkty ankiety indywidualizowano dostosowując do specy-

fiki konkretnego podmiotu. W niektórych przypadkach (informacje branżowe, osoby indywi-

dualne, stowarzyszenia i organizacje) wysyłano samo pismo z prośbą o wyjaśnienie jakiejś 

kwestii lub wyrażenie opinii w wyszczególnionych sprawach.  

Zakres uzyskanych informacji i stanowiska poszczególnych stron przedstawiono na następ-

nych stronach w pozycjach od 1 do 66 (numeracja wg podrozdziału 1) wg stanu na dzień 

5 sierpnia 2005 (data ostatniej uzyskanej informacji). W związku z bardzo różnym zakresem 

informacji, w opisach nie wszystkich podmiotów było możliwe adekwatne i precyzyjne przed-

stawienie całości przykazanych danych, wniosków i stanowisk. Dlatego wszędzie tam, gdzie 

zakres informacji był albo bardzo obszerny, albo odnosił się do szczegółowych opisów lub 

przedstawiania konkretnych danych liczbowych - przedstawiono jedynie skróconą charakte-

rystykę uzyskanych informacji uzupełniając opis uwagą, że szczegóły przekazanych treści 

znajdują się w dokumentacji źródłowej ekspertyzy (Części 2/5, 3/5 i 4/5). W ostatnim punkcie 

opisu odnotowano również zakres informacji o które pytano a na które nie uzyskano odpo-

wiedzi. Powyższy punkt wyróżniono w tekście kolorem bordowym. Tym samym kolorem 

oznaczono opisy podmiotów, od których nie otrzymano odpowiedzi. 
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INSTYTUCJE I URZĘDY PAŃSTWOWE 

Ad.1  

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  

Adres:  32-603 Oświęcim ul. Więźniów Oświęcimia 20 
Data korespondencji:  09.04.2005 i 20.07.2005  
Data odpowiedzi: 13.05.2005 
Informacji udzielili: mgr Jerzy Wróblewski - Dyrektor Muzeum, mgr inż. Witold Smerk - Kie-

rownik Działu III Konserwacji, mgr Rafał Pióro - Zastępca Kierownika 
Działu Konserwacji, Adam Kukla - Kierownik Działu IX Ochrony, 
mgr Andrzej Kacorzyk - Kierownik Działu VIII Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz i o Holokauście, Kierownik Działu V Wysta-
wienniczego - mgr Teresa Zbrzeska, mgr Małgorzata Mentelska - Głów-
ny Księgowy, mgr Zofia Błaszczyńska - Kierownik Administracyjny, Anna 
Pióro - Kadry 

Uzyskane informacje: Zagadnienia konserwatorskie - priorytety i etapy prac, czynniki za-
grażające obiektom muzealnym, wprowadzenie nowych funkcji 
a utrzymanie autentyczności obiektów, zagrożenia wynikające 
z rozrostu drzew; dane w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wi-
bracji gruntu, przecieków instalacji, poziomu wód gruntowych; 
wpływ ruchu odwiedzających i masowych uroczystości na obiekty 
muzealne, ochrona w zakresie zabezpieczenia pożarowego, 
ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przed szkodami górniczymi, 
ochrona fizyczna i techniczna obiektów; ocena stanu zachowania 
obiektów muzealnych; charakterystyka konserwatorskiego zaple-
cza merytorycznego i warsztatowego, opis organizacji i zakresu 
oraz zasady finansowania prac konserwatorskich. 

 Obsługa odwiedzających - dane statystyczne w zakresie frekwen-
cji odwiedzających w latach 2000-2005, zasady i formy odwiedza-
nia Muzeum, charakterystyka zaplecza obsługi, ochrona odwie-
dzających; charakterystyka ekspozycji stałej, wystaw narodowych 
i wystaw zewnętrznych 

 Kadra i zaplecze techniczne Muzeum - dane dotyczące zatrudnie-
nia, specyfikacji stanowisk, zawodów i chorób zawodowych, cha-
rakterystyka bazy transportowej Muzeum. 

 Opinie Dyrekcji Muzeum w następujących sprawach: 
- projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części osiedla Zasole i Stare Stawy w Oświęcimiu z obsza-
rem Pomnika Zagłady w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochron-
ną (wersja z kwietnia 2005), 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Oświęcim obszaru w otoczeniu Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Brzezince - planowana droga ekspresowa 
„S1”, planowana obwodnica, lokalizacja głównego parkingu 
i parkingów wspomagających dla Muzeum, 

- Koncepcja lokalizacji centrum recepcyjnego oraz funkcji obsługi 
odwiedzających i parkingu głównego Muzeum na terenie obec-
nej spółki PARTNER S.A., 

- Koncepcja lokalizacji parkingu służbowego i rezerwy parkingo-
wej dla odwiedzających Muzeum z uzupełniającym programem 
usługowym w budynku b. rzeźni obozowej wraz z centrum logi-
stycznym obsługi masowych uroczystości na terenie obecnej 
bazy PKS S.A., 
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- Zasadność przejmowania w zarząd Muzeum nieużytkowanych 
obiektów poobozowych usytuowanych poza obrębem Muzeum, 

- Oferowany przez Muzeum program uzupełniający dla odwie-
dzających, 

- Potencjalnie możliwe pola udziału i zakres współpracy lokal-
nych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w realizacji 
obsługi odwiedzających Muzeum. Postulowana formuła prawna 
współpracy z Muzeum, 

- Program prac badawczych i jego dostosowanie do realnych po-
trzeb. Prowadzanie badań naukowych w zakresie przedwojen-
nej historii Oświęcimia i Brzezinki, 

- Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - 
stan zaawansowania prac adaptacyjnych w budynku tzw. „Tea-
tru”, 

- Instancje kontrolne i ciała doradcze Muzeum, 
- Funkcje mieszkalne na terenie Muzeum, 
- Udział Muzeum w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta 

i Gminy Oświęcim, 
- Proponowane zmiany w dotychczasowym sposobie zarządza-

nia obiektem. 
(Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 

Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.2 

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 

Adres:  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24 
Data korespondencji:  22.04.2005 i 21.07.2005 (monit)  
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Udostępnienie dokumentacji obiektów poobozowych KL Au-

schwitz-Birkenau wpisanych do rejestru zabytków 
 Zagadnienia zarządzania - priorytety i etapy prac konserwator-

skich, zasady postępowania konserwatorskiego i ich przestrzega-
nie, instancje kontrolne i ciała doradcze, występujące problemy 
i proponowane zmiany w dotychczasowym sposobie zarządzania 
obiektem. 
Zasady finansowania - źródła finansowania prac konserwatorskich, 
zakres udziału finansowego władz resortowych w zadaniach kon-
serwatorskich, specjalny fundusz ochrony i konserwacji obiektu 
oraz prawne zasady jego gromadzenia; występujące problemy 
i proponowane zmiany w dotychczasowym sposobie finansowania 
zadań konserwatorskich. 

 Monitoring - zasady i sposoby przeprowadzania nadzoru i kontroli 
prawidłowości prowadzonych badań i prac konserwatorskich oraz 
badań archeologicznych; ocena skuteczności prowadzonego nad-
zoru i kontroli, występujące problemy i proponowane zmiany 

 Zagadnienia konserwatorskie i upamiętnienie - stan zachowania 
i warunki ochrony miejsc i obiektów poobozowych w otoczeniu 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zasady ochrony hi-
storycznego krajobrazu wokół byłego KL Birkenau. Ocena ustaleń 
konserwatorskich prac badawczych strefy ochronnej przeprowa-
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dzonych przez Zespół Autorski Jadwigi i Marka Raweckich. Ocena 
„Listy 21 obiektów i miejsc w sposób szczególny związanych z hi-
storią KL Auschwitz a pozostających poza granicami Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau”. Ocena funkcjonowania ustawy 
o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

 Współpraca - Formy współpracy Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau oraz władz samorządowych Miasta i Gminy 
Oświęcim z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w zakresie ochrony i ekspozycji miejsc i obiektów byłego KL Au-
schwitz-Birkenau. Formy międzynarodowej współpracy w zakresie 
ochrony i ekspozycji miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-
Birkenau. 

Ad.3 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Adres:  00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 
Data korespondencji:  01.06.2005  
Data odpowiedzi: 05.07.2005 
Informacji udzielili: Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - mgr inż. 

Zbigniew Kotlarek 
Uzyskane informacje: Stan zaawansowania dokumentacji projektowej i harmonogram 

realizacji drogi ekspresowej „S1”. 
 Harmonogram GDDKiA przewiduje realizację przedmiotowej drogi 

na odcinku Kosztowy - Oświęcim - Bielsko-Biała po roku 2013. 
Trasa drogi usytuowana jest w VI Transeuropejskim Korytarzu 
Transportowym Żylina (Słowacja) - Bielsko-Biała - Częstochowa. 
Trasa drogi została zaakceptowana w 1998 roku przez Komisję 
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Ge-
neralnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa posiada 
zarezerwowany korytarz w planach zagospodarowania i SUiKZP 
wszystkich jednostek administracyjnych lezących na jej przebiegu. 
Ukończono Studium techniczno-ekonomiczne trasy, które będzie 
przedmiotem posiedzenia KOPI w III kwartale 2005. 

Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.4 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Adres:  31-153 Kraków, ul. Szlak 73 
Data korespondencji:  16.06.2005  
Data odpowiedzi: 29.07.2005 
Informacji udzielili: Dyrektor - mgr inż. Zbigniew Kot 
Uzyskane informacje: Zakres ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Muzeum Au-

schwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Babicach, Brzezince, Pławach, 
Harmężach, Brzeszczach-Nazieleńcach. Przeprowadzone w la-
tach 1996-1998 badania stateczności wałów wykazały ich zły stan 
techniczny. W 1998 roku Politechnika Krakowska ukończyła opra-
cowanie „Studium ochrony przeciwpowodziowej Miasta i Gminy 
Oświęcim i Gminy Chełmek”. Studium wykazało jednoznacznie po-
trzebę modernizacji wałów polegającą na ich podwyższeniu, dosz-
czelnieniu oraz przebudowie śluz wałowych. W latach 2001-2004 
wykonano remont prawego wału rzeki Małej Wisły Brzeszcze-
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Nazieleńce, a także zmodernizowano odcinki prawego wału Małej 
Wisły w Babicach i w Harmężach. Obecnie trwają prace związane 
z przebudową śluz wałowych na prawym wale rzeki Małej Wisły 
w Babicach i w Brzezince. W latach 2006-2013 w ramach środków 
z Sektorowego Programu Operacyjnego planowana jest moderni-
zacja dalszych odcinków wałów Małej Wisły wraz z wałami cofko-
wymi oraz lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu.  

 Opracowana dokumentacja techniczna modernizacji wałów rzeki 
Małej Wisły została złożona do uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Przyrody. Został również opracowany raport o oddzia-
ływaniu inwestycji na obszary „Natura 2000”. W trakcie realizacji 
robót zostaną uwzględnione warunki i zalecenia podane w rapor-
cie. Powyższe uzgodnienia zostaną również dokonane przed 
przystąpieniem do modernizacji lewego wału rzeki Soły.  

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.5 

Wojewódzki Konserwator Przyrody - Małopolski Urząd Wojewódzki 

Adres:  31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 
Data korespondencji:  16.06.2005  
Data odpowiedzi: 20.07.2005 
Informacji udzielili: Wojewódzki Konserwator Przyrody - dr Bożena Kotońska 
Uzyskane informacje: Opinia w sprawie przebiegu drogi ekspresowej „S1” Kosztowy - 

Bielsko-Biała.  
 Przebieg planowanej drogi koliduje z zachowaniem wartości przy-

rodniczych projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Stare Wiślisko”, jak również może mieć wpływ na projektowany 
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Stawy 
w Brzeszczach. Konieczne jest przeprowadzenie dla tej inwestycji 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.6 

Okręgowy Urząd Górniczy Tychy 

Adres:  43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 3 
Data korespondencji:  23.05.2005  
Data odpowiedzi: 01.06.2005 i 28.06.2005 
Informacji udzielili: Dyrektor mgr inż. Marian Pełczyński 
Uzyskane informacje: Zasięg i intensywność wpływów dokonanej i projektowanej eksplo-

atacji górniczej na terenie miasta Oświęcim oraz sołectw Gminy 
Oświęcim: Brzezinka, Pławy, Harmęże. 

 Strefa ochronna UNESCO Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau położona jest poza granicami ustanowionych obszarów 
i terenów górniczych. Bezpośrednie wpływy dotychczas prowa-
dzonej jak i projektowanej eksploatacji nie obejmowały i w przy-
szłości nie obejmą swym zasięgiem obszaru strefy. Wartość przy-
spieszenia drgań podłoża skalnego może osiągnąć ok. 20 mm/s2 
po stronie wschodniej i ok. 60 mm/s2 po stronie zachodniej obsza-
ru strefy. Strefa ochronna UNESCO znajduje się w rejonie udoku-
mentowanych złóż węgla kamiennego „Czeczott-Wschód” ujętego 



 Opis przebiegu prac  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

12

w Bilansie Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg sta-
nu na dzień 31.12.2003. W miejscowym SUiKZP należy ująć teren 
byłego KL Auschwitz-Birkenau jako obiekt dla którego w istnieją-
cych złożach kopalin trzeba wyznaczyć filar ochronny. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.7 

Okręgowy Urząd Górniczy Kraków 

Adres:  31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 
Data korespondencji:  23.05.2005  
Data odpowiedzi: 01.06.2005 
Informacji udzielili: Dyrektor Janusz Malinga 
Uzyskane informacje: Zasięg i intensywność wpływów dokonanej i projektowanej eksplo-

atacji górniczej na terenie miasta Oświęcim oraz sołectw Gminy 
Oświęcim: Brzezinka, Pławy, Harmęże. 

 Zgodnie z właściwością miejscową całość korespondencji przeka-
zano Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Tychach. 

Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.8 

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2 
Data korespondencji:  30.06.2005  
Data odpowiedzi: 15.07.2005 
Informacji udzielili: I Zastępca Komendanta mł. insp. mgr Jerzy Wróbel 
Uzyskane informacje: Dane odnośnie do stanu bezpieczeństwa, ocena wydolności ukła-

du komunikacyjnego, potrzeby organizacyjne i inwestycyjne dla 
realizacji ustawowych działań Policji, wnioski w zakresie realizacji 
zadań zapewniających bezpieczeństwo w trakcie wizyt i maso-
wych uroczystości. 

 Zgłoszone propozycje i wnioski. Budowa w Brzezince wielkopo-
wierzchniowych parkingów dla samochodów osobowych i autobu-
sów. Rozbudowa monitoringu na terenie Muzeum i wnioskowa-
nych parkingów. Zaplanowanie parkingu dla pojazdów i służb za-
bezpieczających wizyty delegacji rządowych - sugerowana lokali-
zacja - za Pomnikiem Ofiar Obozu w Brzezince na gruntach or-
nych w zakolu potoku „Pławianka”. Pilna konieczność zaplanowa-
nia objazdów i obwodnic dla mieszkańców Brzezinki, Babic, Pław 
i Harmęż, którzy w czasie prowadzonych przez Policję zabezpie-
czeń ważniejszych uroczystości i wizyt spotykają się z dużymi 
utrudnieniami komunikacyjnymi. Zmiana lokalizacji lądowiska dla 
delegacji VIP i służba ratowniczych (obecnie - obiekt sportowy 
„Iskra Brzezinka”). 

Nie uzyskano informacji: Aktualne dane statystyczne odnośnie do stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w oznaczonym obszarze Miasta i Gminy 
Oświęcim (załącznik graficzny) - wg występujących zagrożeń i po-
szczególnych rodzajów przestępstw. 
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Ad.9 

Państwowa Straż Pożarna w Oświęcimiu 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 10 
Data korespondencji:  30.06.2005  
Data odpowiedzi: 14.07.2005 
Informacji udzielili: Komendant Powiatowy - st.bryg.mgr.inż. Tadeusz Spyra, kpt. Marek 

Szklarski, asp.sztab. Józef Szydłowski 
Uzyskane informacje: Dane statystyczne odnośnie do stanu bezpieczeństwa w oznaczo-

nym obszarze Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - wg 
występujących zdarzeń i zagrożeń (pożary, miejscowe zagrożenia) 
w okresie 2000-2005. Stan przestrzegania przepisów przeciwpo-
żarowych i stopnia zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów 
Muzeum - zgodny z obowiązującymi przepisami.  

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau na mocy Głównego 
Konserwatora Zabytków zostało wyznaczone do zainstalowania 
monitoringu pożarowego. Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe 
podłączono do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP 
w Oświęcimiu. Sprawność systemu badana jest na bieżąco. 

 Wnioski w zakresie potrzeb organizacyjnych i inwestycyjnych - 
KP PSP nie dysponuje wystarczającą ilością sił i środków do za-
bezpieczenia masowych uroczystości organizowanych corocznie 
na terenie Muzeum. Braki te są uzupełniane poprzez dysponowa-
nie sił i środków spoza terenu Powiatu Oświęcimskiego. 

 Najpilniejsze potrzeby KP PSP - Budowa nowej strażnicy wraz 
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przyznanie dodatko-
wych etatów (aktualny wskaźnik 0,5 strażaka na 1000 mieszkań-
ców powiatu - przy normie wynoszącej 1,0). Zakup samochodów 
ratowniczo-gaśniczych (średni i ciężki) oraz pojazdu ratownictwa 
drogowego. Zakup sprzętu pomocniczego i indywidualnego wypo-
sażenia strażaków. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.10 

Pierwsza Śląska Brygada Rakietowa 

Adres:  41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 33 
Data korespondencji:  13.05.2005  
Data odpowiedzi: 30.06.2005, 29.07.2005 
Informacji udzielili: Dowódca - gen. bryg. Stanisław Babiak, Dowódca JW 1691 - ppłk Ceza-

ry Biela, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych dowódcy JW 
1691 - mjr Marek Korczyk 

Uzyskane informacje: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny 8 bloków byłego 
Schutzhaftlagererweiterung wzniesionych w 1943 roku. Zakres 
ochrony konserwatorskiej - zasady postępowania konserwator-
skiego i ich przestrzeganie, współpraca z Małopolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, dział Jednostki odpowiedzialny za 
prowadzenie prac remontowo-budowlanych i modernizacyjnych na 
obiektach historycznych, dane teleadresowe nowego użytkowni-
ka/właściciela obiektów byłej WAK przy ul. Leszczyńskiej (2 obiek-
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ty historyczne byłego KL Auschwitz I), dostępna dokumentacja 
techniczna obiektów historycznych. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa, wnioski Jednostki do OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.11 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie 

Adres:  30-901 Kraków, ul. Mogilska 85 
Data korespondencji:  23.06.2005  
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: odpowiedzi na ankietę udzielił Dowódca JW 1691 
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SAMORZĄD I JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE I KOMUNALNE 

Ad.12 

Prezydent Miasta Oświęcim - Urząd Miasta Oświęcim 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 
Data korespondencji:  11.04.2005  
Data odpowiedzi: kwiecień-maj 2005 (brak pisemnej odpowiedzi na korespondencję) 
Informacji udzielili: Prezydent Miasta Oświęcim - Janusz Marszałek, Zastępca Prezydenta - 

Gerard Madej, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta - Walde-
mar Tański, Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego - 
Jadwiga Pachołek, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich - Włodzi-
mierz Gębiś, Komendant Straży Miejskiej - Piotr Ichnowski 

Uzyskane informacje: Udostępnione dokumentacje  
1. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części osiedla Zasole i Stare Stawy w Oświęcimiu z obsza-
rem Pomnika Zagłady w Oświęcimiu wraz z jego strefą 
ochronną (wersja z maja 2005), 

2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Oświęcimia (wersja z 10 marca 
2005), 

3. Ichniowski Piotr: Miejski system monitoringu cctv, Straż Miej-
ska Oświęcim, 2005. 

 Stopień realizacji zadań OSPR na terenie Miasta Oświęcim, pro-
pozycje nowelizacji i uzupełnienia zadań. Stan zaawansowania 
prac adaptacyjnych w obiektach byłego Monopolu Tytoniowego na 
potrzeby Państwowej Oświęcimskiej Humanistycznej Wyższej 
Szkoły Zawodowej. Udział władz samorządowych Miasta Oświę-
cim w organizacji uroczystości masowych i pobytu oficjalnych de-
legacji. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: Ocena funkcjonowania ustawy o ochronie byłych hitlerowskich 

obozów zagłady. 
 Zagadnienia konserwatorskie - Stan zachowania i warunki ochrony 

obiektów poobozowych w otoczeniu Muzeum. Docelowy, sugero-
wany status obiektów historycznych. Ocena prac badawczych Ja-
dwigi i Marka Raweckich. Ocena „Listy 21 obiektów i miejsc 
w sposób szczególny związanych z historią KL Auschwitz a pozo-
stających poza granicami Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau”. Zgłoszone inicjatywy działań upamiętniających w oto-
czeniu Muzeum.  

 Zagadnienia komunikacyjne - Ocena wydolności obecnego układu 
komunikacyjnego w aspekcie obsługi odwiedzających Muzeum. 
Ocena obecnego zaplecza parkingowego Muzeum. Ocena kon-
cepcji „fizycznego połączenia obu części Muzeum” w formie wy-
dzielonego ciągu pieszego wraz z propozycją jego wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 Obsługa odwiedzających Muzeum - Udział lokalnych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych Miasta Oświęcim w realizacji ob-
sługi odwiedzających Muzeum (stan obecny, możliwości i oferty). 
Określenie możliwych pól udziału lokalnych podmiotów gospodar-
czych i osób fizycznych w realizacji obsługi odwiedzających Mu-
zeum. Program promocji ofert lokalnych podmiotów gospodar-
czych i osób fizycznych na rzecz obsługi odwiedzających. 
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 Współpraca - Formy współpracy władz samorządowych Miasta 
Oświęcim z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Formy 
współpracy władz samorządowych Miasta Oświęcim z władzami 
samorządowymi Gminy Oświęcim - przy realizacji zadań wynikają-
cych z funkcjonowania w obu jednostkach Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Formy międzynarodowej współpracy władz 
samorządowych Miasta Oświęcim w zakresie ochrony i ekspozycji 
miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau. 

 Uroczystości masowe i oficjalne delegacje - Udział podmiotów go-
spodarczych i osób fizycznych Miasta Oświęcim w obsłudze uro-
czystości masowych i oficjalnych delegacji Występujące problemy 
i potrzeby. 

Ad.13 

Wójt Gminy Oświęcim - Urząd Gminy Oświęcim 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 
Data korespondencji:  09.04.2005  
Data odpowiedzi: kwiecień 2005 (brak pisemnej odpowiedzi na korespondencję) 
Informacji udzielili: Wójt Gminy Oświęcim - Andrzej Bibrzycki 
Uzyskane informacje: Udostępnione dokumentacje  

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Gminie 
Oświęcim (2002), 

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Oświęcim (2000). 

Nie uzyskano informacji: Udostępnienie lub komentarz do dokumentów Gminy - Lokalny 
program wsparcia przedsiębiorczości, Polityka rolna Gminy 
Oświęcim, Program rozwoju agroturystyki. 

 Zagadnienia realizacyjne - Stopień realizacji Strategii rozwoju 
Gminy Oświęcim, w tym celu strategicznego pt.: Państwowe Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau czynnikiem wspierającym tworzenie 
miejsc pracy i jego zadań: Opracowanie programu rozwoju struktu-
ry obsługi odwiedzających PMAB, Opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenów w strefie oddziaływania PMAB. Stopień 
realizacji zadań OSPR na terenie Gminy Oświęcim, propozycje 
nowelizacji i uzupełnienia zadań inwestycyjnych. Ocena funkcjo-
nowania ustawy o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
Ocena prac badawczych strefy ochronnej przeprowadzonych 
przez Zespół Jadwigi i Marka Raweckich. 

 Zagadnienia konserwatorskie - Ochrona historycznego krajobrazu 
wokół byłego KL Birkenau (niezabudowane tereny rolnicze, miej-
sca i obiekty byłego obozu). Stan zachowania i warunki ochrony 
obiektów poobozowych w otoczeniu Muzeum. Docelowy, sugero-
wany status obiektów historycznych. 

 Zagadnienia komunikacyjne - Ocena wydolności obecnego układu 
komunikacyjnego w aspekcie obsługi odwiedzających Muzeum. 
Ocena obecnego zaplecza parkingowego Muzeum. Ocena kon-
cepcji „fizycznego połączenia obu części Muzeum” w formie wy-
dzielonego ciągu pieszego wraz z propozycją jego wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 Współpraca - Formy współpracy władz samorządowych Gminy 
Oświęcim z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Formy 
współpracy władz samorządowych Gminy Oświęcim z władzami 
samorządowymi Miasta Oświęcim - przy realizacji zadań wynikają-
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cych z funkcjonowania w obu jednostkach Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Formy międzynarodowej współpracy władz 
samorządowych Gminy Oświęcim w zakresie ochrony i ekspozycji 
miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau. 

 Uroczystości masowe i oficjalne delegacje - Udział władz samo-
rządowych Gminy Oświęcim w organizacji uroczystości masowych 
i pobytu oficjalnych delegacji (stan obecny, propozycje). Udział 
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych Gminy Oświęcim 
w obsłudze uroczystości masowych i oficjalnych delegacji. Wystę-
pujące problemy i potrzeby. 

Ad.14 

Starosta Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 
Data korespondencji:  18.05.2005  
Data odpowiedzi: 21.07.2005 
Informacji udzielili: Starosta Oświęcimski - Józef Kała, Wicestarosta - Grzegorz Gołdynia, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu - Mirosław Wasztyl, 
Naczelnik Promocji Powiatu Kultury i Sportu - Jerzy Chrząszcz, Naczel-
nik Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Ka-
tarzyna Huptys, Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa - Sła-
womir Koziara 

Uzyskane informacje: Działalność budowlana na terenie Powiatu w latach 2000-2005 
w obszarze opracowania - wydane decyzje pozwolenia na budowę 
i rozbiórkę obiektów budowlanych. 

 Zagadnienia komunikacyjne - Planowane realizacje nowych tras 
drogowo-ulicznych. Planowane modernizacje ulic i dróg. Wykona-
ne w latach 2000-2005 modernizacje ulic i dróg. Ogólna ocena 
wydolności obecnego układu komunikacyjnego w aspekcie obsługi 
odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz 
rozdzielenia ruchu lokalnego od zewnętrznego. 

 Zagadnienia realizacyjne - Stan zaawansowania realizacji zadań II 
Etapu OSPR. Stan zaawansowania prac adaptacyjnych w obiek-
tach byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej 
Oświęcimskiej Humanistycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Stan 
zaawansowania prac przy projekcie Park Pojednania - Ogrody Eu-
ropy. 

 Obsługa odwiedzających Muzeum - Udział lokalnych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych Powiatu w realizacji obsługi od-
wiedzających Muzeum - stan obecny, możliwości i oferty. Określe-
nie możliwych pól udziału i zakresu współpracy lokalnych podmio-
tów gospodarczych i osób fizycznych w realizacji obsługi odwie-
dzających Muzeum. Program promocji ofert lokalnych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych na rzecz obsługi odwiedzają-
cych. 

 Współpraca - Formy współpracy władz samorządowych Powiatu 
Oświęcimskiego z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Formy współpracy władz samorządowych Powiatu Oświęcimskie-
go z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w za-
kresie ochrony i ekspozycji miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-
Birkenau. Formy międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony 
i ekspozycji miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy)  
Nie uzyskano informacji: -/- 
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Ad.15 

Rada i Zarząd Osiedla „Zasole” 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 
Data korespondencji:  05.05.2005, 03.06.2005  
Data odpowiedzi: 20.06.2005 
Informacji udzielili: Przewodniczący Rady - Andrzej Dziędziel, Przewodniczący Zarządu - 

Mieczysław Ficek 
Uzyskane informacje: Stanowisko w sprawie ekspertyzy po spotkaniu w dniu 24.05.2005 

- Rada nie akceptuje rozwiązań prowadzących do przejmowania 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau obszarów i bu-
dynków poza granicami Pomnika Męczeństwa, 

- Rada nie akceptuje zasady oparcia opracowania o 500 m strefę 
ochronną, 

- Rada stoi na stanowisku, iż ustawa o ochronie byłych hitlerow-
skich obozów zagłady, powinna stanowić podstawę prawną dla 
opracowania, 

- Zadania OSPR (który powstał w 1996) nie mogą być podstawą 
do przyjęcia w opracowaniu rozwiązań i ograniczeń w terenie. 

Rada nie zgadza się na działania bazujące na projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Uwarunkowania lokalizacyjne - Ocena funkcjonowania zespołów 
mieszkaniowych Osiedla Zasole w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ocena stopnia zaspoko-
jenia potrzeb społecznych w zakresie handlu i usług, oświaty 
i zdrowia, kultury, sportu i wypoczynku, obsługi komunikacyjnej. 
Ocena obecnego udziału podmiotów gospodarczych i osób fizycz-
nych Osiedla Zasole w realizacji obsługi odwiedzających Muzeum.  
Zamierzenia i potrzeby - Planowana lub postulowana realizacja 
podstawowych elementów wyposażenia terenów mieszkaniowych. 
Potrzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej. 
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do terenów Osie-
dla Zasole. Zakres dotychczasowej realizacji zadań. Wnioski Rady 
do OSPR. 
Zagadnienia konserwatorskie - Ocena prac badawczych strefy 
ochronnej przeprowadzonych przez Zespół Jadwigi i Marka Ra-
weckich w latach 1992-1999. 
(Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 

Nie uzyskano informacji: Uwarunkowania lokalizacyjne - Ocena stopnia zaspokojenia po-
trzeb społecznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Wy-
stępujące przypadki przestępstw i wykroczeń. Ocena skuteczności 
działania organów porządkowych. Zgłaszane przez mieszkańców 
potrzeby i wnioski oraz skargi i zażalenia. Określenie potencjalnie 
możliwych pól udziału i zakresu współpracy lokalnych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych w realizacji obsługi odwiedzają-
cych Muzeum. Promocja ofert podmiotów gospodarczych i osób fi-
zycznych Zasola na rzecz obsługi odwiedzających Muzeum. 

 Zagadnienia konserwatorskie i upamiętnienie - Sugerowany status 
ochrony miejsc i obiektów historycznych w otoczeniu Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgłoszone inicjatywy społeczne 
działań upamiętniających w otoczeniu Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau.  
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 Uroczystości masowe i oficjalne delegacje - Udział podmiotów go-
spodarczych i osób fizycznych Osiedla Zasole w obsłudze uroczy-
stości masowych i oficjalnych delegacji. 

 Wnioski ze strony Rady do Planu Zarządzania. 

Ad.16 

Sołtys Brzezinki - Agata Dybczak 

Adres:  32-600 Oświęcim, Brzezinka, ul. Zielona 1 
Data korespondencji:  01.06.2005 
Data odpowiedzi: 25.04.2005, 23.06.2005 
Informacji udzielili: Sołtys Brzezinki - Agata Dybczak, Rada Sołecka Brzezinki 
Uzyskane informacje: Zagadnienia realizacyjne - wniosek o utworzenie III Etapu OSPR. 

Ocena funkcjonowania ustawy o ochronie byłych hitlerowskich ob-
ozów zagłady - już w chwili obecnej istnieją utrudnienia w organi-
zowaniu uroczystości w strefie ochronnej. 

 Ochrona historycznego krajobrazu wokół byłego KL Birkenau (nie-
zabudowane tereny rolnicze, miejsca i obiekty byłego obozu). Op-
cja - utrzymanie dotychczasowego statusu prawnego terenów. 
Ochrona wyłącznie w formie realizacji ustaleń obowiązującego 
planu miejscowego. Dotacje celowe dla właścicieli na prace utrzy-
mujące dotychczasowy rolniczy charakter terenu w trybie znoweli-
zowanych zadań Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rzą-
dowego. 

 Warunki ochrony obiektów poobozowych w otoczeniu Muzeum - 
Zdaniem Rady nie należy rozszerzać obowiązującego planu miej-
scowego o nowe obiekty nie włączone do rejestru zabytków do 
dnia dzisiejszego. 

 Zagadnienia komunikacyjne - Zła wydolność obecnego układu 
komunikacyjnego - należy dążyć do realizacji rozwiązań opartych 
o obowiązujący plan miejscowy. Rada nie zgadza się na rozdzie-
lenie ruchu lokalnego od zewnętrznego bo takie podejście sugeru-
je alienację społeczności lokalnej. Obecne zaplecze parkingowe 
Muzeum jest niewystarczające i wymaga rozbudowy w oparciu 
o ustalenia planu miejscowego. Ocena koncepcji „fizycznego połą-
czenia obu części Muzeum” w formie wydzielonych ciągów pie-
szych wraz z możliwością ich wpisu na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO - połączenie obu części Muzeum tylko szlakiem pie-
szym zgodnie z planem miejscowym. 

 Współpraca - obecnie nie istnieje żadna forma współpracy pomię-
dzy Muzeum a społecznością lokalną. Rada jest otwarta na wszel-
kie propozycje. 

 Cykliczne uroczystości - brak realizacji uzgodnionej trasy przemar-
szu z Muzeum do Brzezinki ulicami Spółdzielców, Kolbego, Ostatni 
Etap, Piwniczna, Boczna do „Bramy Śmierci”. Konieczne przenie-
sienie lądowiska dla helikopterów na teren Muzeum. 

 Wnioski i uwagi 
1. Propagowanie na forum międzynarodowym problemów spo-

łeczności lokalnej, która od 64 lat związana jest swoją historią 
z KL Auschwitz-Birkenau,  

2. Konieczna jest melioracja terenów Brzezinki w ramach kom-
pleksowego traktowania naturalnych zlewisk wód przebiegają-
cych i przez Muzeum,  

3. Konieczna jest budowa sieci kanalizacyjnej Brzezinki, 
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4. Wyposażenie OSP Brzezinka winno uwzględniać ochronę 
obiektów zabytkowych (obecnie brak odpowiedniego sprzętu), 

5. Na terenie wsi i Muzeum brak sieci stałych urządzeń gaśni-
czych, brak ich lokalizacji na mapach, 

6. Brak alternatywnych dróg dla mieszkańców wsi w czasie uro-
czystości na terenie Muzeum. Tę funkcję mogłyby pełnić ulice 
Brzozowa i Sportowa, 

7. Ruiny wodociągów i ziemniaczarek KL Birkenau zagrażają bez-
pieczeństwu mieszkańców, 

8. Realizacja drogi S1 poprawiłaby komunikację w regionie. 
(Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 

Nie uzyskano informacji: Obsługa odwiedzających Muzeum - Udział lokalnych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych Gminy Oświęcim w realizacji ob-
sługi odwiedzających Muzeum (stan obecny, możliwości i oferty). 
Określenie potencjalnie możliwych pól udziału i zakresu współpra-
cy lokalnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w reali-
zacji obsługi odwiedzających Muzeum. Program promocji ofert lo-
kalnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na rzecz ob-
sługi odwiedzających. 

 Ocena ustaleń konserwatorskich wynikających z prac badawczych 
strefy ochronnej przeprowadzonych przez Zespół Jadwigi i Marka 
Raweckich w latach 1992-1999. 

Ad.17 

Sołtys Pław - Jan Rozmus 

Adres:  32-600 Oświęcim, Pławy, ul. Zaciszna 10 
Data korespondencji:  01.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Zagadnienia realizacyjne - Stopień realizacji zadań OSPR na tere-

nie Gminy Oświęcim, propozycje nowelizacji i uzupełnienia zadań 
inwestycyjnych. Ocena funkcjonowania ustawy o ochronie byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. Ocena ustaleń konserwatorskich 
wynikających z prac badawczych strefy ochronnej przeprowadzo-
nych przez Zespół Jadwigi i Marka Raweckich w latach 1992-
1999.  

 Zagadnienia konserwatorskie - Ochrona historycznego krajobrazu 
wokół byłego KL Birkenau (niezabudowane tereny rolnicze, miej-
sca i obiekty byłego obozu). Stan zachowania i warunki ochrony 
obiektów poobozowych w otoczeniu PMAB.  

 Zagadnienia komunikacyjne - Ocena wydolności obecnego układu 
komunikacyjnego w aspekcie obsługi odwiedzających PMAB oraz 
rozdzielenia ruchu lokalnego od zewnętrznego. Ocena obecnego 
zaplecza parkingowego Muzeum. Ocena koncepcji "fizycznego po-
łączenia obu części Muzeum" w formie wydzielonych ciągów pie-
szych wraz z możliwością ich wpisu na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. 

 Obsługa odwiedzających Muzeum - Udział lokalnych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych Gminy Oświęcim w realizacji ob-
sługi odwiedzających Muzeum (stan obecny, możliwości i oferty). 
Określenie możliwych pól udziału i zakresu współpracy lokalnych 
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w realizacji obsługi 
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odwiedzających Muzeum. Program promocji ofert lokalnych pod-
miotów gospodarczych i osób fizycznych na rzecz obsługi odwie-
dzających. 

 Współpraca - Formy współpracy władz samorządowych Gminy 
Oświęcim z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Formy 
współpracy władz samorządowych Gminy Oświęcim z władzami 
samorządowymi Miasta Oświęcim przy realizacji zadań wynikają-
cych z funkcjonowania w obu jednostkach Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Formy międzynarodowej współpracy władz 
samorządowych Gminy Oświęcim w zakresie ochrony i ekspozycji 
miejsc i obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau. 

 Uroczystości masowe i oficjalne delegacje - Udział władz samo-
rządowych Gminy Oświęcim w organizacji uroczystości masowych 
i pobytu oficjalnych delegacji (stan obecny, propozycje). Udział 
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych Gminy Oświęcim 
w obsłudze uroczystości masowych i oficjalnych delegacji. Wystę-
pujące problemy i potrzeby. 

Ad.18 

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 12 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: 18.07.2005 
Informacji udzielili: Dyrektor - inż. Henryk Adamski 
Uzyskane informacje: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny budynku gospodar-
czego byłego KL Auschwitz I. Posiadana dokumentacja techniczna 
budynku. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.19 

Miejski Zakład Komunikacji 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: 14.06.2005 
Informacji udzielili: Dyrektor - inż. Kazimierz Tobiczyk 
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Uzyskane informacje: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-
łalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny 4 budynków gospodar-
czych byłego KL Auschwitz I. Posiadana dokumentacja techniczna 
budynku. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.20 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Adres:  32-603 Oświęcim, ul. Ostatni Etap 6 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: 15.07.2005 
Informacji udzielili: Prezes Zarządu Dyrektor - mgr inż. Andrzej Janus 
Uzyskane informacje: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny 4 budynków gospodar-
czych byłego KL Auschwitz I. Posiadana dokumentacja techniczna 
budynku. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania - Opracowanie 
szczegółowego planu postępowania obejmującego cały zakres 
zadań związanych z obsługą uroczystości masowych. Plan powi-
nien zawierać zakres zadań poszczególnych służb, ich zakres 
kompetencji, osoby szczebla zarządzającego. Należy szczegółowo 
opracować zasady komunikacji w rejonie Muzeum, tak, aby umoż-
liwiały również prawidłowe funkcjonowanie PWiK, które jest przed-
siębiorstwem użyteczności publicznej. 
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 Udostępniono 1 mapę w skali 1:10000 z naniesioną aktualizacją 
strefy ochrony sanitarnej ujęć wody „Zasole” w Oświęcimiu oraz 
plan sytuacyjny PWiK skali 1:500. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.21 

Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Ja-
sieńskiego 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 8 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: 15.06.2005 
Informacji udzielili: Dyrektor - mgr Teresa Piskorska 
Uzyskane informacje: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Status prawny. Ilość zatrudnionych. Ilość uczniów. Po-
wierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny historycznego budynku 
Osady Barakowej wzniesionego w okresie międzywojennym (w 
czasie okupacji budynek warsztatowy przedsiębiorstwa SS - DAW 
Deutsche Ausrüstungs Werke). Posiadana dokumentacja tech-
niczna budynku. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. 

 Udostępniono opracowanie Piotra Setkiewicza pt.: „Budynek 
OZNS”. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: Wnioski ze strony Dyrekcji Centrum do Planu Zarządzania. 

Ad.22 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 8 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Centrum - Dane teleadresowe. Rodzaj prowa-

dzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. 
Ilość zatrudnionych, ilość uczniów. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny hal produkcyjnych by-
łego przedsiębiorstwa SS - DAW Deutsche Ausrüstungs Werke 
wzniesionych w 1944 roku (stolarnia, ślusarnia). Posiadana doku-
mentacja techniczna obiektów. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania 
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Centrum w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Centrum. Za-
kres dotychczasowej realizacji zadań. Wnioski Dyrekcji Centrum 
do OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Dyrekcji Centrum do Planu Zarządzania. 

Ad.23 

Zarząd Budynków Mieszkalnych  

Adres:  32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Ilość mieszkań, ilość 

mieszkańców w obrębie administrowanych nieruchomości (Osiedle 
im. rtm. W.Pileckiego i budynek ul. Leszczyńskiej 2). Status praw-
ny nieruchomości. Powierzchnie działek. 

 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania obiektów historycz-
nych bloków byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesionych w 
1943 roku (obecnie osiedle im. rtm.W.Pileckiego) oraz byłego bu-
dynku administracyjnego koncernu Kruppa Bürogebäude Krupp 
A.G. wzniesionego w 1943 roku (obecnie budynek mieszkalny ul. 
Leszczyńskiej 2). Posiadana dokumentacja techniczna obiektów. 
Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Ocena funkcjonowania nieruchomości w kontekście sąsiedz-
twa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do nieruchomości. 
Zakres dotychczasowej realizacji zadań. Wnioski Zarządu do 
OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane zmiany w zakresie programu użytkowego nieru-
chomości. Potrzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza 
parkingowego. 

 Wnioski Zarządu do Planu Zarządzania 
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INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA, KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI 

Ad.24 

Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem 

Adres:  32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie do ochrony i ekspozycji miejsc byłego 

KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projekty 
przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne Towarzystwa związane z realizacją działań statutowych.  

 Wnioski Towarzystwa do Planu Zarządzania. 

Ad.25 

Stowarzyszenie Romów w Polsce 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1, pk.44 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: 06.06.2005, 07.06.2005 
Informacji udzielili: dr Tadeusz Czekaj 
Uzyskane informacje: Dostępna dokumentacja dotycząca Pomnika Zagłady Romów na 

terenie byłego KL Birkenau. Pomnik wymaga rekonstrukcji. 
W 2004 roku Stowarzyszenie przygotowało projekt wraz z prelimi-
narzem kosztów. Charakterystyka zadań funkcjonującego w struk-
turze Stowarzyszenia Instytutu Historycznego. 

Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie do ochrony i ekspozycji miejsc byłego 
KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. 

Ad.26 

Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz budowy obozu KL 
Auschwitz-Birkenau 

Adres:  32-610 Oświęcim, Brzezinka, ul. Czernichowska 4 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie do ochrony i ekspozycji miejsc byłego 

KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projekty 
przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne Stowarzyszenia związane z realizacją działań statuto-
wych.  

 Wnioski Stowarzyszenia do Planu Zarządzania. 

Ad.27 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 8 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
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Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie do ochrony i ekspozycji miejsc byłego 

KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projekty 
przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne Stowarzyszenia związane z realizacją działań statuto-
wych.  

 Wnioski Stowarzyszenia do Planu Zarządzania. 

Ad.28 

Towarzystwo Na Rzecz Ziemi 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Kilińskiego 4/107 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: 29.07.2005 
Informacji udzielili: Prezes Robert Wawręty 
Uzyskane informacje: Wybrane zagrożenia obiektów przyrodniczych znajdujących się 

w otoczeniu byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau. 
 Dolina Wisły - planowana droga ekspresowa „S1”, planowana 

nadbudowa obwałowań przeciwpowodziowych. 
 Dolina Soły - projektowana nadbudowa obwałowań, planowana 

obwodnica przecinająca dolinę Soły. 
 Zagrożenie bezpośrednie 
 Dolina Wisły - Zagrożenie bezpośrednie związane jest z wycinką 

drzewostanu tworzącego kompleks lasów grądowych i zniszcze-
niem mechanicznym runa obfitego w gatunki chronione oraz roślin 
wodnych porastających planowane częściowo do zasypania staro-
rzecze.  

 Dolina Soły - zagrożenie bezpośrednie związane jest z planowa-
nym poszerzeniem lewobrzeżnego obwałowania. Z uwagi na bar-
dzo wąski pas nadbrzeża pomiędzy rzeką a obwałowaniem należy 
liczyć się z wycinką kilkudziesięciu procent drzew porastających 
ten obszar.  

 Zagrożenie pośrednie 
 Dolina Wisły i Soły - Zagrożenie pośrednie związane jest z faktem, 

iż do modernizacji obwałowań zaplanowano użycie skały płonnej. 
Przykłady możliwych działań ograniczających negatywny wpływ 
obwałowań na środowisko w warunkach in situ: 
1. bezwzględnie użycie do nadbudowy obwałowań materiału przy-

jaznego dla środowiska (ew. wykluczenie, przez kompleksowe 
badanie, zagrożenia ze strony skały płonnej), 

2. co najmniej rezygnacja z planowanych przy nasadzie obwało-
wania półek wodnych, 

3. wyłącznie wycinki drzew znajdujących się w koronie obwałowa-
nia z pozostawieniem pojedynczych gatunków, 

4. najlepiej - zaprojektowanie nowego rozwiązania w postaci 
przenośnych ścianek przeciwpowodziowych. 

 Najważniejsze wnioski 
1. Wykluczyć budowę drogi ekspresowej przechodzącej w okoli-

cach „Starego Wiśliska” oraz obwodnicy przecinającej dolinę 
Soły.  

2. Dokonać zmian projektowych planowanej nadbudowy obwało-
wań w okolicach Wisły i Soły. 
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3. Utrzymać zakaz regulacji rzeki Soły co najmniej na wysokości 
najcenniejszych fragmentów lasów łęgowych. 

4. Wesprzeć inicjatywę realizacji Ogrodów Europy przy zachowa-
niu walorów przyrodniczych doliny Soły. 

(Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.29 

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 

Adres:  32-602 Oświęcim, ul. M. Kolbego 1 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie do ochrony i ekspozycji miejsc byłego 

KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projekty 
przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne Centrum związane z realizacją działań statutowych.  

 Wnioski Centrum do Planu Zarządzania. 

Ad.30 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Legionów 11 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie do ochrony i ekspozycji miejsc byłego 

KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projekty 
przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne MDSM związane z realizacją działań statutowych.  

 Wnioski MDSM do Planu Zarządzania. 

Ad.31 

Fundacja Park Pojednania - Ogrody Europy 

Adres:  01-647 Warszawa, ul. Mścisławska 14 m. 1 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: 08.07.2005 
Informacji udzielili: Elżbieta Wichrowska-Janikowska 
Uzyskane informacje: Szczegóły inicjatywy realizacji Parku Pojednania - Ogrodów Euro-

py w Oświęcim na prawym brzegu Soły w Oświęcimiu naprzeciwko 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 Lokalizacja terenu i powierzchnia przyszłego Parku (załączona 
mapka w skali 1:10000). Na koncepcję Parku ogłoszono między-
narodowy otwarty ideowo konkurs studialny z terminem rozstrzy-
gnięcia 30.10.2005. Fundacja zakłada, że Park Pojednania stanie 
się szeroko aprobowanym, wartościowym dziełem sztuki ogrodo-
wej, o głębokim przekazie symbolicznym. Park ma służyć zarówno 
pamięci o przeszłości związanej z II Wojną Światową, ale także 
symbolizować możliwość pojednania ludzkości w imię przyszłości 
i pokoju, jak również wskazywać na wartości ogólnoludzkie, uni-
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wersalne, będące dorobkiem ludzkości. Symbolika i charakter Par-
ku ma za zadanie uczynić z niego miejsce uczące tolerancji 
i współistnienia. Będzie także uosobieniem piękna stale odnawia-
jącej się przyrody, zaprzeczającej śmierci i zniszczeniu. Powstanie 
też fragment przeznaczony specjalnie dla dzieci, jako swoisty wy-
raz pamięci o ich tragedii. Zakłada się aranżację dostosowaną do 
odwiedzania Ogrodów Europy przez osoby niepełnosprawne. Park 
będzie pełnił także rolę edukacyjną, poprzez pogłębianie wiedzy 
w dziedzinie botaniki i sztuki ogrodowej. W przyszłości na jego te-
renie będą się odbywały wystawy, plenery fotograficzne i malar-
skie, wieczory poezji, koncerty stosownej do miejsca muzyki, spo-
tkania młodzieżowe i inne tego typu imprezy. 

 Rada Miasta Oświęcim podjęła w dniu 25 lutego 2004 roku uchwa-
łę zobowiązującą Prezydenta Miasta Oświęcim do podjęcia działań 
związanych z udostępnieniem części terenów zielonych zlokalizo-
wanych w dolinie rzeki Soły dla urządzenia Ogrodów Europy. 

 Projekt utworzenia Parku Pojednania Narodów uzyskał poparcie 
Prezydenta RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Profesora Włady-
sława Bartoszewskiego, Ministra Kultury, Wiceministra MSWiA, 
Starostwa Powiatu Oświęcimskiego, Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Au-
schwitz-Birkenau, Oświęcimskiego Towarzystwa na Rzecz Ziemi. 
Patronat medialny nad konkursem objęły: miesięcznik „Ogrody 
ogródki zieleńce”, Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau „Pro Memoria”, Pierwszy Program Polskiego 
Radia. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.32 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski - Brzezinka 

Adres:  32-600 Oświęcim, Brzezinka, ul. Ofiar Faszyzmu 11 
Data korespondencji:  02.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne (dane teleadresowe, zakres terenowy działania, 

status prawny, powierzchnia działki) 
 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny budynku byłego KL 

Auschwitz-Birkenau wzniesionego w latach 1943-1944 na cele 
komendantury w ramach budowy kompleksu kwater załogi obozo-
wej SS Truppenunterkünfte. Zakres ochrony konserwatorskiej 
obiektu. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we, istniejące ograniczenia rozwojowe, ocena funkcjonowania Pa-
rafii w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu za-
dań odnoszących się do ankietowanego, wnioski do OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów i terenów otwartych, potrzeby 
w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 
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Ad.33 

Parafia Miłosierdzia Bożego - Oświęcim  

Adres:  32-610 Oświęcim, Osiedle im. rtm. W. Pileckiego 31  
Data korespondencji:  02.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne (dane teleadresowe, zakres terenowy działania, 

status prawny, powierzchnia działki) 
 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny obiektu historycznego 

byłego KL Auschwitz I (jeden z bloków kompleksu Schutzhaftlage-
rerweiterung wzniesiony w 1943 roku). Zakres ochrony konserwa-
torskiej obiektu.  

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we, istniejące ograniczenia rozwojowe, ocena funkcjonowania Pa-
rafii w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu za-
dań odnoszących się do ankietowanego, wnioski do OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów i terenów otwartych, potrzeby 
w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 
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OSOBY INDYWIDUALNE 

Ad.34 

mgr Stanisław Rydzoń - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim w la-
tach 1994-1998 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Sienkiewicza 5 (Biuro Poselskie) 
Data korespondencji:  07.06.2005 
Data odpowiedzi: 09.06.2005 (telefonicznie) 
Uzyskane informacje: Deklaracja woli współpracy i mediacji w przypadku wystąpienia 

konfliktów społecznych i utrudnień w realizacji Planu Zarządzania. 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie zakresu i sposobu ochrony miejsc by-

łego KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projek-
ty przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne Miasta i Gminy Oświęcim związane z obsługą odwiedza-
jących Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Ad.35 

mgr inż. Andrzej Telka - Radny Województwa Małopolskiego, długoletni były Prezydent 
Miasta Oświęcimia 

Adres:  32-600 Oświęcim 
Data korespondencji:  07.06.2005 
Data odpowiedzi: 22.07.2005  
Uzyskane informacje: Deklaracja woli współpracy w formie konsultacji na każdym etapie 

sporządzania Planu Zarządzania. 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie zakresu i sposobu ochrony miejsc by-

łego KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projek-
ty przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne Miasta i Gminy Oświęcim związane z obsługą odwiedza-
jących Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Ad.36 

mgr Kazimierz Smoleń - b. więzień Auschwitz, długoletni były dyrektor Państwowego Mu-
zeum Oświęcim-Brzezinka 

Adres:  32-603 Oświęcim 
Data korespondencji:  07.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Oceny i sugestie odnośnie zakresu i sposobu ochrony miejsc by-

łego KL Auschwitz-Birkenau usytuowanych poza Muzeum. Projek-
ty przedsięwzięć edukacyjnych i upamiętniających. Potrzeby inwe-
stycyjne związane z obsługą odwiedzających Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. 

Ad.37 

dr Jacek Urbiński - Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim w latach 1998-2002 

Adres:  32-600 Oświęcim 
Data korespondencji:  07.06.2005 
Data odpowiedzi: 14.07.2005  
Uzyskane informacje: Udostępniono autorskie opracowanie pt.: Syntetyczna próba oceny 

sytuacji w Oświęcimiu w związku z funkcjonowaniem na jego tere-
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nie PMAB, (Oświęcim, maj-czerwiec 2005) zawierające: ocenę 
stanu dzisiejszego w 6 wydzielonych problemach, opis stanu 
oczekiwanego, opis dojścia do stanu oczekiwanego. 

 Pogłębiona charakterystyka problemów tematycznych: Kompromis 
liderów (Uwarunkowania, Nazwa: Auschwitz - Oświęcim, Wielo-
podmiotowość decyzyjna), „Mała ojczyzna”, Przedsiębiorczość 
związana z istnieniem Muzeum (Oświęcim - miasto pokoju, Edu-
kacja, Turystyka, Obecny model turystyki w Oświęcimiu, Walory 
turystyczne, Propozycja rozwiązań), Pozostałe zagadnienia (Ra-
zem czy osobno?, polityka krajowa i międzynarodowa, polityka 
międzynarodowa, miasta partnerskie, ważni ludzie w Oświęcimiu). 
Analiza wpływów i wizja przyszłości. Tabelarycznie opisane pro-
ponowane przez autora modele zarządzania miastem Oświęcim, 
w którym istotną rolę odgrywa podmiot zewnętrzny jakim jest Pań-
stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (na poziomie lokalnym i po-
nadlokalnym). 

 (Całość opracowania - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 
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PODMIOTY GOSPODARCZE 

Ad.38 

PARTNER S.A. W UPADŁOŚCI 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 12 
Data korespondencji:  13.05.2005 
Data odpowiedzi: 06.06.2005 
Informacji udzielili: Prezes Zarządu - mgr Daniel Hernik 
Uzyskane informacje: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe, ro-

dzaj prowadzonej działalności, wyposażenie technologiczne, sta-
tus prawny, ilość zatrudnionych, wielkość działki i parkingów. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we, kolizje funkcjonalno-przestrzenne, utrudnienia związane z ru-
chem odwiedzających Muzeum i masowymi uroczystościami, 
współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, inne 
uwagi wg wskazań Przedsiębiorstwa. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa, zakres dotychczasowej realizacji zadań, wnioski Przedsię-
biorstwa do OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych, planowane modernizacje technologiczne, planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności, potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania 
 Wraz z ankietą przesłano następujące dokumenty: 

- Komunikat Prezydium Międzynarodowej Rady Muzeum z dnia 
30.04.1996 roku, 

- Wyciąg z OSPR, z Programu Oświęcimskiego oraz z II Etapu 
OSPR, 

- Korespondencję PARTNER S.A. (dawna ZPUH MAJA S.A.) 
w sprawie zadania 3/II OSPR i udziału przedstawicieli Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w organie nadzoru 
Spółki. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.39 

Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Społem” 

Adres:  32-610 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 16 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: 06.06.2005 
Informacji udzielili: Prezes Zarządu - mgr inż. Antoni Karpiński 
Uzyskane informacje: Informacje ogólne - Dane teleadresowe, rodzaj prowadzonej dzia-

łalności, wyposażenie technologiczne, status prawny, ilość zatrud-
nionych, powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny historycznego budynku 
Osady Barakowej z lat 1916-1919, w czasie okupacji w obrębie 
składu budowlanego KL Auschwitz I (Bauhof), posiadana doku-
mentacja techniczna budynku. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we, kolizje funkcjonalno-przestrzenne, utrudnienia i korzyści zwią-
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zane z ruchem odwiedzających Muzeum i masowymi uroczysto-
ściami, współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - wnioski Spółdzielni 
do OSPR. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych, planowane mo-
dernizacje technologiczne. 

 Wnioski Spółdzielni do Planu Zarządzania 
 Wraz z ankietą przesłano następujące dokumenty: 

- Wstępny projekt podziału pgr 720/9 z obrębu Brzezinka na no-
we 720/9A i 720/9B wraz z mapą ewidencyjną terenu Spół-
dzielni w skali 1:1000. 

 W wyniku spotkania w dniu 3 czerwca 2005 roku Prezesa Spół-
dzielni, Włodzimierza Sajdaka i Autora ekspertyzy Włodzimierz 
Sajdak udostępnił zbiór dokumentów pt.: Adaptacja nieruchomości 
zlokalizowanej w Oświęcimiu na obiekt o programie recepcyjnym - 
funkcji hotelowej. Charakterystyka programu, Budynek hotelowo-
gastronomiczny w Oświęcimiu ul. Leszczyńskiej 16. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.40 

KINGSTONE Sp. z o.o. 

Adres:  32-603 Oświęcim, ul. Kolbego 10 
Data korespondencji:  13.05.2005 
Data odpowiedzi: brak (zwrot 14.05.2005 „adresat wyprowadził się”) 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-

dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.41 

Handlowa Spółdzielnia Pracy „PZGS” 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 12 
Data korespondencji:  16.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
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Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-
dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska obiektów - Stan zachowania budynku 
wzniesionego w latach 1943-1944, jako elektrociepłownia 
KL Auschwitz i terenów przemysłowych Krupp-Union Werke 
i DAW. Posiadana dokumentacja techniczna obiektu. Zakres 
ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.42 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 15 
Data korespondencji:  13.05.2005, 10.06.2005 
Data odpowiedzi: 01.07.2005 
Informacji udzielili: Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Rykała, Członek Zarządu - mgr inż. 

Jerzy Latusek 
Uzyskane informacje: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. KRS. 

Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD. Wyposażenie technolo-
giczne. Status prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania budynku byłej rzeźni 
i mleczarni KL Auschwitz wzniesionej w latach 1941-1943. Posia-
dana dokumentacja techniczna obiektu. Zakres ochrony konser-
watorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. Wnioski Przedsiębiorstwa do OSPR. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania - przeniesienie 
bazy Przedsiębiorstwa na inny teren. Plany Zarządu Spółki zwią-
zane ze zmianą lokalizacji uwzględniają tendencje rozwojowe 
„Strategii Ziemi Oświęcimskiej do roku 2006” takie jak: rozwój 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego; rozwój bazy tury-
stycznej, rekreacyjnej i gastronomicznej; nowe powiązania instytu-
cjonalne miasta z aglomeracjami - krakowską, górnośląska, biel-
sko-bialską; powstawanie nowych działalności gospodarczych 
w oparciu o istniejące przedsiębiorstwa. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 
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Ad.43 

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Krakowie 

Adres:  30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: brak (15.06.2005- telefoniczne potwierdzenie przygotowania odpo-

wiedzi) 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-

dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska obiektów - Stan zachowania budynku by-
łej piekarni KL Auschwitz. Posiadana dokumentacja techniczna 
obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.44 

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. - Wydział Remontowy w Oświęcimiu 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 2 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: jw. 

Ad.45 

Firma Handlowa „Twój Dom” S.J. M.B.T. Pawela 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 10 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-

dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
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funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.46 

ITALGROUP Sp. z o.o.  

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 4 
Data korespondencji:  23.05.2005 
Data odpowiedzi: 19.07.2005- telefoniczne potwierdzenie przygotowania odpowiedzi, 

05.08.2005 - spotkanie z przedstawicielami Spółki na terenie daw-
nych zakładów OZNS 

Informacji udzielili: Armando Agostini - Prezes Zarządu, Zbigniew Drobniak - prowadzący 
pracownię projektową PAB w Krakowie oraz Jerzy Mydlarz - tłumacz 

Uzyskane informacje: Przedstawiciele Spółki udostępnili broszurę prezentującą założe-
nia Projektu organizacji i realizacji budowy kompleksu hotelowego 
„Oświęcim” oraz Centrum Konferencyjno-Kulturalnego „Zjedno-
czona Europa” w Oświęcimiu.  

 ITALGROUP Sp. z o.o. to spółka inwestycyjna prawa polskiego 
założona w 2000 roku przez przedsiębiorców pochodzących z pół-
nocno-wschodnich Włoch. W 2001 roku Spółka zakupiła teren 
i obiekty po byłym zakładzie OZNS przy ul. Leszczyńskiej 4 
w Oświęcimiu. Opracowano projekt przekształcenia terenu byłych 
OZNS, który zakłada trzy etapy realizacji wprowadzające nowe 
funkcje użytkowe przy zachowaniu istniejących walorów historycz-
nych miejsca - I. Realizację nowego kompleksu hotelowego za-
spokajającego zapotrzebowanie miasta na usługi, II. Rewaloryza-
cję byłej hali Krupp - Union Werke, III. Przebudowę i adaptację by-
łej kotłowni OZNS. 

 Planowany czterokondygnacyjny kompleks hotelowy zawierający 
łącznie 232 pokoje powstanie w południowej, obecnie nie zabudo-
wanej części terenu. Oprócz recepcji i biur będą tu zlokalizowane 
kawiarnie i restauracje, wewnętrzny ogród. Aranżacja wnętrz za-
pewni wgląd z każdej kondygnacji na historyczną halę przemysło-
wą.  

 Po rozpoczęciu budowy kompleksu hotelowego inwestorzy zamie-
rzają przystąpić do realizacji Centrum Konferencyjno-Kulturalnego 
w rewaloryzowanej hali przemysłowej. Planuje się, że działalność 
Centrum będzie zwrócona przede wszystkim na kształcenie szero-
kich rzesz młodzieży. Centrum stanie się więc miejscem - spotkań 
przygotowujących do odwiedzania byłych obozów; seminariów, 
szczególnie o tematyce humanistycznej, dla których historyczne 
miejsce i związane z nim wydarzenia będą punktem wyjścia dla 
zrozumienia istoty i natury człowieczeństwa; zjazdów stowarzy-
szeń światowych i szkół w celu poznania i zrozumienia różnic kul-
turowych prowadzących do integracji; kongresów krajowych i mię-
dzynarodowych; działalności instytucji występujących w obronie 
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praw człowieka; wystaw sztuki; projekcji filmowych; biblioteki 
i księgarni; usług małej gastronomii.  

 Ostatnim etapem realizacji projektu będzie przebudowa byłej ko-
tłowni. Ze względu na oryginalny kształt budynku przewiduje się 
zachowanie charakterystycznych jego cech architektonicznych 
i adaptację wnętrz na działalność teatralną. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 

Ad.47 

Biuro Informacyjno-Prawne „Akcept” S.A. 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  01.06.2005 
Data odpowiedzi: brak (zwrot 02.06.2005 „adresat wyprowadził się”) 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Spółce - Dane teleadresowe. Rodzaj prowa-

dzonej działalności. Status prawny. Powierzchnia działki. 
 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny 2 obiektów byłego ob-

ozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau wzniesionych w latach 1943-
1944 (Notstromaggregat - budynek dla pomieszczenia awaryjnych 
urządzeń prądotwórczych oraz Übergabestation - przekaźnikowa 
stacja energetyczna z rozdzielnią wysokiego napięcia 30kV/6kV). 
Zamierzenia Spółki w zakresie zabezpieczenia obiektów przed 
dalszą destrukcją i dewastacją. Posiadana dokumentacja tech-
niczna obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Spółki. Ocena funkcjono-
wania w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Spółki. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana adaptacja nieu-
żytkowanych obiektów historycznych i terenów otwartych. Potrze-
by w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Spółki do Planu Zarządzania. 

Ad.48 

PLANET Sp. z o.o. 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Ilość zatrudnionych. Status prawny działki. Powierzchnia 
działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Spółki. Ocena funkcjono-
wania w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Spółki. 
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 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana budowa obiek-
tów kubaturowych i terenów otwartych. Potrzeby w zakresie obsłu-
gi komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Spółki do Planu Zarządzania. 

Ad.49 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „Promotor” S.C. 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  16.06.2005 
Data odpowiedzi: brak  
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-

dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.50 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Inżynieria” Sp. z o.o. 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 9a 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-

dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 
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Ad.51 

GBX SPEDUX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 4 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Przedsiębiorstwie - Dane teleadresowe. Ro-

dzaj prowadzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Sta-
tus prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Przedsiębiorstwa. Ocena 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa w kontekście sąsiedztwa Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Przedsiębior-
stwa. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.52 

Firma Handlowa „KO i KO” S.C. 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak  
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Firmie - Dane teleadresowe. Rodzaj prowa-

dzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. 
Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe Firmy. Ocena funkcjono-
wania Firmy w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Firmy. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Firmy do Planu Zarządzania.  

Ad.53 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. „Hutnik” 

Adres:  43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Hutnicza 12 
Data korespondencji:  16.06.2005 
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Data odpowiedzi: brak  
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Ilość mieszkań, ilość 

mieszkańców w obrębie nieruchomości. Powierzchnia działki. Sta-
tus prawny nieruchomości. 

 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 
po 1945, obecny stan techniczny) domów robotniczych Walcowni 
Cynku Austriackiego Towarzystwa Przemysłowego wraz z obiek-
tami gospodarczymi, wzniesionych w latach 1910-1920; w czasie 
okupacji obóz pracowników cywilnych Zivilarbeiterlager. Posiada-
na dokumentacja techniczna obiektów. Zakres ochrony konserwa-
torskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Ocena funkcjonowania nieruchomości w kontekście sąsiedz-
twa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do nieruchomości. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych, planowane zmiany w zakresie programu użytkowego nieru-
chomości, potrzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza 
parkingowego. 

 Wnioski ze strony Spółdzielni do Planu Zarządzania. 

Ad.54 

Pawilon handlowy na osiedlu im. rtm. W. Pileckiego  

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Firmie - Dane teleadresowe. Rodzaj prowa-

dzonej działalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. 
Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania 
Firmy w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane zmiany w zakresie prowadzonej działalności. Po-
trzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza parkingowe-
go.  

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.55 

Hotel “Kamieniec” 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Zajazdowa 2 
Data korespondencji:  13.06.2005 
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Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne o Firmie - Dane teleadresowe. Rodzaj prowa-

dzonej działalności. Status prawny. Ilość zatrudnionych. Po-
wierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania Zespołu Pałacowo-
Parkowego „Kamieniec” (zakres przekształceń, obecny stan tech-
niczny). Posiadana dokumentacja techniczna obiektu. Zakres 
ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania 
Firmy w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do Firmy. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane zmiany w zakresie prowadzonej działalności. Po-
trzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej i zaplecza parkingowe-
go. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.56 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Leszczyńskiej 9 - Benetti Deniso 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 9 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny dwóch baraków go-
spodarczych byłego KL Auschwitz I. Posiadana dokumentacja 
techniczna obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania w 
kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.57 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Legionów (dawna Garbarnia) 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
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Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 
po 1945, obecny stan techniczny) historycznych obiektów dawnej 
Garbarni założonej w 1897 roku. Posiadana dokumentacja tech-
niczna obiektów. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania 
w kontekście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 

Ad.58 

NICROMET Filia Oświęcim 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  13.06.2005 
Data odpowiedzi: 15.07.2005  
Informacji udzielili: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem - Ma-

riusz Herma 
Uzyskane informacje: Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej działalności. Status 

prawny. Ilość zatrudnionych. Powierzchnia działki. 
 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-

we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania 
w kontekście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 



 Opis przebiegu prac  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

43

Ad.59 

POLINOVA Sp. z o.o. 

Adres:  32-600 Oświęcim, Brzezinka ul. Czarna 6 
Data korespondencji:  06.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Informacje ogólne - Dane teleadresowe. Rodzaj prowadzonej dzia-

łalności. Wyposażenie technologiczne. Status prawny. Ilość za-
trudnionych. Powierzchnia działki. 

 Ochrona konserwatorska - Stan techniczny historycznych obiektów 
dawnej Fabryki Tektury Dachowej, Produktów Chemicznych i As-
faltu założonej przez Emila Kuźnieckiego w 1888 roku. Posiadana 
dokumentacja techniczna obiektów. Zakres ochrony konserwator-
skiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Możliwości rozwojo-
we. Istniejące ograniczenia rozwojowe. Ocena funkcjonowania 
w kontekście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana rozbudowa bądź 
modernizacja istniejących obiektów budowlanych i terenów otwar-
tych. Planowane modernizacje technologiczne. Planowane zmiany 
w zakresie prowadzonej działalności. Potrzeby w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i zaplecza parkingowego. 

 Wnioski ze strony Przedsiębiorstwa do Planu Zarządzania. 
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PRYWATNE DOMY MIESZKALNE 

Ad.60 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Jaracza 8  

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Dane teleadresowe. Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 
 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 

po 1945, obecny stan techniczny) przedwojennego budynku 
mieszkalnego rodziny Tworzydłów; w czasie okupacji Haus 7 - 
sklep dla rodzin SS. Posiadana dokumentacja techniczna obiektu. 
Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-
nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana modernizacja 
obiektu. Planowane zmiany w zakresie użytkowania nieruchomo-
ści. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.61 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Legionów 86  

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Dane teleadresowe. Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 
 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 

po 1945, obecny stan techniczny) obiektów byłego KL Auschwitz I 
- fragmentu byłego baraku mieszkalnego dla załogi obozowej SS, 
byłej sauny SS, byłego schronu przeciwlotniczego dla SS. Posia-
dana dokumentacja techniczna obiektów. Zakres ochrony konser-
watorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-
nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana modernizacja 
obiektu. Planowane zmiany w zakresie użytkowania nieruchomo-
ści. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 
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Ad.62 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Legionów 88 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Dane teleadresowe. Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 
 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 

po 1945, obecny stan techniczny) przedwojennego budynku 
mieszkalnego rodziny Sojów; w czasie okupacji Kommendanten-
wohnhaus z ogrodem i cieplarnią, tzw. „willa Hoessa“. Posiadana 
dokumentacja techniczna obiektu. Zakres ochrony konserwator-
skiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-
nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana modernizacja 
obiektu. Planowane zmiany w zakresie użytkowania nieruchomo-
ści. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.63 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Obozowa 38. 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  23.06.2005 
Data odpowiedzi: brak odpowiedzi  
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Dane teleadresowe. Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 
 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 

po 1945, obecny stan techniczny) przedwojennego budynku 
mieszkalnego z lat 1936-1938. Posiadana dokumentacja technicz-
na obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-
nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana modernizacja 
obiektu. Planowane zmiany w zakresie użytkowania nieruchomo-
ści. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.64 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Obozowa 36 

Adres:  32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 36 
Data korespondencji:  23.06.2005 
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Data odpowiedzi: brak odpowiedzi 
Informacji udzielili: brak 
Uzyskane informacje: brak 
Nie uzyskano informacji: Dane teleadresowe. Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 
 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 

po 1945, obecny stan techniczny) przedwojennego budynku 
mieszkalnego z lat 1936-1938. Posiadana dokumentacja technicz-
na obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-
nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana modernizacja 
obiektu. Planowane zmiany w zakresie użytkowania nieruchomo-
ści. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.65 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 4  

Adres:  […] 
Data korespondencji:  13.06.2005 
Data odpowiedzi: 10.06.2005 
Informacji udzielili: […] 
Uzyskane informacje: Wykonane prace renowacyjne w budynku byłej stajni i warsztatów 

Zarządu Budowlanego SS - Zentralbauleitung. Zakres dalszych 
koniecznych prac remontowych. 

 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 
 Ochrona konserwatorska - Posiadana dokumentacja techniczna 

obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 
 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-

nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 

Ad.66 

Nieruchomość w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 5 

Adres:  […] 
Data korespondencji:  13.06.2005 
Data odpowiedzi: 01.07.2005, 30.06.2005 
Informacji udzielili: [...] 
Uzyskane informacje: Powierzchnia budynku, stan zachowania, posiadana dokumenta-

cja techniczna, zakres wykonanych prac renowacyjnych, planowa-
ne prace budowlane, planowane zmiany w użytkowaniu. 

 Dane teleadresowe. Powierzchnia i status prawny nieruchomości. 



 Opis przebiegu prac  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

47

 Ochrona konserwatorska - Stan zachowania (zakres przekształceń 
po 1945, obecny stan techniczny) przedwojennego budynku 
mieszkalnego rodziny Timmlów; w czasie okupacji Führerheim - 
hotel oficerski SS z kasynem i ogrodem. Posiadana dokumentacja 
techniczna obiektu. Zakres ochrony konserwatorskiej. 

 Opinia o uwarunkowaniach lokalizacyjnych - Ocena funkcjonowa-
nia w kontekście sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 

 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Ocena zakresu rze-
czowego i finansowego zadań odnoszących się do ankietowane-
go. 

 Zamierzenia i potrzeby inwestycyjne - Planowana modernizacja 
obiektu. Planowane zmiany w zakresie użytkowania nieruchomo-
ści. 

 Wnioski ze strony ankietowanego do Planu Zarządzania. 
 (Szczegóły - w dokumentacji źródłowej ekspertyzy) 
Nie uzyskano informacji: -/- 
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3. PODSUMOWANIE 

W wyniku rozesłanej korespondencji w okresie od dnia 5 kwietnia 2005 roku do dnia 5 sierp-

nia 2005 roku otrzymano 40 odpowiedzi (na 66 pozycji adresowych), w tym 9 z niepełnym 

zakresem danych, 35 stron w ogóle nie podjęło współpracy, a w 2 przypadkach przyszły 

zwroty listów z powodu zmiany adresu siedziby. 

Najwięcej danych uzyskano w grupie „Instytucje i urzędy państwowe”. Pełną współpracę 

podjęło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wyczerpująco i bezzwłocznie odpowiada-

jąc zarówno na przesłaną ankietę, jak i szereg dodatkowych pytań wynikających z potrzeby 

uszczegółowienia niektórych kwestii. Sprawnie przebiegająca współpraca jest zasługą ak-

tywnego udziału Dyrektora Muzeum mgr Jerzego Wróblewskiego, który koordynował całość 

przedsięwzięcia udzielając wszechstronnej pomocy i umożliwiając dostęp do wszelkich nie-

zbędnych dokumentów. Dane uzyskano w formie autorskich opracowań i odpowiedzi kie-

rowników i pracowników poszczególnych działów Muzeum. Opracowania te, zgodnie z przy-

jętym zakresem merytorycznym i formalnym umowy, po uzgodnieniach z Dyrektorem Mu-

zeum, włączono bezpośrednio w treść ekspertyzy.  

Wszystkie pozostałe urzędy i instytucje państwowe w terminie przekazały pełny zakres 

oczekiwanych informacji za wyjątkiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków, który w ogóle nie podjął współpracy pomimo wysłanego monitu i osobistej interwencji 

Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Brak odpowiedzi tego Urzędu, 

wiodącego w sprawach ochrony konserwatorskiej kompleksu KL Auschwitz-Birkenau, unie-

możliwił uzyskanie obrazu faktycznego stanu możliwych i koniecznych działań w obszarze 

strefy ochronnej UNESCO. 

Władze samorządowe Miasta i Gminy Oświęcim podjęły współpracę nad zagadnieniami eks-

pertyzy. Zarówno Prezydent Miasta jak i Wójt Gminy udostępnili w oczekiwanym zakresie 

wnioskowane dokumenty i opracowania oraz udzielili odpowiedzi w niektórych sprawach. 

W obu przypadkach zabrakło natomiast pisemnej reakcji na przesłaną korespondencję i od-

niesienia się do kluczowych kwestii ochrony konserwatorskiej, zagadnień komunikacyjnych 

i zagospodarowania otoczenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pełny zakres 

danych uzyskano od Starosty Oświęcimskiego. Wydziały Starostwa Powiatowego zgodnie 

z zakresem swoich kompetencji wyczerpująco odpowiedziały na poszczególne punkty ankie-

ty. Równie sprawnie przebiegała współpraca przy ustalaniu danych własnościowych i adre-

sowych, co bardzo usprawniło akcję ankietową i powiadamianie zainteresowanych stron. 

Rada Osiedla „Zasole” uzależniła podjęcie współpracy od udzielenia przez Autora ekspertyzy 

wyjaśnień co do szeregu kwestii zgłoszonych Sekretarzowi Generalnemu Polskiego Komite-

tu ds. UNESCO. Po uzyskaniu odpowiedzi zorganizowano spotkanie, na którym została 

omówiona między innymi sprawa oprotestowanego w całości przez Radę projektu planu 

miejscowego6. Ustalono tryb dalszego współdziałania. W efekcie Rada zajęła stanowisko 

                                                 
6 projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Zasole i Stare Stawy 
w Oświęcimiu z obszarem Pomnika Zagłady w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną. 
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w niektórych istotnych kwestiach. Mimo podnoszonych przez przedstawicieli Rady uwag 

o ograniczeniach rozwojowych dzielnicy Zasole wynikających z funkcjonowania Państwowe-

go Muzeum Auschwitz-Birkenau, nie ustosunkowano się kwestii proponowanego statusu 

ochrony miejsc i obiektów historycznych w otoczeniu Muzeum. Z zaproszonych Rad Sołec-

kich Brzezinki i Pław odpowiedziała jedynie Rada Brzezinki organizując spotkanie konsulta-

cyjne. Złożono tu, w przeciwieństwie do Rady Osiedla „Zasole”, jednoznaczną deklarację, iż 

wszelkie działania i propozycje społeczność lokalna zaakceptuje, jeśli ich oparciem będą 

ustalenia obowiązującego planu miejscowego7. 

Prawie wszystkie jednostki samorządowe i komunalne odpowiedziały na ankietę. Uzyskano 

pełny zakres informacji od Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, Miejskiego Zakładu 

Komunikacji, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowego Zespołu Nr 3 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Nie zajął stanowiska Zarząd Budynków Mieszkal-

nych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. 

W grupie „Instytucje i stowarzyszenia, kościół rzymsko-katolicki” odpowiedzi udzieliły jedynie 

trzy zainteresowane strony. W ograniczonym zakresie - Stowarzyszenie Romów w Polsce, 

a wyczerpująco i z deklaracją dalszej współpracy - Towarzystwo Na Rzecz Ziemi i Fundacja 

Park Pojednania - Ogrody Europy. Nie odpowiedziały na korespondencję i nie podjęły współ-

pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, Towarzystwo Opieki nad 

Oświęcimiem, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Międzynarodowy Dom Spotkań 

Młodzieży oraz Parafia Matki Bożej Królowej Polski i Parafia Miłosierdzia Bożego. 

Z zaproszonych do wypowiedzi indywidualnych osób na cztery odpowiedziały trzy. Poseł na 

Sejm RP Stanisław Rydzoń i Radny Województwa Małopolskiego Andrzej Telka złożyli de-

klarację woli współpracy w formie mediacji w przypadku sytuacji konfliktowych na poziomie 

społeczności lokalnej oraz konsultacji na każdym etapie sporządzania Planu Zarządzania. 

Dr Jacek Urbiński udostępnił autorskie opracowanie8 przygotowane w wyniku otrzymanych 

od Autora ekspertyzy pytań odnośnie do potrzeby wypracowania długofalowej polityki koeg-

zystencji miasta i gminy z Muzeum, przełamywania stereotypów i uprzedzeń, aktywizacji 

społeczności lokalnej zarówno na rzecz promowania rodzimej kultury i tradycji, jak i na rzecz 

ochrony i ekspozycji tragicznej karty dziejów Oświęcimia. Na korespondencję nie odpowie-

dział mgr Kazimierz Smoleń - b. więzień Auschwitz i dyrektor Państwowego Muzeum Oświę-

cim-Brzezinka w latach 1955-1989. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau w większości nie podjęły współpracy. Na wysłane 22 ankiety zareagowało jedynie 5 

podmiotów. Odpowiedziały przedsiębiorstwa położone najbliżej Muzeum oraz te, które mają 

w swych zasobach obiekty poobozowe. Pełny zakres informacji uzyskano od: PARTNER 

S.A. W UPADŁOŚCI, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji S.A., Spół-

dzielni Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „SPOŁEM” oraz firmy NICROMET Filia Oświęcim. 

                                                 
7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oświęcim obszaru w otoczeniu Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince. 
8 Syntetyczna próba oceny sytuacji w Oświęcimiu w związku z funkcjonowaniem na jego terenie PMAB. 
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Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. telefonicznie potwierdziły wolę współpracy, 

ale Autor nie otrzymał odpowiedzi.  

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku właścicieli prywatnych nieruchomości. Na 7 

wysłanych ankiet odpowiedź przyszła jedynie z dwóch adresów. Po konsultacji z przedstawi-

cielami lokalnego samorządu uznano, ze względu na znaczną ilość zainteresowanych stron 

i częste zmiany stanów własności w tej grupie respondentów, a zarazem brak ich ukonstytu-

owanego przedstawicielstwa prezentującego uzgodniony wspólny pogląd w kwestiach będą-

cych przedmiotem ekspertyzy - aktywizacja tej grupy do współpracy może nastąpić jedynie 

na etapie uzgadniania już skonkretyzowanego programu działań. 
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III. PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU 

1. DANE OGÓLNE 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau utworzono na wniosek polskich byłych więźniów 

Auschwitz mocą ustawy Sejmu Polskiego z dnia 2 lipca 1947 roku9. Granice Muzeum zostały 

wyznaczone w 1957 roku10 i obejmują tereny byłych obozów o łącznej powierzchni 191 hek-

tarów, z czego na byłe KL Auschwitz I przypada 20 hektarów w Mieście Oświęcim, a na 

KL Auschwitz II-Birkenau - 171 hektary w Brzezince w Gminie Oświęcim.  

W granicach Muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, w tym pozostałości komór ga-

zowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych 

oraz rampa kolejowa. Ustawowym obowiązkiem Muzeum jest upamiętnienie i dokumento-

wanie zagłady i męczeństwa narodów w Europie okupowanej przez III Rzeszę, gromadzenie, 

przechowywanie i zabezpieczanie pozostałości obozowych oraz innych eksponatów związa-

nych z historią KL Auschwitz.  

W 1962 roku została wyznaczona strefa ochronna dla terenów muzealnych w Brzezince, 

a w 1977 roku dla terenów muzealnych w Oświęcimiu. Dwa lata później obszar byłego KL 

Auschwitz-Birkenau w obrębie Muzeum został wpisany wraz z wyznaczonymi strefami na Li-

stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Już w 1947 roku w kilku poobozowych blokach otwarta została pierwsza wystawa przedsta-

wiająca historię zagłady oraz warunki egzystencji więźniów obozu. W 1955 roku nastąpiło 

otwarcie nowej wystawy, która z niewielkimi zmianami przetrwała do czasów obecnych. 

W części bloków od 1960 roku umieszczano tzw. wystawy narodowe tworzone z inicjatywy 

byłych więźniów z różnych krajów, zrzeszonych w Międzynarodowym Komitecie Oświęcim-

skim. Przedstawiały one los obywateli tych państw, z których hitlerowcy kierowali do KL Au-

schwitz transporty z deportowanymi. Na terenie byłego KL Birkenau, ze względu na wyjąt-

kowy charakter tego miejsca, będącego przede wszystkim cmentarzem, od początku nie 

tworzono żadnych wystaw. Starano się zachować tu stan zbliżony do oryginalnego. Jedynym 

nowym elementem jest tu Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu uroczyście odsłonięty 

w 1967 roku oraz ekspozycja w budynku Sauny udostępniona odwiedzającym w kwietniu 

2001 roku. 

Muzeum prowadzi wielokierunkową działalność. Konserwuje i zabezpiecza relikty oraz obiek-

ty poobozowe, a także zbiera, naukowo opracowuje i udostępnia dokumenty i inne pamiątki. 

Kolekcjonuje też różnego rodzaju prace artystyczne dotyczące KL Auschwitz.  

                                                 
9 Ustawa o upamiętnieniu Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu [Dz.U. nr 52 poz.265.]. 
10 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie szczegółowego określenia granic terenów Pomnika 
Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu [Dz.U. nr 6/1958, poz.20.]. 
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2. STATUS PRAWNY 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau posiada osobowość prawną i działa w oparciu 

o statut nadany przez Ministra Kultury i Sztuki Zarządzeniem Nr 19 z dnia 23 września 1999 

roku. Zgodnie ze statutem Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest instytucją kultury 

wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury. Bezpośredni nadzór nad Muzeum 

sprawuje Minister Kultury, a zarządza dyrektor powołany przez Ministra. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 

1996 roku o muzeach11, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowa-

dzeniu działalności kulturalnej12 oraz ustawy z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów by-

łych hitlerowskich obozów zagłady13.  

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 16 z dnia 14 grudnia 2000 roku 

oraz Zarządzeniem Ministra Kultury Nr 40 z dnia 12 grudnia 2001 roku zmieniono zarządze-

nie w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie doty-

czącym prowadzenia gospodarki finansowej i zatwierdzania rocznych sprawozdań finanso-

wych. 

3. KADRA MUZEUM  

Dyrektor - mgr Jerzy Wróblewski 

Wicedyrektor - mgr Krystyna Oleksy, e-mail: oleksyk@pro.onet.pl 

Sekretariat Muzeum - tel. +48 033 8448004, e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl 

Kierownik Działu I Dokumentacji Archiwalnej - dr Piotr Setkiewicz, tel. +48 033 8448007 

Kierownik Działu II Zbiorów - dr Igor Bartosik, tel. +48 033 8448015 

Kierownik Działu III Konserwacji - mgr inż. Witold Smrek, tel. +48 033 8448020 

Zastępca Kierownika Działu Konserwacji - mgr Rafał Pióro, tel. +48 033 8448171 

Kierownik Działu IV Historycz. Badawczego - dr Franciszek Piper, tel. +48 033 8448039 

Kierownik Działu V Wystawienniczego - mgr Teresa Zbrzeska, tel. +48 033 8448049 

Kierownik Działu VI Wydawnictw, Upowszechnienia i Informacji - mgr Teresa Świebodzka, 

tel. +48 033 8448054, e-mail: books@auschwitz.org.pl mgr Jarosław Mansfeld, e-mail: 

jarek.mansfeld@auschwitz.org.pl 

Kierownik Działu VII Biblioteki - dr Jadwiga Badowska, tel. +48 033 8448060 

Kierownik Działu VIII Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - 

mgr Andrzej Kacorzyk, tel. +48 033 8448063 

Kierownik Sekcji Odwiedzających, Dział XIII - mgr Antoni Stańczyk, e-mail: dyspozytor-

nia@pro.onet.pl, tel. +48 033 8448096 

Kierownik Administracyjny - mgr Zofia Błaszczyńska, tel. +48 033 8448065 

                                                 
11 Dz.U. z 1997 r., nr 5, poz.24 i z 1998 r., nr 106, poz.668. 
12 Dz.U. z 1997 r., nr 110, poz.720 i nr 141, poz.943 oraz z 1998 r., nr 106, poz.668. 
13 Dz.U. z 1999 r., nr 41, poz.412. 
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Główny Księgowy, Dział X - mgr Małgorzata Mentelska, tel. +48 033 8448080 

Kierownik Działu XI Ochrony - Adam Kukla, tel. +48 033 8448085 

Kierownik Sekcji Komputerowej, Dział XII - mgr Krzysztof Antończyk, e-mail: 

k.anton@auschwitz.org.pl, tel. +48 033 8448090 

Kierownik Sekcji ds. Współpracy z Byłymi Więźniami, Dział XIV - dr Henryk Świebodzki, tel. 

+48 033 8448108 

Kierownik Sekcji ds. Administrowania Sekretariatem, Dział XVII - Józefa Walus, tel. +48 033 

8448003 

W Muzeum pracuje 251 osób na różnych stanowiskach. Najliczniejszą grupę stanowią pra-

cownicy merytoryczni (kustosz, adiunkt, asystent, dokumentalista, referent, dyspozytor, tłu-

macz, konserwator, renowator) i jest ich 76 osób. Stanowiska techniczne (malarz, murarz, 

cieśla, stolarz, elektryk, mistrz, automatyk, referent techniczny, kinooperator) obejmuje 27 

osób. Stanowisk pomocniczych jest w Muzeum 46 (sprzątaczka, robotnik gospodarczy, kie-

rowca, kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej, pomocnik muzealny). Do ochrony Mu-

zeum zatrudnionych jest 50 wartowników a na stanowiskach administracyjnych pracują 52 

osoby14. 

4. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE 

4 . 1  P r i o r y t e t y  i  e t a p y  p r a c  k o n s e r w a t o r s k i c h  

mgr inż. Witold Smrek - Kierownik Działu Konserwacji Muzeum Auschwitz-Birkenau  

Do podstawowych zadań konserwatorskich Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 

należy utrzymanie w odpowiednim stanie wszystkich zgromadzonych muzealiów i archi-

waliów, a także - terenu, budynków i baraków oraz ich ruin, instalacji i urządzeń obozo-

wych. Ze względu na specyficzną rolę pozostałości obozowych, jako dowodu rzeczowe-

go hitlerowskich zbrodni, w pracach konserwatorskich nie dopuszcza się obecnie działań 

rekonstrukcyjnych. Remonty konserwatorskie prowadzone są z pełnym poszanowaniem 

oryginału, a zakres wymian i uzupełnień substancji ogranicza się do niezbędnego, wy-

maganego warunkami technicznymi, minimum. 

Całość zasobów Muzeum podzielona jest na cztery grupy obiektów. 

Grupa I - obiekty i przedmioty bezpośrednio związane z ofiarami obozu: 

- stosy spaleniskowe, 

- groby jeńców radzieckich i więźniów zmarłych bezpośrednio po wyzwoleniu doku-

menty obozowe, 

- mienie ofiar, 

                                                 
14 na podstawie informacji udzielonych przez Annę Pióro z Działu Kadr Muzeum Auschwitz-Birkenau.  
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- ruiny komór gazowych i krematoriów, 

- tory kolejowe i rampa wyładowcza, 

- dokumenty obozowe. 

Grupa II - obiekty i urządzenia związane z martyrologią: 

- ogrodzenia i wieże wartownicze, 

- baraki murowane i drewniane w byłym KL Birkenau w Brzezince, 

- pozostałości po barakach i urządzeniach obozowych, 

- elewacje bloków w byłym KL Auschwitz I w Oświęcimiu, 

- bloki rezerwatowe w byłym KL Auschwitz I w Oświęcimiu, 

- wystawy. 

Grupa III - obiekty i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem obozu: 

- kompleks oczyszczalni ścieków, 

- rowy melioracyjne, 

- drogi, 

- baraki gospodarcze, 

- tereny leśne. 

Grupa IV - obiekty współczesne konieczne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum: 

- parkingi dla odwiedzających i pracowników, 

- ogrodzenia administracyjne, 

- drogi dojazdowe, 

- punkty sprzedaży książek, napojów, 

- warsztaty, pracownie, magazyny, 

- pomieszczenia biurowe. 

Etapowanie prac konserwatorskich oparte jest na corocznych przeglądach stanu zacho-

wania zbiorów i obiektów. Kolejność prac ustalana jest w oparciu o wyszczególnione 

wyżej grupy, stan techniczny obiektów i występujące zagrożenia. 

Całość zbiorów jest skatalogowana. Dotyczy to zarówno muzealiów, archiwaliów, jak 

i obiektów, urządzeń oraz terenu. Każdy obiekt posiada swoją kartotekę, inwentaryzację 

rysunkową, opisową i fotograficzną. Prace remontowo-konserwatorskie są dokumento-

wane. 

4 . 2  C z y n n i k i  z a g r a ż a j ą c e  o b i e k t o m  m u z e a l n y m  

mgr inż. Witold Smrek - cd. 

Ochrona w zakresie zabezpieczenia pożarowego 
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrudnia pracownika ochrony pożarowej oraz 

konsultanta ds. ochrony pożarowej. Opracowano plan ochrony pożarowej terenu Mu-

zeum dostępny dla Straży Pożarnej w momencie zagrożenia. Wszystkie obiekty wypo-

sażone są w podręczny sprzęt gaśniczy w ilościach wynikających z odpowiednich prze-

pisów. Na terenie Muzeum w Oświęcimiu sieć wodociągową wyposażono w hydranty 

nadziemne i podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Straży 

Pożarnej. Na terenie Brzezinki siecią hydrantową otoczono baraki drewniane odcinka BI-

la i baraki murowane odcinka BI. Zbudowano sieć wodociągową i zainstalowano dwa 

hydranty pożarowe przy budynku „Sauny” B-392. Do celów ochrony pożarowej wykorzy-

stywane są też poobozowe baseny przeciwpożarowe. W Oświęcimiu czynny jest jeden 

basen o pojemności 320 m3, a na terenie Brzezinki dwa baseny o pój. 200 m3 każdy 

wzdłuż drogi do Pomnika oraz dwa baseny na odcinku BIl także o pojemności ok. 

200 m3 każdy. 

W części oświęcimskiej we wszystkich użytkowanych obiektach zainstalowano systemy 

sygnalizacji pożaru wyposażone w czujki optyczno-dymowe i ręczne ostrzegacze poża-

rowe, podłączone siecią z monitorowanym całodobowo kontrolnym stanowiskiem kom-

puterowym umieszczonym w Wartowni Głównej Muzeum. Z Wartowni sygnał przekazy-

wany jest równolegle, bezpośrednio do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W lokalny 

system sygnalizacji pożaru wyposażona jest również wystawa w budynku „Sauny” 

w Brzezince. Ochronie pożarowej służy także system kamerowego monitorowania tere-

nu Brzezinki z całodobowym podglądem i zapisem obrazu na Wartowni Głównej w Brze-

zince. 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Oba kompleksy byłych obozów w Oświęcimiu i w Brzezince zabezpieczone są przed 

powodzią wałami przeciwpowodziowymi. Według opracowanego w 1999 roku Studium 

ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Oświęcim, gminy Chełmek oraz terenów 

Państwowego Muzeum Oświęcim - Brzezinka - na całej długości wały są za niskie przy 

uwzględnieniu przyjętego poziomu ochrony przed powodzią. 

Program inwestycyjny dla przyjętego poziomu ochrony przeciwpowodziowej zakłada:  

1. Podwyższenie wałów do przewidzianych rzędnych, z uwzględnieniem w moderniza-

cji zaproponowanych w Studium rozwiązań technicznych uwzględniających aktualny 

stan wałów i warunki miejscowe (niewystarczające zagęszczenie nasypów ziemnych 

i brak szczelności, konstrukcję wałów i budowę geologiczną podłoża). 

2. Całkowite przebudowanie obiektów wałowych. 

3. Ochronę na odcinkach końcowych wałów rzek Wisły, Soły i Przemszy oraz potoków 

Pławianka i Harmężówka, stwarzających zagrożenie dla terenów Państwowego Mu-

zeum Auschwitz-Birkenau. 
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4. Oczyszczenie międzywala, usunięcie drzew i krzewów z samych wałów, likwidacja 

przeszkód stwarzających zagrożenie przy przejściu wielkich wód. 

Wały przeciwpowodziowe chroniące tereny po zachodniej stronie Muzeum w Brzezince 

przed wylewami rzeki Wisły i potoku Pławianka są w dobrym stanie technicznym. Ze 

względu jednak na ochronę Muzeum zostały przewidziane do podwyższenia w pierwszej 

kolejności. Od strony południowo-zachodniej, ze względu na brak zabezpieczenia prze-

widziano rozbudowę obwałowania. 

W Oświęcimiu stan techniczny wałów lewobrzeżnej części, na odcinku +0,500 km do 

+1,500 km na północ od Muzeum, uznano za zły, przeznaczony do remontu i podwyż-

szenia w drugim etapie prac. Na wysokości Muzeum, na odcinku około 1,00 km przewi-

dziano budowę nowego obwałowania. 

Do chwili obecnej Muzeum nie było informowane o wykonywaniu jakichkolwiek prac 

związanych z realizacją założeń Studium. Na dzień 18 maja 2005 roku zaplanowano po-

siedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Ma-

łopolskiego poświęcone ochronie przeciwpowodziowej Górnej Wisły ze szczególnym 

uwzględnieniem tzw. „Oświęcimskiego Węzła Wodnego”. Po posiedzeniu będzie możli-

wość udzielenia dodatkowych informacji. 

Ochrona przed szkodami górniczymi 

W najbliższej odległości od Muzeum w Oświęcimiu znajdują się kopalnie węgla kamien-

nego KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach, KWK „Ziemowit” w Lędzinach, KWK „Piast” 

w Bieruniu, KWK „Czeczott” w Woli oraz KWK „Janina” w Libiążu. Według informacji 

uzyskanych w roku 1997 z Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach wynika, że do 

roku 2015 deformacje terenu spowodowane projektowaną przez KWK „Brzeszcze” eks-

ploatacją obejmą tylko południową część wsi Harmęże i Rajsko. Dokonana, bieżąca 

i projektowana eksploatacja górnicza przez KWK „Brzeszcze” nie ma i nie będzie miała 

wpływu na tereny muzealne. Do roku 2010 nie obejmie swym zasięgiem i nie będzie 

miała wpływu dokonana, bieżąca i projektowana eksploatacja górnicza kopalń „Ziemo-

wit”, „Piast” i „Czeczott”. 

Ochrona obiektów 

Adam Kukla - Szef Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Auschwitz-Birkenau 

Ochrona obiektów realizowana jest w formie zabezpieczenia fizycznego, jak również za-

bezpieczeń technicznych. Zabezpieczenie fizyczne wykonywane jest przez Straż Muze-

alną zgodnie z planem ochrony. Zabezpieczenia techniczne to zabezpieczenia budowla-

ne, mechaniczne i elektroniczne. Ze względu na uwarunkowania historyczne i konserwa-

torskie nie ma możliwości rozbudowy zabezpieczeń mechanicznych, budowlanych, dla-

tego też w Muzeum rozbudowywane są zabezpieczenia elektroniczne. 
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Muzeum posiada elektroniczny system alarmowy włamania, oparty na urządzeniach fir-

my „Paradox" klasa C, którym to objęta jest pracownia konserwatorska, warsztaty, oraz 

częściowo magazyny, budynki administracyjne, budynki wystawowe. Na terenie byłego 

KL Birkenau zainstalowany jest telewizyjny system nadzoru, składający się z dwóch ka-

mer zintegrowanych szybko obrotowych wraz z zapisem na taśmie VHS. 

Istnieje potrzeba dalszej rozbudowy istniejących zabezpieczeń elektronicznych i obej-

mowanie nimi kolejnych budynków oraz objęcie monitoringiem istniejących systemów. 

Podjęto działania dla opracowania systemu wizyjnego w byłym KL Auschwitz I. Prace 

wstrzymano z powodu braku funduszy. 

W 2005 roku nie odnotowano przypadku kradzieży mienia muzealnego. Straż Muzealna 

interweniowała w przypadku wejścia na teren osób nietrzeźwych, niewłaściwego zacho-

wania odwiedzających, próbie wyłudzania pieniędzy od zwiedzających. Odnotowano je-

den przypadek kradzieży na szkodę turystki, domniemany sprawca został przekazany 

Policji. Występują również przypadki rysowania, wydrapywania napisów na ścianach, 

wewnątrz obiektów udostępnionych zwiedzającym, co przy dużej ilości udostępnionych 

obiektów (szczególnie w byłym KL Birkenau), dużej liczbie zwiedzających, możliwości 

zwiedzania bez przewodnika, braku zabezpieczeń - jest nieuniknione. 

Wprowadzenie nowych funkcji a utrzymanie autentyczności obiektów 

mgr inż. Witold Smrek - cd. 

O ś w i ę c i m  

W roku 1947, w czasie organizowania Muzeum, rozpoczęto tworzenie wystaw we wnę-

trzach oryginalnych bloków obozowych. Wówczas to, w latach 1947-1955 przebudowa-

no wnętrza bloków 4,5,6 i 7 przystosowując je do celów ekspozycyjnych podobnie jak 

drewniany barak „Nowej Pralni Obozowej”. W bloku SS Revier na parterze zlokalizowa-

no biura dyrekcji Muzeum a piętro przeznaczono na mieszkania służbowe dla pracowni-

ków. Do funkcji mieszkaniowych przystosowano też bloki administracji i komendantury 

obozowej. Przebudowano wnętrza baraku Wydziału Politycznego Obozu (A-77) lokalizu-

jąc w nim wartownię, poczekalnię i biura Działu Naukowo-Oświatowego. W początkach 

lat 60. dla potrzeb Muzeum przystosowano też bloki A-12, A-24 i A- 25. Lata następne, 

aż do końca lat 80., to okres tworzenia tzw. wystaw narodowych. Na ten cel przeznaczo-

no bloki o numerach 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27. Przystosowując je do powyż-

szych funkcji przebudowano wnętrza, wymieniono drewniane stropy na żelbetowe. Jako 

rezerwatowe, z oryginalnym układem funkcjonalno-przestrzennym i częściowo malaturą, 

pozostały bloki A-2, A-3, A-8, A-10, A-11, A-26 i A-28 oraz garaże, baraki stajenne „duży” 

i „mały” oraz barak Blockführerstube przy bramie „Arbeit Macht Frei”. 

Przystosowując obiekty do nowych funkcji przyjęto zasadę, że niezmieniona ma pozo-

stać bryła i elewacje dla zachowania oryginalnego układ urbanistycznego obozu. Od po-

czątku lat 90. przyjęto zasadę utrzymywania stanu zastanego, istniejącego. Nie dopusz-
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cza się dokonywania żadnych zmian a w miejscach, gdzie jest to możliwe usuwa się 

powojenne nawarstwienia. Przystosowanie obiektów do nowych funkcji odbywa się 

z pełnym poszanowaniem dla oryginału. Przykładem może być budynek „Sauny” 

w Brzezince. Po przeprowadzonej konserwacji zwiedzający przemieszczają się tu szkla-

nym, przezroczystym chodnikiem umieszczonym nad posadzką. Ilość obcych elementów 

zredukowano do minimum. 

Temu samemu celowi służyła adaptacja budynku Aufnahmegebäude na warsztaty i pra-

cownie konserwatorskie oraz magazyny. Część budynku - którego budowa nie została 

w czasie funkcjonowania obozu ukończona - była po wojnie dzierżawiona przez obce 

przedsiębiorstwa na cele magazynowe a w latach 90. w ogóle nieużytkowana. Przenie-

sienie tam warsztatów i magazynów pozwoliło na odzyskanie baraku kuchni obozowej, 

która po konserwacji i przywróceniu pierwotnego układu przestrzennego zostanie udo-

stępniona zwiedzającym jako galeria sztuki obozowej. 

B r z e z i n k a  

Teren poobozowy w Brzezince od początku powstania Muzeum traktowany był jako re-

zerwat muzealny. Jedyną większą ingerencją w istniejący stan była budowa w roku 1967 

Pomnika Ofiar Faszyzmu. W latach 1961-1962 zrekonstruowano 11 wież wartowniczych 

uznając je za element bardzo ważny i niezbędny do prawidłowego odbioru terenu obo-

zowego. 

Niewielkim zmianom poddano też wnętrza głównej bramy obozowej B-l. Adaptacja wieży 

obserwacyjnej na wieżę widokową dla odwiedzających wymusiła wymianę drewnianego 

podestu obserwacyjnego na płytę żelbetową oraz wykonanie żelbetowych schodów 

w miejsce istniejących drewnianych. Ze względu na lokalizację w budynku wartowni toa-

let, szatni, dyspozytorni i biur przebudowano wnętrza w prawym skrzydle budynku. Ele-

wacje, podobnie jak w innych obiektach pozostawiono bez zmian. 

Zagrożenia wynikające z rozrostu drzew 

W roku 1940, w trakcie organizowania obozu, na terenie pokoszarowym nie było drzew, 

jedynie brzózki za blokami od strony rzeki Soły. Nasadzenia topól włoskich wykonano je-

sienią 1940 roku. Pod koniec funkcjonowania obozu wysokość tych drzew wynosiła za-

ledwie 4-5 metrów. W latach 60. topole osiągnęły wysokość ok. 15-20 m. Ich korony się-

gają obecnie ponad kalenice dachów. System korzeniowy topoli włoskiej penetruje grunt 

na boki. Powoduje to uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, głównie wysadzanie kra-

wężników i chodników. Stwierdzono penetrację korzeni w rury kanalizacyjne. Opadające 

jesienią liście wypełniają rynny dachowe utrudniając spływ wód opadowych powodując 

lokalne podtopienia fundamentów. Poważnym zagrożeniem jest zła kondycja fizyczna 

drzew. Drzewa umierają, a w środku pni tworzy się próchnica. Podczas mocniejszych 

wiatrów istnieje zagrożenie zwalenia się drzew na obiekty. Zniszczeniu uległy w ten spo-

sób na przykład słupy ogrodzeniowe przy bloku A-24 czy też fragment ogrodzenia przy 
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„Alei brzóz” za blokiem A-7. Należy rozważyć stopniową wymianę drzewostanu na młod-

szy (wiele oryginalnych drzew trzeba było już wyciąć). 

Na terenie Brzezinki problemy z drzewostanem nie stwarzają zagrożeń. Na poszczegól-

nych odcinkach obozowych występują tylko nieliczne drzewka owocowe i sporadycznie 

brzozy przy drogach wewnętrznych. 

Zanieczyszczenia powietrza, wibracje gruntu, przecieki instalacji, poziom wód 

gruntowych 

Zanieczyszczenie powietrza stanowiło poważny problem do lat 80. ubiegłego wieku. Za-

kłady Chemiczne Oświęcim zaliczano wówczas do czołówki przedsiębiorstw emitujących 

najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery. Lokalizacja Oświęcimia bezpośrednio przy Gór-

nośląskim Okręgu Przemysłowym skutkowała zwiększeniem stężenia pyłów zawieszo-

nych. W latach 90. sytuacja uległa znacznej poprawie. Wykonana wtedy ekspertyza 

o stanie technicznym obiektów stwierdza, że w porównaniu z najbardziej zanieczyszczo-

nymi miejscami na Śląsku, stężenia pyłów, stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu, 

mających najistotniejszy wpływ na korozję chemiczną materiałów budowlanych, zmie-

rzone w rejonie Muzeum należy uznać za umiarkowane. Z dokonanych analiz wynika, że 

w Brzezince stopień zanieczyszczenia atmosfery kwalifikuje środowisko jako nieagre-

sywne - w przypadku betonu i dobrze wypalonej ceramiki, słabo agresywne - w przypad-

ku betonu zbrojonego, ceramiki o gorszej jakości i zapraw oraz średnio agresywne - dla 

stali. 

Zarówno w bezpośrednim otoczeniu Muzeum w Oświęcimiu jak i w Brzezince nie ma 

zlokalizowanego przemysłu ciężkiego mogącego powodować wibrację gruntu. Występu-

ją jedyne drgania powodowane są ruchem kołowym, ale nie mają one większego wpły-

wu na obiekty. Wyjątkiem jest budynek „Bramy Śmierci” usytuowany bezpośrednio przy 

drodze powiatowej z przejazdem kolejowym przez historyczną bocznicę do obozu. 

Drgania wywoływane przez ciężki transport na przejeździe przenoszone są przez grunt 

na ściany budynku powodując ich pękanie, szczególnie na filarach wieży widokowej. 

Poziom wód gruntowych na terenie Muzeum w Oświęcimiu ustabilizowany jest na po-

ziomie około 5 m ppt i nie stanowi zagrożenia dla obiektów. Występujące w Oświęcimiu 

grunty są głównie żwirami gruboziarnistymi i pospółkami, zatem poziom wód gruntowych 

waha się w zależności od poziomu wód rzeki Soły. Jednak nawet w okresie powodzi nie 

odnotowano podtopień czy pojawienia się wody w piwnicach. 

W Brzezince wody gruntowe stabilizują się na poziomie około 2,5 - 3,5 m ppt przy czym 

podobnie jak w Oświęcimiu, jest on uzależniony od stanu wód w Wiśle. Wierzchnią po-

włokę gruntu stanowią gliny średnio i bardzo spoiste tworzące nieprzepuszczalną war-

stwę. Wody opadowe są bardzo wolno wchłaniane do gruntu. Ingerencje budowlano - 

konserwatorskie w Oświęcimiu dotyczą głównie utrzymania dobrego stanu technicznego 

dachów, pokryć dachowych i orynnowania oraz zmniejszenia wilgotności w podpiwni-
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czonych partiach budynków, głównie w ścianach fundamentowych. Stan techniczny 

obiektów w Brzezince jest zróżnicowany. Część obiektów (niektóre baraki drewniane, 

wieże wartownicze, ogrodzenia, budynek „Sauny”, część baraków murowanych, wzmoc-

nione kominy wolnostojące) są w stanie dobrym i bezpiecznym. Część obiektów cechuje 

się stanem alarmowym, np. ruiny komór gazowych i krematoriów, niektóre baraki drew-

niane i murowane, nie wzmocnione kominy, ślady barakowe, drogi. Część wymaga na-

tychmiastowej ingerencji, inne mogą przetrwać jeszcze kilka lat, ale ich stan ulegał bę-

dzie gwałtownemu pogarszaniu. 

Wpływ ruchu odwiedzających  

Muzeum jest corocznie odwiedzane przez ok. 400 - 500 tysięcy osób z tendencją zwyż-

kową w roku 2005 i w latach następnych. Nie pozostaje to bez wpływu na obiekty 

i zgromadzone w nich eksponaty. Uszkodzenia mechaniczne występują głównie w po-

staci zużycia i niszczenia nawierzchni drogowych (szczególnie po obfitych opadach at-

mosferycznych), ścierania wierzchnich warstw oryginalnych posadzek ksylolitowych 

w pomieszczeniach, okładzin lastriko na schodach oraz niszczenia powierzchni ścian 

przez wydrapywanie różnego rodzaju napisów „pamiątkowych". W obiektach o dużym 

zatłoczeniu jak np. w podziemiach bloku A-11 następuje ścieranie malatury - nie zawi-

nione przez odwiedzających, ale występujące z powodu przypadkowego ocierania się 

o ściany. 

Zmiany temperatury i wilgotności we wnętrzach obiektów były szczególnie dotkliwe 

przed zainstalowaniem w nich systemu centralnego ogrzewania. W okresach jesiennych 

i zimowych na posadzkach zalegała woda pochodząca zarówno ze skraplania się pary 

wodnej jak i wnoszona przez odwiedzających na butach, wierzchniej odzieży, paraso-

lach. Zwiększona wilgotność powodowała skraplanie się wody szczególnie na szklanych 

przegrodach gablot ale również na ścianach i sufitach. W 1995 roku do bloków wysta-

wowych doprowadzono centralne ogrzewanie, co w znacznej mierze poprawiło warunki 

temperaturowo-wilgotnościowe. W Brzezince problem ten występuje w mniejszej skali. 

Pozostaje kwestia zużywania się nawierzchni drogowych a także posadzek w barakach 

oraz niszczenia ścian przez pozostawianie napisów i rysunków. Problem zawilgacania 

i zmian temperatury we wnętrzach baraków powodowany ruchem odwiedzających nie 

występuje. Ze względu na stan techniczny i konstrukcję, przepływ powietrza przez obiekt 

jest swobodny a tym samym wilgotność i temperatura wnętrz stabilizuje się na poziomie 

warunków otoczenia. W barakach murowanych na odcinku BI przepływ odwiedzających 

jest swobodny. Czasami występują zagęszczenia przy baraku „Karnej Kompanii” na od-

cinku BIb i w barakach drewnianych odcinka BIIa. Do zwiedzania udostępnione są tu tyl-

ko trzy obiekty. Powoduje to sytuacje, w której odwiedzający chcący wydostać się z za-

tłoczonego baraku przechodzą przez murowane z cegły poziome trzony kominowe po-

wodując ich uszkodzenie. 
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Maksymalna przepustowość Muzeum nie została określona żadnymi normami. Wstęp do 

Muzeum nie jest regulowany biletami, wszystkie zgłoszone grupy zorganizowane oraz 

indywidualni odwiedzający mają nieograniczony wstęp na teren i do obiektów. 

Inne zagrożenia 

Każda demonstracja, uroczystość lub oficjalne zgromadzenie wymaga, zgodnie z usta-

wą o ochronie terenów byłych obozów zagłady z 1999 roku, zgody właściwego terenowo 

Wojewody. 

Masowe imprezy typu Marsz Żywych, rocznice wyzwolenia obozu, rocznice pierwszego 

transportu itp. związane są budową różnego rodzaju dekoracji, podestów, wykonywaniu 

nagłośnień, dodatkowego oświetlenia, budowy łączy telekomunikacyjnych. Dostarczenie 

dużej ilości sprzętu i materiałów wymusza wjazd na teren Muzeum ciężkich pojazdów 

transportowych, urządzeń rozładunkowych, sprzętu budowlanego. Wjeżdżają wozy 

transmisyjne telewizji wielu krajów. Brak wystarczającej ilości utwardzonego terenu po-

woduje, że samochody grzęzną uszkadzając znajdujące się pod cienką warstwą gruntu 

oryginalne, poobozowe nawierzchnie dróg, chodników, klombów i ślady baraków. Ekipy 

montażowe w sposób swobodny postępują z obiektami bądź elementami ich wyposaże-

nia, używając ich do innych celów. Sytuacja jest trudna do opanowania, gdyż nierzadko 

pracuje w ten sposób równocześnie nawet kilkaset osób. 

4 . 3  O c e n a  s t a n u  z a c h o w a n i a  o b i e k t ó w  m u z e a l n y c h  

mgr inż. Witold Smrek - cd. 

Obiekty w złym stanie technicznym wymagające pilnej interwencji 

w Oświęcimiu 

1. Strop międzypiętrowy nr inw. A-3 

2. Barak stajenny „mały" nr inw. A-36 

3. Budynek „Starego Teatru”  nr inw. A-51 

4. Szopa gospodarcza w ogrodzie  nr inw. A-79 

w Brzezince 

1. 8 baraków drewnianych na odcinku BIIa 

2. Ruiny komory gazowej i krematorium II nr inw. B-38 

3. Ruiny komory gazowej i krematorium III nr inw. B-39 

4. Brama wjazdowa na drogę średnicową nr inw. B-47 

5. Kuchnia obozowa odc. BIa nr inw. B-91 

6. Ruiny baraku przykuchennego nr inw. B-92 
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7. Łaźnia obozowa odc. BIa nr inw. B-93 

8. Ruiny baraku przykuchennego nr inw. B-111 

9. Łaźnia obozowa odc. BIb nr inw. B-112 

10. Kominy na odcinku BI i BII w ilości ok. 100 szt. 

Obiekty w dobrym stanie technicznym 

O ś w i ę c i m  

1. Bloki mieszkalne A-l do A-28 

2. „Nowa Pralnia" nr inw. A-29 

3. „Paczkarnia" A-32 

4. Kuźnia A-40 

5. Ogrodzenie poobozowe A-41 

6. Ogrodzenie betonowe A-42 

7. Blok SS-Revier A-44 

8. Blok „Verwaltung" A-45 

9. Blok „Kommandantur" A-46 

10. „Blockfuhrerstube" A-48 

11. Krematorium I A-49 

12. Aufnahmegebaude A-50 

13. Wieże wartownicze A-52 do A-59 

B r z e z i n k a  

1. Blockführerstube nr inw. B-2 

2. Rampa wyładowcza B-5 

3. Wieże wartownicze B-8 do B-35 

4. Ogrodzenie obozowe B-43 

5. Bramy obozowe B-44 do B-63 

6. Budynek „Sauny" B-392 

7. Kominy po barakach ok. 50 szt. 

8. Zbiornik wodny na odc. BIId B-258 

Obiekty, których stabilność jest zagrożona 

Obiekty o zagrożonej stabilności to przede wszystkim wolnostojące kominy na obrysach 

barakowych w Brzezince. Niektóre ulegają zwaleniu ze względu na znaczne odchylenia 

od pionu spowodowane ruchami gruntu, osłabieniem konstrukcji pieców, wypłukiwaniem 

zaprawy ze spoin oraz pod wpływem silnych wiatrów. Obiektami o zagrożonej stabilności 
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są również poobozowe topole włoskie na terenie Muzeum w Oświęcimiu. Spróchniałe 

wnętrza pni oraz słaby układ korzeniowy powodują zagrożenie dla obiektów i odwiedza-

jących. Zagrożona jest też stabilność ścian niektórych obiektów. Odchylenia od pionu 

zaobserwowano na barakach murowanych odcinka BI w Brzezince, w ścianie szczyto-

wej baraku stajennego A-36 oraz fragmentu ściany w budynku garaży poobozowych A-

37. Od pionu odchylały się także ściany zbiorników złóż zraszanych obozowej oczysz-

czalni ścieków w Brzezince. Zostały one w roku 1992 zabezpieczone opaskami stalo-

wymi. Parcie ziemi na zagłębione poniżej terenu konstrukcje budowlane powoduje od-

chylenia i pękanie nie tylko przepustów melioracyjnych czy zbiorników ale też elemen-

tów tak ważnych jak ściany komór gazowych i rozbieralni na ruinach krematoriów II i III 

w Brzezince. 

Obiekty wymagające zabiegów konserwatorskich 

Wszystkie obiekty na terenie Muzeum wymagają zabiegów konserwatorskich. Zakres 

koniecznych do wykonania zabiegów nie może być określony generalnie tylko indywidu-

alnie dla każdego obiektu i eksponatu, co wymaga odrębnego opracowania. 

Obiekty nieużytkowane 

Obiektami nie użytkowanymi na terenie Muzeum w Oświęcimiu są tzw. „Bloki rezerwa-

towe” do których należą: A-2, A-3, A-8, A-10 i A-28. Utrzymywane są one w stanie w au-

tentycznym i nie są przeznaczone do zagospodarowania na inne cele. Obecnie nie użyt-

kowanymi obiektami są również; „Nowa pralnia” A-29, Blockführerstube A-48, kuchnia 

obozowa A-31 przewidziana na galerię sztuki obozowej (obecnie w trakcie remontu kon-

serwatorskiego), barak stajenny „duży” A-35, barak stajenny „mały” A-36, wieże wartow-

nicze będące tylko elementem ekspozycji. 

W Brzezince oprócz „Bramy Śmierci” B-l i budynku „Sauny” B-392, w której mieści się 

wystawa, żaden z obiektów nie jest użytkowany w inny sposób jak tylko jako ekspozycja 

muzealna - baraki rezerwatowe. 

Obiekty w stanie trwałej ruiny 

O ś w i ę c i m  

1. Ślady baraku wydziału politycznego nr inw. A-83 

2. Stara Pralnia i Łaźnia" nr inw. A-30 

B r z e z i n k a  

1. Ruiny krematoriów II, III, IV i V 

2. Ślady po barakach drewnianych na odc. BI i BII 

3. Ślady po „Białym Domku” nr inw. B-36 

4. Ślady po barakach przykuchennych na odc. BI  nr inw. B-92 i B-111 
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5. Ślady pralni obozowej  nr inw. B-146 

6. Ślady baraku Brotkammer nr inw. B-94 

 

4 . 4  Z a p l e c z e  m e r y t o r y c z n e  i  w a r s z t a t o w e  

mgr Rafał Pióro - Zastępca Kierownika Działu Konserwacji Muzeum Auschwitz-Birkenau  

W Dziale Konserwacji Muzeum od 2003 roku istnieje Sekcja Konserwatorska, w której 

zatrudnieni są dyplomowani konserwatorzy zabytków reprezentujący wiele specjalizacji. 

Konserwacja dotyczy bardzo różnych materiałów takich jak papier, tkanina, skóra, drew-

no, ceramika, tworzywa sztuczne, beton, czy metal. W skład Sekcji wchodzą pracownie: 

fotograficzna, wstępnego oczyszczania, konserwacji papieru, tkaniny i skóry, konserwa-

cji metalu i drewna, konserwacji malarstwa, pomieszczenia dezynfekcyjne, laboratorium, 

introligatornia, ślusarnia, stolarnia oraz magazyn na obiekty po konserwacji. Pracownie 

wyposażono w sprzęt specjalistyczny, badawczy i konserwatorski, który pozwala chronić 

i zabezpieczać liczne i bardzo zróżnicowane obiekty. Zgromadzone urządzenia umożli-

wiają także przeprowadzanie fachowych, systematycznych kontroli stanu zachowania 

eksponatów i podejmowanie całego szeregu działań profilaktycznych. Działania konser-

watorskie są rejestrowane i dokumentację sporządza się do wszystkich obiektów. Obiek-

ty ruchome i nieruchome posiadają karty inwentaryzacyjne. Starsze opracowania i do-

kumentacje są na bieżąco uzupełniane. 

Część prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów budowlanych wykonują rze-

mieślnicy zatrudnieni w warsztatach: ślusarskim, stolarskim, elektrycznym, murarskim 

i malarskim. W zależności od potrzeb i możliwości przygotowywane są również projekty 

konserwatorskie dotyczące poszczególnych problemów konserwatorsko-budowlanych. 

4 . 5  O r g a n i z a c j a  i  z a k r e s  p r a c  

mgr Rafał Pióro - cd. 

Dział Konserwacji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau odpowiedzialny jest za 

bieżące utrzymanie obiektów poobozowych oraz wszystkie działania konserwatorskie. 

Zatrudnia on specjalistów do obowiązków których należą bieżące naprawy, utrzymanie 

sieci energetycznej, pielęgnacja zieleni, współpraca z firmami wykonującymi prace wy-

kraczające poza możliwości działu. W roku 2003 w Dziale Konserwacji została utworzo-

na Sekcja Konserwatorska, której trzonem są specjalistyczne pracownie konserwator-

skie. W pracowniach zabiegom konserwatorskim poddawane są obiekty pochodzące 

z archiwum i zbiorów muzealnych. Konserwatorzy biorą także udział w działaniach ma-

jących na celu zachowanie obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Muzeum 

(prace badawcze, opracowanie programów i projektów konserwatorskich). 
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Wszelkie działania mają na celu zachowanie oryginalnej substancji przy wykorzystaniu 

bezpiecznej dla zabytku technologii. Przy wyborze odpowiedniej technologii Muzeum 

często korzysta z pomocy specjalistycznych firm, placówek naukowych. Opracowaniem 

nowych metod oraz doborem odpowiednich preparatów zajmuje się także Sekcja Kon-

serwatorska. 

Zadania konserwatorskie i budowlano-remontowe wykraczające poza możliwości Mu-

zeum zlecane są specjalistycznym firmom. Odbywa się to okazyjnie i najczęściej wiąże 

z koniecznością zdobycia dodatkowych środków finansowych. Muzeum ściśle współpra-

cuje z placówkami konserwatorskimi oraz uczelniami kształcącymi konserwatorów. Or-

ganizuje też międzynarodowe praktyki studenckie, szkolenia, opracowuje projekty kon-

serwatorskie we współpracy z innymi instytucjami. 

W dziedzinie konserwacji Muzeum zamierza rozwijać działalność naukowo-badawczą, 

organizować międzynarodowe praktyki studenckie, szkolenia, konferencje, brać czynny 

udział w tworzeniu i współtworzeniu międzynarodowych projektów konserwatorskich, 

których głównym zadaniem poza czynną konserwacją będzie przybliżenie problematyki 

związanej z zachowaniem Auschwitz-Birkenau. Muzeum zamierza także pozyskać sta-

łych partnerów oraz środki finansowe, które pozwolą w sposób zaplanowany sukcesyw-

nie realizować kolejne zadania. W przyszłości Muzeum wykorzystując swoje doświad-

czenia oraz możliwości planuje pomagać innym muzeom tego typu w Polsce i poza jej 

granicami. Ze względu na skalę konserwacji istnieje potrzeba zatrudnienia kolejnych 

specjalistów z dziedziny konserwacji (symulacje dotyczące przewidywanego czasu po-

trzebnego do zakonserwowania poobozowych pozostałości wykazały, że przy obecnym 

zatrudnieniu i stosowanych aktualnie metodach będzie to praca dla kilkunastu pokoleń). 

Istnieje potrzeba opracowania kompleksowego projektu konserwatorskiego. 

4 . 6  Z a s a d y  f i n a n s o w a n i a  p r a c  k o n s e r w a t o r s k i c h  

na podstawie danych mgr Małgorzaty Mentelskiej - Głównego Księgowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau 

Prace konserwatorskie w 2004 roku były finansowane z przychodów własnych Muzeum 

oraz ze środków przekazanych przez Kraje Związkowe Niemiec i Fundację Ronalda 

Laudera. W latach ubiegłych prace finansowano również dzięki pomocy Rządu RFN, 

Królestwa Belgii oraz Królestwa Holandii. Udział środków własnych Muzeum w 2004 ro-

ku wynosił 20% wartości wykonanych prac a udział środków z bezzwrotnej pomocy za-

granicznej 80%. 

Zadania remontowe realizowane ze środków własnych Muzeum i ze środków zagranicz-

nych są określone w planie finansowym na rok bieżący. Podstawą rozpoczęcia prac jest 

umowa zawarta pomiędzy Darczyńcą a Muzeum. Środki finansowe są gromadzone na 

wyodrębnionym koncie bankowym. Muzeum przeznacza 2,6% przychodów własnych 
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uzyskanych z obsługi odwiedzających na realizację programu konserwatorskiego (bez 

środków zagranicznych i dotacji). 

Osoby lub instytucje, które pragną pomóc Muzeum mogą nawiązać kontakt z działającą 

przy Muzeum od 1990 roku Fundacją Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. 

Fundacja gromadzi fundusze na utrzymanie oraz konserwację terenów i obiektów byłego 

obozu, a także muzealiów i archiwaliów, na działalność badawczą, wydawniczą i wysta-

wienniczą, dokumentującą i upowszechniającą wiedzę o zbrodniach popełnionych w KL 

Auschwitz-Birkenau oraz na upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludo-

bójstwa i kultywowanie pamięci o ofiarach Auschwitz-Birkenau. Odwiedzający, którzy 

pragną pomóc Muzeum w zachowaniu terenów i konserwacji obiektów poobozowych 

mogą także nabywać w punkcie przyjmowania odwiedzających „cegiełki” w kwocie 1, 2, 

3, 10 PLN. 
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5. OBSŁUGA ODWIEDZAJĄCYCH 

5 . 1  S t a t y s t y k a  o d w i e d z a j ą c y c h  

mgr Andrzej Kacorzyk - Kierownik Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 

i Holokauście 

Od chwili powstania Muzeum były KL Auschwitz-Birkenau odwiedziło ponad 25 mln osób 

z całego świata. Od początku lat dziewięćdziesiątych odwiedza Muzeum ponad pół mi-

liona osób rocznie, z czego prawie połowa to Polacy, głównie młodzież polska. Z zagra-

nicy, z ponad 100 krajów świata, przybywa blisko 250 tysięcy zwiedzających. 

Ogólna frekwencja odwiedzających w latach 2000 - 2004 kształtowała się następująco: 

• 2000 - 434.200 osób, w tym z zagranicy 273.463 osób 

• 2001 - 403.661 osób, w tym z zagranicy 261.380 osób 

• 2002 - 444.414 osób, w tym z zagranicy 268.395 osób 

• 2003 - 474.380 osób, w tym z zagranicy 279.627 osób 

• 2004 - 573.563 osób, w tym z zagranicy 379.393 osób 

Spośród odwiedzających około 60% stanowi młodzież, głównie z Polski, Niemiec, Izrae-

la, Norwegii i Francji. W 2004 roku obcokrajowcy stanowili około 66 % ogółu odwiedza-

jących. Spośród odwiedzających z zagranicy najwięcej było obywateli USA - 11%, Nie-

miec - 7%, Włoch - 6%, Francji - 5%, Wielkiej Brytanii - 4,5%, Izraela - 4,5%, Korei Pd. - 

3,5%, Norwegii - 3,5%, Hiszpanii - 2,5%, Szwecji - 2%. 

Największą liczbę odwiedzających w 2004 roku odnotowano w maju - 67.420 osób, 

w sierpniu - 71.868 osób i w październiku - 83.955 osób. Maksymalną dzienną frekwen-

cję odnotowano w godzinach przedpołudniowych między 10.00 a 12.00. 

5 . 2  Z a s a d y  i  f o r m y  o d w i e d z a n i a  

mgr Andrzej Kacorzyk - cd.  

Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny. Nie pobiera się opłat również za fotografowanie 

i filmowanie w celach niekomercyjnych. Do oprowadzania są uprawnieni tylko przewod-

nicy z licencją Muzeum. Przyjeżdżający w grupach zobowiązani są do zaangażowania 

przewodnika. Zapewnia to sprawne przejście po całym terenie byłego obozu, zapozna-

nie się z jego historią i obiektami a także z ekspozycją muzealną. Istnieje możliwość 

utworzenia z osób indywidualnych grupy i zaangażowania przez nią przewodnika (do 

wyboru język: polski, angielski lub niemiecki). Godziny wyjścia takich grup podawane są 

na miejscu. Przewodnicy (jest ich ponad 150) oprowadzają w językach: angielskim, 

chorwackim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niderlandzkim, niemieckim, 

polskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Nie poleca 

się zwiedzania byłego obozu przez dzieci do lat 14-tu.  
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Odwiedzającym Muzeum zapewnia merytoryczną i organizacyjną opiekę. W tym celu, 

zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne zgłaszają swój przyjazd. Mu-

zeum współpracuje z wieloma biurami podróży, szkołami i innymi instytucjami w kraju 

i za granicą. Biura podróży i instytucje, a także osoby indywidualne telefonicznie, pisem-

nie, za pomocą faksu i przez Internet dokonują na dany dzień i godzinę rezerwacji prze-

wodnika. Znaczna część odwiedzających przyjeżdża własnymi środkami transportu; au-

tokarami i samochodami. Muzeum zapewnia odwiedzającym indywidualnie bezpłatny 

przejazd własnym autobusem z Oświęcimia do Brzezinki.  

Przy organizowaniu oficjalnych wizyt ważnych osobistości, prezydentów, premierów, mi-

nistrów, parlamentarzystów Muzeum współpracuje z centralnymi urzędami administracji 

państwowej, kancelarią Premiera, Prezydenta, Sejmu i Ministerstwem Spraw Zagranicz-

nych oraz ambasadami i konsulatami wielu krajów. Wymogi zachowania zasad bezpie-

czeństwa narzucone przez Biuro Ochrony Rządu i Policję powodują pewne ograniczenia 

komunikacyjne w otoczeniu Muzeum. W ciągu roku przeciętnie do Muzeum przybywa 5 

delegacji. Czas trwania wizyty 1,5 do 2 godzin. 

Corocznie, na terenie Muzeum, przy Ścianie Straceń, w byłym obozie macierzystym 

i przed Pomnikiem Ofiar Obozu mają miejsce uroczystości związane z rocznicą wyzwo-

lenia (27 styczeń) i rocznicą przyjazdu do obozu pierwszego transportu polskich więź-

niów politycznych (14 czerwca). Uczestniczą w nich byli więźniowie, młodzież szkolna, 

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci ambasad i konsu-

latów. Średnia liczba uczestników waha się od 200 do 300 osób. 

Od roku 1988, początkowo co dwa lata, a od 1996 roku co roku, w Muzeum odbywa się 

Marsz Żywych. Jest to manifestacja młodzieży żydowskiej z Izraela oraz wielu krajów 

świata. Wcześniej, uczestnicy Marszu zwiedzają z przewodnikami Muzeum i własnymi 

liderami tereny byłego obozu. W dniu Marszu, którym jest Dzień Holokaustu obchodzony 

w Izraelu według kalendarza żydowskiego, uczestnicy gromadzą się na terenie byłego 

obozu Auschwitz l a następnie w marszu milczenia przechodzą do obozu Auschwitz II-

Birkenau, gdzie pod Pomnikiem Ofiar Obozu ma miejsce ceremonia pamięci. W Marszu 

biorą udział również żydowscy byli więźniowie oraz ważne osobistości z życia politycz-

nego Polski i Izraela. Liczba uczestników Marszu w poszczególnych latach waha się od 

1.500 do 7.000 osób. 

Przy organizacji wszystkich uroczystości zaangażowani są pracownicy Muzeum, przede 

wszystkim z Działu Obsługi Odwiedzających i Administracji oraz przewodnicy. 

Wśród odwiedzających Muzeum jest pewna liczba osób niepełnosprawnych zarówno 

w grupach zorganizowanych jak i odwiedzających indywidualnie. Najczęściej są to osoby 

poruszające się na wózkach inwalidzkich, które mają zapewnioną opiekę ze strony towa-

rzyszących im bliskich pomagających w przemieszczaniu się po terenie byłego obozu. 

Ponadto Muzeum dysponuje kilkoma wózkami inwalidzkimi i tzw. balkonikami, które są 

udostępniane bezpłatnie na życzenie odwiedzających mających kłopoty w porusza-



 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

69

niu się. Zdarzają się całe grupy niepełnosprawnych, o których Muzeum jest wcześniej 

powiadamiane. W takich przypadkach Muzeum stara się zorganizować zwiedzanie w ta-

ki sposób aby przy wszystkich trudnościach wynikających z charakteru terenu i obiektów 

byłego obozu, osoby te mogły dowiedzieć się czym był Auschwitz bez narażania ich na 

niewygody i nadmierny wysiłek. 

W ciągu kilku ostatnich lat Muzeum odwiedzały grupy młodzieży niewidomej, której dla 

lepszego wyobrażenia szczególnie wielkości obozu oraz rozmieszczenia jego obiektów 

udostępniono plany obozu Auschwitz i Birkenau wykonane w systemie Braille'a.  

Grupom osób głuchoniemych zawsze towarzyszy tłumacz języka migowego a Muzeum 

przydziela takich przewodników, którzy mają już doświadczenie w oprowadzaniu tego 

typu grup. 

Bardzo duże zainteresowanie byłym obozem KL Auschwitz-Birkenau i wynikająca z tego 

liczba odwiedzających jak również aktualna stała wystawa historyczna nie zawsze po-

zwalają na zwiedzanie w odpowiednich warunkach, bez tłoku, przy zachowaniu atmosfe-

ry powagi. 

Generalnie nie przewiduje się zmian w dotychczasowej formule obsługi odwiedzających. 

Jednak ze względu na zwiększającą się frekwencję przewidziane jest urządzenie nowe-

go punktu recepcyjnego ze zwiększoną ilością personelu zarówno dla obsługi grup zor-

ganizowanych jak i odwiedzających indywidualnie. 

5 . 3  D z i a ł a l n o ś ć  w y s t a w i e n n i c z a  w  M u z e u m  

mgr Teresa Zbrzeska - Kierownik Działu Wystawienniczego Muzeum Auschwitz-

Birkenau  

Ekspozycja stała 

Na początku lat dziewięćdziesiątych opracowany został ogólny program-koncepcja 

zmian ekspozycji stałych na terenie Muzeum. Zakładał on między innymi zmianę ogólnej 

ekspozycji historycznej umieszczonej w poobozowych blokach na terenie byłego obozu 

macierzystego, wykonanie ekspozycji, na której zostałaby zaprezentowana sztuka powsta-

ła w obozie, zmianę opisu merytorycznego dotyczącego pozostałości i terenu byłego obo-

zu, wykonanie aranżacji wnętrz budynku Centralnej Sauny obozowej i jej udostępnienie 

odwiedzającym. Ponadto koncepcja obejmowała nowe propozycje dotyczące upamiętnienia 

obejmujące także teren nie należący do Muzeum, ale bardzo ważny ze względu na ofiary i 

historię KL Auschwitz (między innymi starą rampę). Dotychczas zrealizowano: 

- Opis merytoryczny i upamiętniający na terenie byłego obozu KL Auschwitz I i KL 

Auschwitz II - Birkenau, (nie udało się zainstalować tablic z informacją merytoryczną 

i upamiętniającą na terenie byłego obozu KL Auschwitz III - Monowitz, gdyż nie wyra-

ził na to zgody lokalny samorząd. 
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- Udostępniono odwiedzającym, po przeprowadzeniu remontu konserwatorskiego i wyko-

naniu ekspozycji, budynek Centralnej Sauny w byłym KL Birkenau. 

- Upamiętniono starą rampę tzw. Judenrampe oraz miejsce gdzie znajdowała się pierwsza 

prowizoryczna komora gazowa tzw. „Czerwony Domek”. 

- Rozpoczęto prace nad zaadaptowaniem kuchni obozowej do celów wystawienniczych 

(głównie historia obiektu i ekspozycja sztuki obozowej). 

- Wykonano koncepcję nowej ekspozycji ogólnej. 

Wystawy narodowe (stan obecny, zamierzenia) 

- Zagłada europejskich Romów - Blok 13 - otwarta w dniu 2 sierpnia 2001 roku wg no-

wych zasad tworzenia wystaw narodowych, 

- Wystawa narodowa ZSRR - Blok 15 - otwarta w dniu 8 maja 1985 roku. Wystawa pod-

dana częściowej modernizacji w latach 2004-2005. Proponowany tytuł: Martyrologia na-

rodów ZSRR w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w latach 1941 - 1945 (wystawa nie-

czynna ze względu na nieukończenie modernizacji), 

- Martyrologia i walka narodu polskiego 1939-1945 - Blok 15 - otwarta w 1985 roku, pro-

jektowana zmiana wystawy, 

- Tragedia Słowackich Żydów - Blok 16, parter - otwarta w dniu 8 maja 2002 roku wg 

nowych zasad tworzenia wystaw narodowych, 

- Więźniowie z Czech w KL Auschwitz - Blok 16, piętro - otwarta w dniu 8 maja 2002 

roku wg nowych zasad tworzenia wystaw narodowych, 

- 11 marzec 1938: Austria - pierwsza ofiara narodowego socjalizmu - Blok 17 parter - 

otwarta w 1978 roku. Obecnie strona austriacka rozpoczęła prace nad przygotowaniem 

nowej ekspozycji, termin wykonania i otwarcia nowej ekspozycji nie jest ustalony (przy-

puszczalnie za 2 - 3 lata), 

- Wystawa narodowa Jugosławii - Blok 17, piętro - otwarta w 1988 roku, 

- Zdradzony obywatel. Pamięci ofiar holocaustu z Węgier - Blok 18 - otwarta w 2004 roku, 

przygotowana wg nowych zasad tworzenia wystaw narodowych, 

- Deportowani z Francji do KL Auschwitz. 27 marca 1942 - 27 stycznia 1945 - Blok 20, 

parter - otwarta 27 stycznia 2005 roku, przygotowana wg nowych zasad tworzenia wy-

staw narodowych, 

- Wystawa narodowa Belgii - Blok 20, piętro - otwarta w 1984 roku. Obecnie strona belgij-

ska rozpoczęła prace nad przygotowaniem nowej ekspozycji, wstępnie zaproponowano 

otwarcie w dniu 27 stycznia 2006 (zdaniem Muzeum jest to termin nierealny), 

- Wystawa narodowa Włoch - Blok 21, parter - otwarta w 1980 roku. Wystawa wymaga 

zmiany, jest to jednak zależne przede wszystkim od organizatora zagranicznego, 
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- Prześladowanie i deportacje Żydów z Holandii w latach 1940-1945 - Blok 21, piętro - 

otwarta w dniu 26 kwietnia 2005 roku, przygotowana wg nowych zasad tworzenia wy-

staw narodowych, 

- Męczeństwo, walka i zagłada narodu żydowskiego w latach 1933-1945 - Blok 27 - 

otwarta w 1978 roku, wymaga modernizacji. 

Część ww. wystaw była modernizowana, czasem niejednokrotnie. 

Wystawy zewnętrzne 

Muzeum generalnie w planowaniu tego typu wystaw bierze pod uwagę ofertę własną doty-

czącą gotowych ekspozycji do prezentacji zarówno w kraju jak i zagranicą lub zapotrze-

bowanie zgłoszone z zewnątrz dotyczące konkretnego tematu. Czas prezentacji zależny 

jest od indywidualnych ustaleń, Muzeum preferuje czas nie krótszy niż 2-4 tygodni. Obec-

nie i w najbliższych latach Muzeum będzie na zewnątrz prezentowało raczej wystawy, które 

już zostały wykonane, a ograniczy tworzenie nowych ekspozycji ze względu na prace zwią-

zane z wykonywaniem wystaw stałych. 

Co do prezentacji wystaw czasowych w Muzeum, ostatnie lata - ze względu na ogromny 

zbiór poobozowej spuścizny i brak warunków do stałej ich prezentacji - to głównie wystawy 

wykonywane ze zbiorów własnych prezentujące sztukę powstałą w KL Auschwitz, ale także 

wystawy historyczne oraz wystawy pokazujące dokonania współczesnych twórców (rysu-

nek, fotografia, plakat). Czas trwania zależny od indywidualnych ustaleń, preferowany - co 

najmniej miesiąc. 

 

5 . 4  Z a p l e c z e  o b s ł u g i  

na podstawie danych mgr Zofii Błaszczyńskiej - Kierownika Administracyjnego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau  

Dla potrzeb odwiedzających Muzeum udostępnia parkingi w Oświęcimiu i w Brzezince. 

W Oświęcimiu parking o powierzchni ponad 6.000 m2 usytuowany jest na terenie Mu-

zeum i może pomieścić 41 autobusów i 67 samochodów osobowych. Przy maksymalnej 

dziennej frekwencji parking wykorzystywany jest w 80-90% natomiast w trakcie uroczy-

stości masowych - w 100%. Na terenie Muzeum istnieje rezerwa parkingowa o łącznej 

powierzchni 8.900 m2 (droga wewnętrzna od parkingu głównego do PKS oraz tereny zie-

lone) mogąca pomieścić przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowe-

go dodatkowo około 95 samochodów. 

Dla odwiedzających były KL Birkenau w Brzezince udostępniony jest parking poza ob-

szarem Muzeum w bezpośrednim sąsiedztwie „Bramy Śmierci” o powierzchni 2.000 m2 

mogący pomieścić 21 autobusów i 35 samochodów osobowych. W sezonie turystycz-

nym jest zbyt mały aby obsłużyć samochody odwiedzających. Pojazdy parkują na pobo-
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czach ulic Ofiar Faszyzmu i Męczeństwa Narodów a w trakcie imprez masowych - na 

wszystkich okolicznych drogach wokół Muzeum. Istnieje nagląca potrzeba rozbudowy 

parkingu w Brzezince i wykupienie terenów przyległych do „Bramy Śmierci”. 

Na terenie Muzeum w Oświęcimiu funkcjonują punkty obsługi odwiedzających w zakre-

sie gastronomii i handlu (sprzedaż wydawnictw, kwiatów i zniczy, kartek pocztowych, ar-

tykułów fotograficznych i in.), parkingu głównego oraz toalet. Obsługę ww. punktów pro-

wadzą firmy zewnętrzne, które mają zawarte z Muzeum umowy na dzierżawę pomiesz-

czeń i prowadzenie działalności gospodarczej. Każda z firm posiada również zgodę Wo-

jewody Małopolskiego na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomnika 

Męczeństwa. Z punktów gastronomicznych korzysta w skali roku 125.000 osób, z toalet 

ok. 200.000 osób natomiast z parkingu głównego - ponad 56.000 pojazdów. Muzeum 

udostępnia na potrzeby odwiedzających 69 toalet, 27 pisuarów, 20 umywalek oraz toale-

tę dla niepełnosprawnych. Według oceny Muzeum zarówno ilość punktów gastrono-

micznych jak i sanitariatów jest wystarczająca na zaspokojenie bieżących potrzeb 

(w czasie imprez masowych ustawiane są dodatkowo toalety przenośne). Konieczne na-

tomiast jest uruchomienie w Muzeum placówki Poczty Polskiej oraz wygospodarowanie 

dla zwiedzających poczekalni z zapleczem informacyjnym i sanitarnym, gdzie mogliby 

się schronić i ogrzać zwłaszcza zimą. Osobom niepełnosprawnym, starszym, w tym by-

łym więźniom, należałoby umożliwić zwiedzanie odległych terenów byłego obozu cicho-

bieżnym pojazdem elektrycznym typu Melex. 

5 . 5  O c h r o n a  o d w i e d z a j ą c y c h  

Adam Kukla - Szef Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Auschwitz-Birkenau 

Ochrona odwiedzających realizowana jest zgodnie z uzgodnionym z KWP w Krakowie 

planem ochrony przez Straż Muzealną z wyjątkiem parkingu głównego w Oświęcimiu, 

który to dzierżawi i ochrania Agencja Ochrony Mienia „Ochrona Ltd”. Odwiedzający mają 

możność zostawienia bagaży w przechowalni. Muzeum nie posiada skrytek depozyto-

wych. Istnieje też możliwość wejścia na teren Muzeum z ochroną osobistą. 

Przed wejściem na teren Muzeum umieszczone są tablice informujące o zakazie wstępu 

osób niestosownie ubranych. Osoby te nie są wpuszczane przez pracowników Ośrodka 

Obsługi Turystów, natomiast Muzeum nie posiada ubrań zastępczych. W przypadku wej-

ścia takiej osoby innym wejściem, lub rozebraniu się na terenie Muzeum, pracownicy 

ochrony i przewodnicy mają obowiązek zwrócenia uwagi i nakazania opuszczenia tere-

nu byłego obozu.  

Straż Muzealna jest umundurowana i oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 roku. Przewodnicy posia-

dają i mają obowiązek noszenia identyfikatorów. 

W sytuacjach awaryjnych służby muzealne postępują zgodnie z opracowanymi planami 

i instrukcjami. Muzeum posiada na wyposażeniu zarówno łączność bezprzewodową 
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opartą na radiotelefonach firmy Motorola jak i wewnętrzną sieć telefoniczną z możliwo-

ścią połączeń zewnętrznych. Służby muzealne nie posiadają na wyposażeniu służbo-

wych telefonów komórkowych. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, odwiedzający lub przewodnicy, mogą 

zgłosić ten fakt Straży Muzealnej, która posiada dwa posterunki stałe na trasie zwiedza-

nia w Oświęcimiu oraz dwa posterunki stałe na trasie zwiedzania w Brzezince i w dyspo-

zytorni zarówno w Oświęcimiu jak i w Brzezince. Przewodnicy nie są wyposażeni przez 

Muzeum w środki łączności, korzystają z prywatnych telefonów komórkowych. 

Muzeum nie posiada punktu medycznego i pielęgniarskiego. Wszelkie zasłabnięcia dys-

pozytor zgłasza na pogotowie. Muzeum posiada apteczki w dyspozytorniach w Oświę-

cimiu i w Brzezince, na wartowniach Ochrony oraz w obiekcie „Sauny”. 

Zgodnie z planem Obrony Cywilnej nie organizuje się ewakuacji planowej załogi Mu-

zeum, jak i odwiedzających. Planowana jest ewakuacja doraźna w razie zagrożenia tok-

sycznymi środkami przemysłowymi z kierunku Firmy Chemicznej Dwory S.A. Decyzję 

podejmuje dyrektor Muzeum w porozumieniu z szefem Obrony Cywilnej Oświęcimia. 

W przypadku zagrożeń zamachem bombowym, nagłym przerwaniem wałów przeciwpo-

wodziowych itp. ewakuuje się odwiedzających przez bramę główną „Arbeit macht frei”. 

Miejsce zbiórki zaplanowano w rejonie bramy na byłym żwirowisku. 
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6. ZAGADNIENIA WĘZŁOWE 

Niniejszy rozdział oparto na informacjach uzyskanych bezpośrednio od Dyrektora Państwo-

wego Muzeum Auschwitz-Birkenau mgr Jerzego Wróblewskiego. Na spotkaniu w dniu 19 lip-

ca 2005 roku Autor, w uzupełnieniu przesłanej ankiety i otrzymanych od Muzeum odpowie-

dzi, zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w konkretnych kwestiach wynikających 

zarówno potrzeby uszczegółowienia niektórych zagadnień, jak i będących efektem poznania 

stanowisk i opinii dotyczących Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau a wyrażonych 

przez inne zainteresowane strony w toku zbierania danych ankietowych. Ustalono, że Autor 

zwróci się do Dyrektora z dodatkowymi pytaniami, na które uzyska pisemne wyjaśnienia. Ze 

względu na wagę poruszonych zagadnień Autor zadecydował o zamieszczeniu w całości, 

w formie cytatu, zarówno zadane pytania, jak i otrzymane odpowiedzi. 

Oświęcim, dn. 4.08.2005 r. 

Szanowny Panie, 

Zgodnie z ustaleniami przesyłam Panu odpowiedzi na pytania uzupełniające. Tak jak mówi-
łem w czasie naszej ostatniej rozmowy odpowiedzi redagowane są w sposób zwięzły. Mam 
jednak nadzieję, że pozwolą Panu zrozumieć główne kierunki myślowe osoby odpowiadają-
cej. Gdyby jednak uznał Pan za stosowne zadać jeszcze kilka pytań dodatkowych jak zaw-
sze jestem do dyspozycji rozumiejąc, że praca którą wykonujemy zostanie wykorzystana dla 
dobra Muzeum i jego przyszłości. 

PYTANIE 1 

Opinia w sprawie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części osiedla Zasole i Stare Stawy w Oświęcimiu z obszarem Pomnika Zagłady 
w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną” - dotyczy ustaleń planu odnośnie do funk-
cji parkingowych i usługowych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Jak Pan zapewne pamięta Muzeum od początku życzliwie wspierało prace przy tworzeniu 
„Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Osiedla Zasole i Stare 
Stawy w Oświęcimiu z Obszarem Pomnika Zagłady w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochron-
ną”. Dowodem na to jest choćby udostępnienie zespołowi opracowującemu Plan opracowa-
nia pt.: „Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Krajobrazowej Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”, autorstwa Jadwigi i Marka Raweckich. Doku-
ment ten na pewno znacznie ułatwił prace przy projekcie. Szkoda, że nie wszystkie Wasze 
przemyślenia zostały docenione i wykorzystane. 

Równie życzliwie, w trakcie całego procesu opracowywania Planu, pracownicy Muzeum 
udzielali wszelkich potrzebnych wyjaśnień i informacji autorom Planu. Po zakończeniu prac 
przesłaliśmy autorom uwagi, w większości odnoszące się do sposobu upamiętnienia różnych 
ważnych z historycznego punktu widzenia miejsc. 

Problem powstał dopiero po uwzględnieniu przez Prezydenta Miasta wniosku „Środowisk ży-
dowskich” o zlikwidowaniu na terenie Muzeum wszelkiej działalności komercyjnej. Ze zrozu-
miałych względów Muzeum nie może akceptować tego zapisu. Może on bowiem w przyszło-
ści pozbawić budżet Muzeum rocznych wpływów sięgających 8-9 mln zł. 

Oprócz wymiaru ekonomicznego sprawy, istnieją także względy merytoryczne, bardzo waż-
ne, utwierdzające nas w słuszności wyrażonej opinii. Proponowany w Planie zapis może np. 
pozbawić Muzeum kontroli nad szkoleniem i pracą przewodników a także nad rozprowadza-
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niem wydawnictw. Stanowisko takie w całości popiera Międzynarodowa Rada Oświęcimska 
wyraźnie podkreślając, iż cała działalność związana z organizacją odwiedzin (nabór, szkole-
nia, dokształcanie, wykonywanie pracy przewodnickiej), działalność wydawnicza, edukacyj-
na, upowszechnieniowa winna być całkowicie w rękach Muzeum. 

Nasze uwagi do Planu. 
1. Uwagi opracowano opierając się na dokumencie firmowanym przez Biuro Rozwoju Kra-

kowa S.A. z kwietnia 2005 r. 
2. Treść § 8 pkt 2 powinna być zmieniona.  
 Uzasadnienie. 

Fragment obecnego zapisu: „ustanowionego ustawą z dnia 7 maja 1999 r.” jest niewła-
ściwy. Muzeum nie zostało ustanowione na mocy tej Ustawy, a granice strefy ochronnej 
Pomnika Zagłady nie obejmują tylko i wyłącznie terenu Muzeum, lecz przebiegają również 
przez inne wymienione w projekcie „obszary”. Zatem zapisy dotyczące Strefy powinny być 
konsekwentnie ujęte także w § 8 dotyczącym Muzeum w takiej samej formie jak i dla in-
nych „obszarów” – z odniesieniem do § 29. 
a. W § 8 pkt 2.1 w miejsce zapisu „usługi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 

z wyłączeniem usług komercyjnych, a w szczególności z wyłączeniem usług gastrono-
micznych, handlu artykułami spożywczymi i usług parkingowych. Możliwe jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej przewidzianej w ustawie z dnia 7 maja 1999r . (Dz.U. 
nr 41 poz. 412) o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, a obejmują-
cej usługi ...itd.” wprowadzić zapis: ”Usługi kultury o znaczeniu krajowym i międzynaro-
dowym w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.U. nr 41 poz. 
412) o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady a obejmującej usługi…” 

b. W § 10 pkt. 2.1a w miejsce zapisu „Usługi związane z obsługą odwiedzających PMA-B 
(np. parkingi, poczta, gastronomia, sprzedaż folderów, pocztówek, książek i innych 
pamiątek)”. 
Wprowadzić zapis 2.1a „W granicach strefy ochronnej usługi związane z obsługą ruchu 
turystycznego w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 7 maja 1999 r. (Dz. U. nr 41 
poz. 412) o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady” i dodać 2.1b 
w brzmieniu: „Dla pozostałego terenu 1-UC-I usługi związane z obsługą ruchu tury-
stycznego.” Uwaga! Pamiętać tu trzeba że dla terenów objętych strefą ochronną obo-
wiązujące są zapisy Ustawy z 1999 r. 

c. W § 10 pkt. 2.3b powinno się koniecznie wprowadzić zapisy: 
- Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów usług rozrywkowych, handlu i spożywania na-

pojów alkoholowych, organizowanie imprez zbiorowych i innych mogących spowodo-
wać zakłócenie ciszy i atmosfery powagi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady. 

- W kolorystyce obiektów wyklucza się barwy mocne tworzące agresywne akcenty 
w krajobrazie. 

- Obowiązuje zakaz stosowania wielkogabarytowych reklam, w tym również świetlnych. 
Uzasadnienie. 
Zapisy te wprowadzono i słusznie dla terenów otaczających Muzeum np. Monopolu Ty-
toniowego, Osiedle im. rtm. Pileckiego, teren przy ulicy Spółdzielców i innych, a tu jest 
wyraźny brak. 

d. W § 10 pkt. 3.2d w brzmieniu: „d) stacja paliw związana z obsługą ruchu turystycznego, 
kołowego” powinien być wykreślony. 
Uzasadnienie: 
Zlokalizowanie stacji benzynowej przy ul. Leszczyńskiej stanowić będzie dysonans 
w wizualnym otoczeniu b. obozu i zwiększy natężenie ruchu kołowego w rejonie Mu-
zeum, a tym samym utrudni komunikację związaną z obsługą ruchu odwiedzających 
Pomnik Zagłady. Odsunięcie z tego rejonu w miarę możliwości ruchu kołowego nie 
związanego z obsługą ruchu odwiedzających znacznie ułatwi komunikację z drugą 
częścią b. obozu w Brzezince. 

Uwaga! Muzeum prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o zapisy ustaw o Muzeach 
z dnia 21.11.1996 roku i o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
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z dnia 7.05.1999 roku. Pozbawienie Muzeum możliwości prowadzenia działalności przyno-
szącej dochód byłoby sprzeczne z zapisami tych Ustaw. 

PYTANIE 2 

Opinia w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Oświęcim obszaru w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brze-
zince” - dotyczy ustaleń planu odnośnie do rozwiązań komunikacyjnych - planowanej 
drogi ekspresowej „S1”, planowanej obwodnicy, lokalizacji głównego parkingu i par-
kingów wspomagających dla Muzeum. 

Autor Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy, podobnie jak 
w poprzednim wypadku, korzystał z opracowania „Studium Zagospodarowania Przestrzen-
nego Strefy Krajobrazowej w Brzezince” Waszego autorstwa15. Dlatego większość zapisów 
już na etapie planistycznym była konsultowana z Muzeum i jest zgodna z naszymi przemy-
śleniami dotyczącymi rozwiązań komunikacyjnych, lokalizacji parkingów w rejonie Muzeum 
w Brzezince. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji bu-
dowy odcinka drogi oraz dwóch parkingów na przedpolu Muzeum w Brzezince. 

Zamierzenia Muzeum są całkowicie zgodne z Planem miejscowym. Pewne kontrowersje bu-
dzi projekt budowy drogi ekspresowej „S1” również w sąsiedztwie granic Muzeum w Brzezin-
ce. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie budowy tej drogi dla środowiska lokalnego, a także 
dla usprawnienia i polepszenia dojazdu odwiedzających, Muzeum pozytywnie zaopiniowało 
tę inwestycję stawiając jednak pewne warunki: 

- konieczność przeprowadzenia wcześniejszych badań w rejonie budowy drogi w celu osta-
tecznego ustalenia czy znajdują się tam szczątki ludzkie czy nie. Od wyniku badań uzależ-
nić dalsze działania, 

- zakazanie budowy przy drodze w rejonie Muzeum stacji paliw, warsztatów naprawczych 
itp., 

- tam gdzie droga zbliża się do granic Muzeum na niewielką odległość należy zbudować za-
słonę akustyczną. 

PYTANIE 3 

Czy docelowa koncepcja lokalizacji centrum recepcyjnego oraz funkcji obsługi odwie-
dzających i parkingu głównego na terenie obecnej spółki PARTNER S.A. przy 
ul. Leszczyńskiej 12 - jest z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau uzasadniona? 

Zmiana w niedalekiej przyszłości wystawy głównej w Muzeum oraz konieczność wykonania 
w związku z tym wystawy wprowadzającej w budynku A-50 a także stale zwiększająca się 
frekwencja odwiedzających spowoduje najprawdopodobniej potrzebę wykupienia przez 
skarb państwa terenów obecnie w posiadaniu spółki PARTNER. Bowiem niezbędnym wa-
runkiem przeniesienia niektórych usług w ten rejon jest sprawowanie w tym miejscu pełnej 
kontroli nad wszelką działalnością przez Muzeum. Gwarancją takiego stanu jest wykupienie 
terenów na rzecz skarbu państwa i oddanie ich w wieczyste użytkowanie przez Muzeum. 

Koniecznym też będzie wówczas zapewnienie środków na prace adaptacyjne, inwestycyjne 
i utrzymanie terenu. W obecnym budżecie, Muzeum nie udźwignie tego ciężaru. 

PYTANIE 4 

Czy docelowa koncepcja lokalizacji parkingu służbowego i rezerwy parkingowej dla 
odwiedzających Muzeum z uzupełniającym programem usługowym w budynku 
b. rzeźni obozowej wraz z centrum logistycznym obsługi masowych uroczystości na 

                                                 
15 Jadwiga Rawecka, Marek Rawecki. 
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terenie obecnej bazy PKS S.A. przy ul. Więźniów Oświęcimia 15 - jest z punktu widze-
nia obecnych i przyszłych potrzeb Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau uza-
sadniona? (PKS wnioskuje o przeniesienie bazy w inne, bardziej rozwojowe miejsce) 

Muzeum nie jest zainteresowane przejęciem tego terenu. Historyczny obiekt b. rzeźni będzie 
podlegał ochronie konserwatorskiej. Tereny do wykorzystania przez władze miasta. 

PYTANIE 5 

Czy Muzeum planuje, czy ma finansowe i organizacyjno-techniczne możliwości oraz 
czy widzi zasadność przejmowania w zarząd nieużytkowanych obiektów poobozowych 
usytuowanych poza obrębem Muzeum? Jaki może być zakres ewentualnych działań 
Muzeum w tym zakresie? W jakim zakresie Muzeum może podjąć działania zmierzają-
ce do upamiętnienia konkretnych miejsc usytuowanych poza obrębem Muzeum? 

Obiekty poobozowe poza terenem Muzeum a przedstawiające określoną wartość historycz-
ną winny być tylko należycie opisane. Muzeum może uczestniczyć w procesie upamiętnienia 
tych miejsc przez przygotowanie odpowiednich tekstów, wykonanie projektów a także współ-
finansowanie realizacji zadań. Bieżące utrzymanie należy do właścicieli terenów i obiektów. 

PYTANIE 6 

Czy istnieje oferowany przez Muzeum program uzupełniający dla odwiedzających 
(zwiedzanie miasta Oświęcim, podobozów, tras ewakuacyjnych, innych muzeów mar-
tyrologicznych)? Czy Muzeum obsługuje lub ma w planach obsługę komunikacyjną 
tras do centrum Oświęcimia? 

Centrum Edukacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau posiada programy specjali-
styczne uwzględniające zwiedzanie wybranych obiektów związanych z historią KL Au-
schwitz, a położonych poza Muzeum, jak również program zwiedzania miasta Oświęcim, po-
dobozów, tras ewakuacyjnych i innych miejsc pamięci.  

Programy te przygotowywane są dla uczestników szkoleń przewodnickich, seminariów dla 
nauczycieli, pedagogów z Polski i z zagranicy, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu oświęcimskiego, np.:  

- „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Au-
schwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków” – seminarium dla pedagogów z Yad Vashem i pra-
cowników innych muzeów w Izraelu, 

- „Auschwitz. Historia i pamięć po 60 latach” – dla nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych (listopad 2004 – grudzień 2005), 

- Symbolika Auschwitz. Możliwości edukacji w miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau – dla na-
uczycieli z Rumuni, Litwy, Czech, 

- „Likwidacja i ewakuacja KL Auschwitz. „Marsze Śmierci” w styczniu 1945 r.” – dla nauczy-
cieli, słuchaczy studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”, dla przewod-
ników PMA-B, 

- „Obozy zagłady na Wschodzie. Zwiedzanie miejsc pamięci na Majdanku, w Bełżcu i Sobi-
borze oraz tarnowskiego Muzeum Etnograficznego (stała wystawa: „Kultura polskich Ro-
mów”) i miejsc w Tarnowie związanych z historią pierwszego transportu polskich więźniów 
politycznych do KL Auschwitz” – dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych „Totali-
taryzm – Nazizm – Holokaust”, dla przewodników i pracowników PMA-B. 

Do dnia 1 lipca 2005 roku trasa przejazdu autobusu muzealnego obejmowała również cen-
trum miasta Oświęcimia w celu przewozu odwiedzających do Żydowskiego Centrum Eduka-
cyjnego i Synagogi Chewra Lomdej Misznajot. Kursy autobusu muzealnego na tej trasie zo-
stały zawieszone na okres lipca i sierpnia ze względu na zwiększony ruch odwiedzających 
Muzeum i konieczność ciągłego przewozu odwiedzających między byłymi KL Auschwitz I 
i KL Auschwitz II-Birkenau. 
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PYTANIE 7 

Określenie potencjalnie możliwych pól udziału i zakresu współpracy lokalnych pod-
miotów gospodarczych i osób fizycznych w realizacji obsługi odwiedzających Mu-
zeum np.: 
- prowadzenie zaplecza parkingowo-sanitarnego (parking główny i parkingi wspoma-

gające), 
- towarzyszące funkcje gastronomiczne i handlowe, 
- usługi transportowe (przewóz odwiedzających, przewóz towarów), 
- ochrona mienia i osób, 
- baza noclegowa (np. dla specjalistycznych wizyt w Muzeum, wyjazdów studyjnych 

i naukowych, plenerów artystycznych, konferencji), 
- inne (jakie?). 

Tak jak dotychczas istnieje potencjalna możliwość udziału lokalnych podmiotów gospodar-
czych w wymienionych w pytaniu działaniach gospodarczych. Muzeum nie jest zaintereso-
wane bezpośrednią ich realizacją, zostawiając jednak sobie funkcje kontrolne a także udział 
w zyskach. 

PYTANIE 8 

Określenie postulowanej formuły prawnej współpracy jw. z Muzeum. 

Współpraca oparta na umowach cywilno-prawnych. 

PYTANIE 9 

Czy istnieje program prac badawczych i czy jest dostosowany do realnych potrzeb? 
Czy Muzeum przewiduje prowadzanie badań naukowych w zakresie przedwojennej hi-
storii Oświęcimia i Brzezinki? 

Muzeum jako jeden z podstawowych kierunków swej działalności ma prowadzenie badań 
naukowych związanych z historią obozu. Zainteresowaniami badawczymi objęte są m.in: 
ofiary obozu, sprawcy, obiekty budowlane (w tym komory gazowe i krematoria) tło historycz-
ne mechanizmy związane z funkcjonowaniem obozu, budowa, utrzymanie, ważne wydarze-
nia z historii obozu, pomoc niesiona więźniom przez okoliczną ludność, itp. 

Przedwojenna historia Oświęcimia i Brzezinki traktowana jest marginesowo na ile tylko wy-
stępuje uzasadniona potrzeba badawcza przy badaniu innego, związanego z życiem obozu, 
zjawiska. 

PYTANIE 10 

Dane dotyczące Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - 
stan zaawansowania prac adaptacyjnych w budynku tzw. „Teatru”, harmonogram i za-
kres prac. 

Odpowiedź dotyczy dwóch spraw działalności merytorycznej i spraw formalnych związanych 
z powołaniem Centrum, przekazaniem obiektu „Theatergebäude” z przeznaczeniem na sie-
dzibę Centrum oraz rozpoczęciem prac adaptacyjnych. 

Odpowiadając na część pierwszą pytania informuję, iż dnia 25 stycznia 2005 roku na posie-
dzeniu Rady Ministrów został przedstawiony przez Ministra Kultury i przyjęty przez Radę Mi-
nistrów projekt programu Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Minister Kultury zarządzeniem z dnia 13 maja 2005 roku dokonał zmian w Statucie Muzeum 
dotyczących powołania Centrum. Datę tę uznajemy za formalny początek funkcjonowania 
w strukturach Muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 
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Symboliczny akt założycielski Centrum został uroczyście podpisany w obecności 44 przy-
wódców państw, a także liczącej ponad 1.000 osobowej grupy byłych więźniów obozu, przez 
ich reprezentantów Panią Simone Weil i Profesora Władysława Bartoszewskiego oraz liczą-
cą ponad 100 osób grupę byłych więźniów, w trakcie uroczystości 60 rocznicy wyzwolenia KL 
Auschwitz w dniu 27 stycznia 2005 roku. 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście kontynuując dotychczasową 
działalność edukacyjną Muzeum rozwija stosowane dotychczas formy pracy tworząc począ-
tek działalności nowej formy organizacyjnej. Pracownicy Centrum przedstawili rozwiniętą 
koncepcję Centrum na posiedzeniu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w dniach 20 i 21 
czerwca 2005 roku. Koncepcja została z uznaniem przyjęta przez Wysoką Radę. 

Odpowiadając na część drugą pytania informuję: 

Po przekazaniu przez Ministerstwo Kultury obiektu „Theatergebäude” na rzecz Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wykonano natychmiast inwentaryzację budynku, 
uporządkowano teren wokół obiektu oraz opracowano Regulamin Konkursu na opracowanie 
projektu koncepcyjnego adaptacji „Theatergebäude” dla potrzeb Centrum. W tym miejscu 
przerwano dalsze prace. Przyczyna? 

- Nie otrzymanie zgody na ustalenie warunków zabudowy z Urzędu Miasta, 

- Nie otrzymanie stosownego zaświadczenia z Urzędu Komitetu ds. Integracji Europejskiej 
pozwalającej na zwolnienie z dodatkowych opłat na rzecz skarbu państwa darowizny przy-
znanej Muzeum na prace remontowo-konserwatorskie przez Fundację Grand Cirlce z USA 
w wysokości 1.250 tyś USD. Sponsor nie chce płacić podatków na rzecz skarbu państwa 
i grozi wycofaniem obietnicy darowizny. 

Obydwie sprawy znajdują się w toku dalszego załatwiania. Efekt trudny do przewidzenia. 
A sprawa wydawała się tak prosta i oczywista. Nadzieję jednak mamy. 

PYTANIE 11 

Jakie są instancje kontrolne Muzeum i czy istnieją ciała doradcze Muzeum - jeśli tak - 
to na jakim poziomie zarządzania? 

Muzeum podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury zatem podstawową instancją sprawują-
cą nadzór i kontrolę jest Minister Kultury. Niezależnie od tego Muzeum jako zakład państwo-
wy podlega i jest kontrolowane przez różne służby branżowe. Np. sprawy p.poż - straż po-
żarna, ochrona - Policja, finanse - Urząd Skarbowy, konserwacja - Urząd Konserwatora, itd., 
itd. Oficjalne ciała doradcze to: 

1. Międzynarodowa Rada Oświęcimska, 

2. Rada Muzeum, 

3. Rada Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

PYTANIE 12 

Funkcje mieszkalne na terenie Muzeum. Czy planuje się ograniczenie ilości lub wyeli-
minowanie mieszkań służbowych z terenu Muzeum i czy w związku z tym występują 
potrzeby finansowo-inwestycyjne pozyskania mieszkań zamiennych? 

Prowadzimy politykę stopniowej likwidacji mieszkań służbowych na terenie Muzeum. Jesz-
cze pięć lat temu było 33 mieszkania służbowe na dzień 1 sierpnia 2005 roku jest ich już tyl-
ko 24. 

Oczywiście byłoby idealnie, gdyby można otrzymać środki na budowę mieszkań zastępczych 
i tym pozostałym jeszcze 24 rodzinom zaproponować przeniesienie na nowe kwatery. Sądzę, 
iż większość z radością przyjmie taką propozycję. Trzeba jednak całość „operacji” przepro-
wadzić pomału bez przynagleń, mając na uwadze szczególnie byłych więźniów obozu. 
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PYTANIE 13 

W związku z podnoszonymi przez niektórych przedstawicieli samorządowych uwaga-
mi, iż Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest czynnikiem ograniczającym lub 
wręcz hamującym rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Oświęcim (dzielnica Zasole, 
wieś Brzezinka), zwracam się z prośbą o komentarz i przedstawienie tych działań Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (zrealizowanych, jak i planowanych), które 
mogłyby lub przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczo-ekonomicznej Miasta 
i Gminy. Z punktu widzenia zakresu merytorycznego ekspertyzy istotnym byłoby uzy-
skanie informacji w następujących grupach zagadnień: 

1. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jako pracodawca (ilość zatrudnionych 
osób z rejonu Miasta i Gminy Oświęcim, ilość i wielkość zleceń prac na terenie Mu-
zeum udzielonych podmiotom i osobom fizycznym Miasta i Gminy Oświęcim), 

2. Zrealizowane z finansowym, merytorycznym lub technicznym wparciem Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau inwestycje komunalne w obszarze Miasta 
i Gminy Oświęcim (np. drogi i ulice, sieci uzbrojenia technicznego, gospodarka 
wodna i melioracje), 

3. Bezpośrednia pomoc finansowa, merytoryczna lub techniczna Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau udzielona jednostkom samorządowym Miasta i Gminy 
Oświęcim w związku z realizacją ich zadań ustawowych i statutowych, 

4. Bezpośrednia pomoc finansowa, merytoryczna lub techniczna Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau udzielona instytucjom, stowarzyszeniom, osobom fi-
zycznym i podmiotom gospodarczym Miasta i Gminy Oświęcim. 

Ad.1 

Według danych na dzień 1 sierpnia 2005 roku Muzeum zatrudnia 246 pracowników na eta-
tach z czego 177 osób to pracownicy mieszkający na terenie Miasta i Gminy Oświęcim, po-
zostali w większości mieszkają na terenie powiatu Oświęcim, a kilkuosobowa grupa poza 
granicami powiatu.  

Według danych na dzień 8 sierpnia 2005 roku Muzeum zatrudnia 175 przewodników z czego 
124 przewodników mieszka na terenie miasta i gminy Oświęcim, a pozostali na terenie po-
wiatu Oświęcimskiego i poza jego granicami.  

Ad.2 

Wymieniam z pamięci te najważniejsze realizowane w ostatnich 15 latach. Niestety nie są to 
informacje szczegółowe, Muzeum nie posiada bowiem pełnego ich rejestru. 

Wszystkie zadania zrealizowane ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu 
Rządowego. Wprawdzie Muzeum bezpośrednio nie uczestniczyło w realizacji, ale program 
powstał i środki zostały przydzielone ze względu na istnienie Miejsca Pamięci. 

Prace wykonane i planowane: 

- OSPR - uporządkowanie terenów wokół Muzeum, remont generalny dróg, chodników, ele-
wacji budynków, ogrodzenia a także modernizacja układów komunikacyjnych na drogach 
dojazdowych (m.in. ronda). 

- Doprowadzenie ciepła do terenów Muzeum. Inwestycja realizowana w latach 1995-1996 
obejmowała wybudowanie przepompowni wody gorącej, pomieszczeń biurowych, zaplecza 
techniczno-administracyjnego, magistrali ciepłowniczej długości ok. 3 km. Koszt to około 
8.250 tys. zł. Z ciepłociągu mogą korzystać inni użytkownicy, osiedla mieszkaniowe. 

- Modernizacja wałów przeciwpowodziowych. Zadanie jest realizowane ze środków woje-
wództwa Małopolskiego. Zakończenie przewidziane na rok 2012. Według naszej wiedzy 
inwestycja jest realizowana w dużej mierze z uwagi na ochronę terenów i obiektów muzeal-
nych.  
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- Uporządkowanie terenów tzw. Judenrampy. 

- W najbliższym czasie planowane są działania porządkujące układ komunikacyjny na 
przedpolu Muzeum w Brzezince. Planuje się wybudowanie na terenie gminy Oświęcim 
ok.1 km obwodnicy oraz dwóch parkingów. Orientacyjny koszt - ok. 9 mln zł. 

Ad.3 

Pomoc Muzeum ogranicza się do pomocy merytorycznej. Opiniowanie wniosków, typowanie 
ważnych historycznie miejsc do upamiętniania, wyrażenie opinii na temat układów komuni-
kacyjnych i ruchu turystycznego. 

Ad.4 

Odpowiadając na tak postawione pytanie stwierdzam, iż bezpośredniej pomocy finansowej 
Muzeum jako jednostka budżetowa nie udziela. Nie wolno jednak zapomnieć o olbrzymich 
wydatkach przeznaczonych na realizację zadań konserwatorskich, budowlanych i inwesty-
cyjnych prowadzonych w ostatnich latach.  

Tylko dzięki finansowej pomocy państw europejskich zrealizowano prawie 80 dużych zadań 
konserwatorskich i inwestycyjnych. Koszt około 25 mln USD. Większość tych prac w wyniku 
przeprowadzonych przetargów realizowana była przez firmy z terenu Oświęcimia i okolic.  

Podobne zadania realizowane są ze środków budżetowych i Fundacji Pamięci Ofiar Obozu 
Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Koszt tych zadań w ostatnich 10 latach to kwota 
około 8 mln. zł. 

Zakup sprzętu i wyposażenia w większości realizowany w firmach oświęcimskich (komputery, 
meble, środki czystości, sprzęt wszelkiego rodzaju) to wydatki sięgające również kilku milio-
nów rocznie.  

Roczny budżet Muzeum wynosi ok. 19 mln. zł. 

Na terenie Muzeum prowadzone są różne działania usługowe: sprzedaż książek, gastrono-
mia, dzierżawy, kwiaciarnia, pamiątki. Usługi te realizują różne podmioty z terenu miasta. Za-
trudniają ok. 42 osoby. 

Z uwagi na istnienie w Oświęcimiu i Brzezince Miejsca Pamięci i Muzeum powstały i realizują 
swoje zadania różne instytucje: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu 
i Modlitwy, Żydowskie Centrum Edukacyjne w Oświęcimiu, Centrum Pielgrzymkowe w Har-
mężach, Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Tam 
również zatrudnionych jest kilkadziesiąt osób. 

To wszystko co przychodzi mi na myśl. Nie wymieniam szczegółów, nazw realizowanych za-
dań, dokładnych kosztów, wymagałoby to sięgnięcia do źródeł. Podaję tylko dane szacunko-
we opierając się na pamięci swojej i inż. Witolda Smreka. 

PS. 
W dalszym ciągu olbrzymia nie wykorzystana szansa to turyści. W tym roku ich liczba może 
wynieść nawet ok. 1 mln. osób. 

PYTANIE 14 

Proponowane zmiany w dotychczasowym sposobie zarządzania obiektem. Postulo-
wane zmiany w sposobach naboru kadry kierowniczej Muzeum w związku z koniecz-
nością prowadzenia szerokiej międzynarodowej współpracy przy realizacji zadań sta-
tutowych Muzeum, pozyskiwania środków finansowych i międzynarodowego wsparcia 
naukowego, technicznego i sprzętowego dla realizacji zadań konserwatorskich. 

Odpowiedź na to pytanie moim zdaniem ma dla przyszłości instytucji znaczenie fundamen-
talne. Proponuje Panu dwuczęściową odpowiedź. W części pierwszej przedstawię opinię na 
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temat struktury organizacyjnej Muzeum i sposobu zarządzania. W drugiej - przedstawię wła-
sną wizję finansowania kontrolowania i zarządzania instytucją. 

Ad. 1. 

Uważam, iż obecnie istniejąca struktura organizacyjna Muzeum jest dobra. Istnieje wyraźny 
podział zadań i kompetencji wykonawczych. Prawie wszystkie występujące z związku z ist-
nieniem i funkcjonowaniem Muzeum potrzeby mają swoje realizacyjne odbicia w istniejących 
działach i komórkach organizacyjnych. Mogą się wprawdzie pojawić nowe nie znane dziś po-
trzeby ale istnieje odpowiedni mechanizm wewnętrzny pozwalający na szybką reakcje i roz-
wiązanie problemu. 

Muzeum moim zdaniem nie powinno rozszerzać zakresu działań, którymi zajmuje się bezpo-
średnio. Szczególnie myślę tu o wszelkich działaniach usługowych – te sprawy winny być 
zlecane jak do tej pory innym podmiotom przy zachowaniu muzealnego czynnika kontrolne-
go. 

Dyrektor Muzeum przy pomocy dwóch zastępców i kadry kierowniczej planuje i realizuje 
przyjęte zadania troszcząc się o zdobycie niezbędnych środków. Dyrektor oprócz sprawowa-
nia nadzoru ogólnego nad wszystkimi działami i komórkami organizacyjnymi ma bezpośredni 
nadzór nad kilkoma działami i komórkami o podstawowym znaczeniu. Są nimi: 

1. Dział Dokumentacji Archiwalnej, 

2. Dział Konserwacji, 

3. Dział Administracyjny, 

4. Dział Finansów i Księgowości, 

5. Dział Ochrony Muzeum, 

6. Kadry, 

7. Sekretariat, 

oraz samodzielne stanowiska: 

1. Radca Prawny, 

2. Specjalista ds. OC, 

3. Specjalista ds. BHP. 

Planuje się podporządkowanie działu dokumentacji archiwalnej zastępcy ds. merytorycz-
nych. Pierwszy zastępca oprócz wykonywania ogólnych czynności zastępczych bezpośred-
nio nadzoruje prace działów merytorycznych. Są nimi: 

1. Dział Zbiorów, 

2. Dział Historyczno-Badawczy, 

3. Dział Wydawnictw i Upowszechniania Informacji, 

4. Sekcja komputerowa, 

5. Sekcja współpracy z byłymi więźniami. 

Przewiduje się dodanie tu działu dokumentacji archiwalnej. Drugi zastępca nadzoruje bezpo-
średnio prace nw. działów i komórek organizacyjnych: 

1. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, 

2. Sekcja Obsługi Odwiedzających, 

3. Dział Wystawienniczy, 

4. Biblioteka. 

W regulaminie organizacyjnym ujęte są podstawowe zadania jakie realizują ww. działy i ko-
mórki organizacyjne a także zasady tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i obiegu do-
kumentów. Do załatwienia spraw doraźnych powołane zostały stałe zespoły problemowe 
tworzące: 
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1. Kolegium kierownicze. Członkami są kierownicy działów i komórek organizacyjnych lub 
ich zastępcy. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i stanowią podstawę przekazu 
informacji związanych z zarządzaniem Muzeum oraz organizacją różnych przedsięwzięć 
a także służą pozyskiwaniu opinii i wzajemnej wymianie informacji, 

2. Kolegium Redakcyjne. Zajmuje się sprawami wydawniczymi Muzeum. Decyduje o jego 
planach i realizacji. Spotkania zgodnie z potrzebami, 

3. Komisja pożarowo-techniczna. Przeprowadza przeglądy stanu urządzeń i obiektów oraz 
przygotowuje wnioski do realizacji, 

4. Komisja Likwidacji i Upłynnień - przygotowuje listy zużytych urządzeń i materiałów 
z wnioskami o ich likwidację, 

5. Komisja przetargowa, w skład której wchodzą z urzędu: specjalista ds. przetargów oraz 
zastępca Głównego Księgowego a także część zmienna komisji w zależności od zała-
twianej sprawy. Są nimi przedstawiciele działu konserwacji, działu wydawnictw, działu 
administracji, 

6. Komisja zakupu muzealiów, 

7. Komisja kwalifikacyjno-egzaminacyjna: nabór, szkolenie i egzaminowanie przewodników, 

8. Komisja ds. komputeryzacji zasobów archiwalnych, 

9. Komisja mieszkaniowa - przydział mieszkań służbowych. 

Jak już wcześniej powiedziałem przedstawione struktury są sprawdzone i wystarczające do 
realizacji planów muzealnych. Ogólne zatrudnienie wynosi 248 etatów oraz 175 przewodni-
ków. Od czasu do czasu padają wnioski o przekazanie pewnych czynności do realizacji in-
nym podmiotom. Najczęściej wymieniane grupy pracownicze to: administracja - utrzymanie 
czystości, ochrona, służby techniczne. Argumentem za jest zmniejszenie kosztów zatrudnie-
nia (pozorne). Argumentem przeciw - brak bezpośredniego wpływu na sposób wykonywania 
wymienionych czynności, a także brak wpływu na dobór odpowiednich ludzi. Ja osobiście je-
stem zdecydowanym zwolennikiem utrzymania zatrudnienia w tych grupach pracowniczych. 
Na dziś nie wyobrażam sobie sytuacji, w której można by liczyć się z prawdopodobieństwem 
wykonywania tych prac przez różne zmieniające się osoby. Oszczędność też pozorna - moż-
na udowodnić. Można jednak przewidzieć w przyszłości pewne zmniejszenie zatrudnienia 
w tych grupach przez zastosowanie w większym niż dotychczas stopniu również urządzeń 
technicznych. Będą to jednak niewielkie ilości. System kontroli wewnętrznej, zewnętrznej, 
a także opinie wyrażane przez oficjalne gremia pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie in-
stytucji. 

Ad. 2. 

Wiele się jednak wokół zmienia. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Euro-
pejskiej. Oficjalny budżet, dotacje ministerialne wystarczają i to nie zupełnie na pokrycie pod-
stawowych wydatków: płace, ubezpieczenia, świadczenia. Realizacja wszystkich potrzeb 
Muzeum coraz bardziej uzależniona jest od zewnętrznej pomocy. Pomoc ta choć czasami 
wydaje się olbrzymia nie napływa rytmicznie, w określonych czasem terminach. Utrudnia to 
bardzo planowanie prac, szczególnie remontowo-konserwatorskich i inwestycyjnych, a także 
znacznie powiększa koszty poszczególnych inwestycji. Należy więc w najbliższej przyszłości 
pochylić się nad tym problemem i stworzyć system innego niż obecnie sposobu pokrywania 
kosztów utrzymania tego Miejsca. 

Należy przy tym pamiętać o ważnych sprawach które powinny być podstawą tworzenia tego 
systemu. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, jego tereny, obiekty i ar-
chiwalia wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako jedyne tego typu 
miejsce na świecie. Wcześniej Sejm Polski przyjął Ustawę o zachowaniu po Wsze Czasy te-
renów i obiektów poobozowych jako symbolu zła i cierpień narodu polskiego i innych naro-
dów. 
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Polska pomimo ogromnych strat wojennych przyjęła na siebie obowiązek utrzymania tego 
Miejsca jako świadectwa zbrodni tu popełnionych. Z obowiązku tego moim zdaniem wywią-
zała się należycie. 

Najwyższy zatem czas aby w nowej, zmienionej demokratycznej Europie współodpowie-
dzialność za dalsze utrzymanie tego Miejsca - Symbolu wzięły na siebie także i inne pań-
stwa. Akt taki stałby się namacalnym dowodem potępiającym przez współczesnych Europej-
czyków tego rozdziału historii któremu na imię Auschwitz. 

Pamiętać również trzeba o tym, iż coraz częściej pojawiają się opinie dotyczące nie tylko mo-
ralnej, ale także materialnej odpowiedzialności za utrzymanie w należytym stanie pozostało-
ści po Auschwitz. Ten wątek myślowy przewijał się ostatnio na kilku posiedzeniach Między-
narodowej Rady Oświęcimskiej. 

Dobrą okazja do publicznego przedstawienia problemu jest czas obecny tuż po obchodach 
60 rocznicy wyzwolenia obozu. W dniu 27 stycznia 2005 roku oczy całego świata skierowane 
były na Muzeum w Oświęcimiu. Od tego czasu prawie o 100% wzrosła ilość odwiedzających 
Muzeum i sięga już prawie 1 mln osób rocznie. Zainteresowanie świata tym miejscem trzeba 
więc szybko wykorzystać. Trzeba pozyskać jak najwięcej zwolenników idei. Polska w oso-
bach swych przedstawicieli winna zrobić wszystko, aby inicjatywa ta w należyty sposób zo-
stała przedstawiona Europie. 

„Auschwitz” to symbol, symbol zła, Holokaustu i Ludobójstwa. „Auschwitz” nie jest tylko wła-
snością Polaków, „Auschwitz” to fenomen w historii ludzkości, to lekcja historii którą powinny 
powtarzać pokolenia. Zatem wydaje się słuszne myślenie, aby środki na utrzymanie tego 
Symbolu, Miejsca Pamięci i Muzeum pochodziły ze wspólnej europejskiej kasy. 

Moim zdaniem jest to najlepszy sposób na zapewnienie spokojnej realizacji zadań statuto-
wych Miejsca Pamięci i Muzeum, na realizację stale zwiększających się potrzeb wynikają-
cych z konieczności zachowania materialnych pozostałości po Auschwitz oraz realizację po-
trzeb związanych z chęcią poznania wszystkiego co jest z tym miejscem związane czyli sze-
roko rozumianą działalnością edukacyjną. 

Po przyjęciu i zaakceptowaniu idei trzeba będzie przystąpić do stworzenia nowego systemu 
regulującego wszelkie prawne rozwiązania. Gwarantem przedstawiania w tym miejscu tylko 
prawdy historycznej nie zabarwionej Broń Boże, żadnym aktualnym interesem politycznym 
będą pracownicy Muzeum a także Międzynarodowa Rada Oświęcimska. 

W stworzonym systemie organizacyjnym należy też pamiętać o sposobie mianowania dyrek-
tora Miejsca Pamięci i Muzeum a także o stworzeniu ciała nadzorującego realizację planów 
finansowych. System powinien przewidywać współpracę z różnymi partnerami podlegającymi 
różnym regulacjom prawnym. Jest to zadanie trudne ale możliwe do wykonania. Stworzenie 
systemu może np. stać się tematem międzynarodowego konkursu lub ciekawym materiałem 
do napisania pracy doktorskiej. Powinno się też utrzymywać ścisłe więzi z różnymi ośrodka-
mi naukowym na świecie a także rozwijać formy wolontariatu. 

I jeszcze jedna sprawa, którą chciałem szczególnie wzmocnić, podkreślić. W systemie winien 
być ujęty i wszechstronnie uzasadniony zapis o apolityczności działań w Miejscu Pamięci 
i Muzeum. Pracownicy tej instytucji muszą mieć zagwarantowaną prawną ochronę przed 
ewentualnymi zamiarami wykorzystania tego miejsca dla różnych doraźnych interesów poli-
tycznych, ochronę przed wszelkimi naciskami koniunkturalnymi. Mówię, że to ważne, opiera-
jąc się na 50-letnim doświadczeniu zawodowym. 
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V. OCHRONA HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU I OBIEKTÓW 

 
1. WYDZIELENIE JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu zachowania miejsc i obiektów byłego kom-

pleksu Auschwitz-Birkenau, jak również dokumentacji archiwalnej i dotychczas przeprowa-

dzonych prac badawczych strefy ochronnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wy-

dzielono w bezpośrednim otoczeniu Miejsca Pamięci 13 jednostek krajobrazowych. 

Podstawowym kryterium delimitacji dla 11 jednostek było posiadanie cech historycznego kra-

jobrazu z okresu 1940-1945 i to zarówno w zakresie morfologii, sposobu zagospodarowania 

i użytkowania terenu, jak i w zakresie występowania obiektów byłego obozu w formie zwar-

tych zespołów zabudowy lub obiektów pojedynczych, ale powiązanych przestrzennie. En-

klawy historycznego krajobrazu wytypowano niezależnie od stanu technicznego obiektów lub 

stopnia degradacji użytkowej terenu. Istotne było, czy w momencie podjęcia działań rewalo-

ryzacyjnych istnieje możliwość wydobycia cech historycznych zabudowy łącznie z przyna-

leżnym kontekstem przestrzennym bez konfliktogennych i kosztownych restytucji. W przy-

padku obiektów historycznych osadzonych w zdeformowanym powojennymi inwestycjami 

otoczeniu typowano je do ochrony wyłącznie w formie indywidualnych lokalizacji. 

Pozostałe 2 jednostki wydzielono jako obszary o planowanych przekształceniach krajobrazu 

z racji rozpoczętych procedur administracyjnych. Skonfrontowano tu program i skalę przesą-

dzeń lokalizacyjnych z historycznymi cechami terenu i zakresem koniecznych ograniczeń 

w inwestowaniu i użytkowaniu uzyskując za każdym razem pozytywne wyniki. 

Wnioskuje się, by organem zarządzania zachowaną spuścizną materialną KL Auschwitz-

Birkenau był w wydzielonych 13 jednostkach krajobrazowych Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Krakowie poprzez formułę wpisu wytypowanych obiektów do rejestru zabytków 

województwa małopolskiego. W odniesieniu do ochrony historycznego krajobrazu, po anali-

zie przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji, wobec braku koncepcji ze strony zaintereso-

wanych - sformułowano cztery możliwe formuły: 

1. wykup terenów na rzecz Skarbu Państwa. Ochrona w formie wpisu do rejestru zabytków. 

Utrzymanie terenu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (preferencyjny udział do-

tychczasowych właścicieli w pracach porządkowo-pielęgnacyjnych lub utrzymujących do-

tychczasową funkcję terenu); 

2. utrzymanie dotychczasowego statusu prawnego terenów. Ochrona w formie wpisu do re-

jestru zabytków. Dotacje celowe dla właścicieli na prace utrzymujące dotychczasowy 

charakter terenu w trybie Art. 73-79 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami; 

3. utrzymanie dotychczasowego statusu prawnego terenów. Ochrona w formie wpisu do re-

jestru zabytków i rozszerzonego wpisu nominacyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Dotacje celowe dla właścicieli na prace utrzymujące dotychczasowy charakter 
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terenu w trybie znowelizowanych zadań III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Pro-

gramu Rządowego; 

4. utrzymanie dotychczasowego statusu prawnego terenów. Ochrona wyłącznie w formie 

ustaleń obowiązującego planu miejscowego. 

Równocześnie, w oparciu o konsultacje na szczeblu eksperckim (Kraków 2004, Jerozolima 

2005), sugeruje się stworzenie rządowego programu ulg podatkowych i ekonomicznych za-

chęt dla właścicieli obszarów wytypowanych do ochrony. Powyższe działania należałoby wi-

dzieć w perspektywie długofalowej, gdyż wymagają uzgodnień międzyresortowych i inicjaty-

wy ustawodawczej dla stworzenia gwarancji w ramach rozwiązań systemowych. Dla efek-

tywnego wdrożenia proponowanego sposobu aktywizacji społeczności lokalnej niezbędne 

jest wypracowanie docelowej wizji funkcjonowania terenów wokół Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau przez samych właścicieli i wyrażenia ich zgodnej woli negocjowania 

rozwiązania niosącego pewne ograniczenia w inwestowaniu z jednej strony, ale dającego 

w perspektywie wieloletniej możliwość stałego wspomagania finansowego przez Skarb Pań-

stwa, Unię Europejską. Powyższe, przy zgodnej aprobacie zainteresowanych, mogłoby sta-

nowić akceptowalny element strategii ochrony w ramach zadań długoterminowych Planu Za-

rządzania i zastępujący dotychczasowe strefy ochronne UNESCO ujęte we wniosku nomina-

cyjnym z 1978 roku. 

W aspekcie merytorycznym, za w pełni adekwatne do sformułowanej strategii ochrony w ob-

rębie wydzielonych jednostek krajobrazowych, uznaje się następujące ustalenia prac badaw-

czych strefy ochronnej UNESCO z lat 1992-1999: 

I. Ochrona konserwatorska zachowanych obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau 

oraz udokumentowanych miejsc kaźni i męczeństwa, polegająca w szczegółach 

na: 

1. Utrzymaniu historycznej formy architektonicznej budynków, ich wystroju elewacyj-

nego i pokrycia dachu. 

2. Zabezpieczeniu i utrzymaniu formy architektonicznej ruin budynków poobozowych 

3. Utrzymaniu parametrów technicznych i struktury (lokalizacji, formy przestrzennej, 

funkcji) innych obiektów historycznych: bocznic kolejowych, ogrodzeń, schronów 

przeciwlotniczych, basenów przeciwpożarowych, rowów melioracyjnych, wałów 

przeciwpowodziowych. 

4. Wyłączeniu spod dotychczasowego użytkowania gospodarczego i rolniczego udo-

kumentowanych miejsc kaźni i męczeństwa. 

5. Opracowaniu dokumentacji projektowej zawierającej zakres prac konserwatorskich 

i koncepcję adaptacji, ekspozycji przestrzennej i udostępnienia obiektów. 

6. Przeprowadzeniu specjalistycznych badań obiektów i miejsc: inwentaryzacji archi-

tektoniczno-budowlanej, studiów historycznych, ekspertyz technicznych, analizy 
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struktury i faktury obiektu (odkrywki architektoniczne i archeologiczne, badania ter-

mo-fotograficzne i termowizyjne, geofizyka poszukiwawcza). 

7. Przeprowadzeniu specjalistycznych badań terenu w celu identyfikacji miejsc zalega-

nia szczątków i prochów ofiar masowej zagłady oraz zachowanych pod ziemią relik-

tów infrastruktury KL Auschwitz-Birkenau (badania archeologiczne, fotogrametria 

termowizyjna, ekspertyzy radiestezyjne). 

8. Prowadzeniu prac konserwatorskich (remonty bieżące i kapitalne, adaptacje, mo-

dernizacje) w oparciu o zachowaną dokumentację techniczną byłego KL Auschwitz-

Birkenau, materiały ikonograficzne oraz opracowania historyczne. 

9. Opracowaniu projektu i wykonaniu upamiętnienia udokumentowanych miejsc kaźni 

i męczeństwa oraz oznaczenia i opisu obiektów historycznych w formie ujednolico-

nego systemu informacji plenerowej. 

10. Opracowaniu i wykonaniu projektu udostępnienia historycznych miejsc i obiektów 

poprzez przygotowanie dojazdów i dojść pieszych oraz zaplecza parkingowego. 

II. Ochrona konserwatorska historycznego krajobrazu polegająca w szczegółach na: 

1. Utrzymaniu parametrów historycznej rzeźby terenu: rowów, nasypów, wkopów, po-

działu parcelacyjnego rozłogów. 

2. Utrzymaniu istniejącej sieci drożnej - zachowaniu przebiegu: dróg dojazdowych by-

łego KL Auschwitz-Birkenau, przedwojennych ulic, dróg śródpolnych i duktów. 

3. Utrzymaniu istniejących kompleksów leśnych, obsadzeń śródpolnych i obsadzeń 

dróg (starodrzew). 

4. Utrzymaniu istniejącej zieleni łęgowej starorzecza Soły, Wisły i potoku Pławianka. 

5. Zakazie wprowadzania dosadzeń zieleni wysokiej ograniczającej ekspozycję prze-

strzenną zespołu poobozowego. 

6. Zakazie powiększania istniejących zasobów leśnych poprzez dolesienia. 

III. Zakaz rozbiórki, rekonstrukcji, odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 

obiektów poobozowych 

IV. Nakaz wprowadzenia „obszaru ciszy reklamowej”, polegający w szczegółach na: 

1. Zakazie instalowania na elewacjach obiektów, ogrodzeniach, słupach oświetlenio-

wych lub wolno stojących, reklam wielkogabarytowych i innych form informacji wizu-

alnej związanej z działalnością komercyjną. 

2. Zakazie prowadzenia działalności reklamowej w eksponowanej publicznie formie 

akwizytorskiej. 

3. Zakazie prowadzenia handlu obwoźnego i targowego. 

4. Zakazie stosowania farby fluorescencyjnej do malowania lub oznakowania innych 

obiektów i urządzeń, niż znaki drogowe. 



 Ochrona historycznego krajobrazu i obiektów  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

88

5. Wprowadzeniu ujednoliconego systemu informacji wizualnej w zakresie: oznakowa-

nia siedzib podmiotów gospodarczych i instytucji, tabliczek kierunkowych, realizacji 

Zbiorczych Punktów Informacyjnych usytuowanych przy głównych traktach komuni-

kacyjnych doprowadzających na tereny muzealne. 

V. Zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej oraz istniejących miejsc i obiektów 

kultu religijnego. 

VI. Realizacja nowych inwestycji budowlanych wyłącznie w celu obsługi odwiedzają-

cych Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau: 

1. Budowie nowego centrum recepcyjnego i nowego zaplecza parkingowego dla od-

wiedzających Muzeum. 

2. Adaptacji istniejących dróg i budowie lokalnej obwodnicy dla rozdzielenia potoków 

ruchu lokalnego od ruchu odwiedzających Muzeum i pełnego udostępnienia terenów 

muzealnych (Brzezinka). 

VII. Realizacja inwestycji budowlanych wg następujących wytycznych: 

1. Zakaz nawiązywania rozplanowaniem i charakterem architektonicznym (ukształto-

waniem bryły, wystrojem elewacyjnym i detalem) do historycznych obiektów byłego 

KL Auschwitz-Birkenau. 

2. Stosowanie zasady kontrastowania i neutralności estetycznej w stosunku do histo-

rycznych obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau, realizowanej poprzez użycie 

współczesnych materiałów elewacyjnych. 

3. Zakaz stosowania stylizacji architektonicznej, plastycznej i rzeźbiarskiej w elewa-

cjach, ogrodzeniach i małej architekturze. 

4. Wykopy fundamentowe i inne prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeolo-

gicznym. 

VIII. Zakaz poszukiwania, rozpoznawania i pozyskiwania kopalin podstawowych i po-

spolitych oraz prowadzenia w tym celu robót geologicznych, a także zakaz bez-

zbiornikowego magazynowania substancji w górotworze. 

IX. Zakaz adaptacji, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków lub realizacji 

nowych obiektów i aranżacji terenu do następujących funkcji, kolidujących z mar-

tyrologicznym charakterem Muzeum, z potrzebą uzyskania w jego bezpośrednim 

otoczeniu klimatu skupienia i powagi, lub do funkcji mogących wywołać kontro-

wersje społeczne: 

1. Mieszkalnictwa, w zakresie obiektów wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego. 

2. Przemysłu i rzemiosła uciążliwego, baz transportowych, składowisk otwartych i za-

mkniętych. 



 Ochrona historycznego krajobrazu i obiektów  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

89

3. Infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą istniejącego zainwestowania: ma-

gistralnych (tranzytowych) obiektów i ciągów uzbrojenia podziemnego, naziemnego 

i napowietrznego. 

4. Komunikacji, w zakresie realizacji ciągów tranzytowych i tras układu podstawowego, 

dróg: głównych, głównych przyśpieszonych, ekspresowych i autostrad. 

5. Transportu, w zakresie: stacji paliwowych, nowych obiektów infrastruktury kolejowej, 

zajezdni, garaży zbiorowych i zespołów garaży indywidualnych. 

6. Handlu hurtowego, a także handlu detalicznego i gastronomii, w zakresie obiektów 

wielkogabarytowych. 

7. Kultury, w zakresie: obiektów rozrywki i rekreacji (plenerowych i kubaturowych) oraz 

nowych budynków i obiektów kultu religijnego. 

8. Turystyki, w zakresie: domów wypoczynkowych, pól campingowych, namiotowych 

i biwakowych. 

9. Sportu. 

X. Nadzór konserwatorski nad obrotem nieruchomościami w celu realizacji przyjętych 

ustaleń. 
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Ryc. 2. Lokalizacja jednostek krajobrazowych 

Fig. 2. Location of the landscape units 
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2. KARTY OPISOWE JEDNOSTEK 

W obrębie każdej z 11 

jednostek krajobrazo-

wych wydzielono obsza-

ry nadając im wniosko-

wany zakres działań. Dla 

enklaw dobrze zachowa-

nego, reliktowego krajo-

brazu przyjęto zalecenia 

utrzymania obecnego 

sposobu użytkowania 

i ochrony wg ustaleń 

prac badawczych strefy 

ochronnej UNESCO z lat 

1992-1999. Dotyczy to 

obszarów zieleni łęgowej 

i leśnej, pól uprawnych 

i łąk oraz części terenów 

zainwestowanych (jed-

nostka wojskowa, ujęcia 

wodociągowe). Na kar-

tach opisowych ozna-

czono miejsca wymaga-

jące opracowania szcze-

gółowego projektu i pod-

jęcia działań rewaloryza-

cyjnych i adaptacyjnych 

w kontekście planowanych inwestycji związanych z obsługą ruchu odwiedzających Muzeum 

(parkingi z zapleczem, drogi dojazdowe i trakty piesze) oraz ze względu na potrzebę zapew-

nienia przedpola ekspozycyjnego obiektom historycznym. Tym samym zakresem działań ob-

jęto obszary zdegradowane i nieużytkowane a usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów historycznych. Każdorazowo przedstawiono sugerowany temat projektu a na mapie 

jego zakres terytorialny. W 5 jednostkach oznaczono osiem miejsc martyrologii związanych 

z KL Auschwitz wnioskowanych do opracowania projektu udostępnienia i ekspozycji. 

Po przeprowadzeniu analizy stanu zachowania obiektów historycznych wytypowano te, które 

kwalifikują się do objęcia ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków. Zidentyfiko-

wano również obiekty przekształcone, z których cześć wskazano do ochrony konserwator-

skiej ze względu na zachowany oryginalny układ przestrzenny (Osiedle im. rtm.W.Pileckiego 

i JW 1691). Łącznie w obrębie 12 jednostek zaproponowano do wpisu 77 obiektów, z czego 

kilka wymaga przeprowadzenia wyprzedzających badań specjalistycznych dla potwierdzenia 

Ryc. 3. Legenda do map jednostek krajobrazowych 

Fig. 3. Legend for the landscape units' maps 
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hipotez badawczych. W bezpośrednim otoczeniu historycznej zabudowy wyodrębniono 16 

współczesnych obiektów budowlanych kolidujących z wytycznymi konserwatorskimi (14 go-

spodarczych, 2 komercyjne). W większości (11 obiektów) ze względu na stan techniczny 

możliwa jest ich rozbiórka. W jednym przypadku niezbędny będzie projekt rewaloryzacji 

w celu ujednolicenia elewacji i podniesienia standardu architektonicznego obiektu (pawilon 

przy Osiedlu im.rtm.W.Pileckiego). W innym, ze względu na kolizyjne położenie między hi-

storycznymi bocznicami kolejowymi, konieczne będzie przeprowadzenie negocjacji z właści-

cielem w celu ustalenia warunków ewentualnego przeniesienia firmy w inne miejsce. 

Przyjętą strategię ochrony skonfrontowano z ustaleniami planów miejscowych. W przypadku 

Oświęcimia był to projekt w wersji z maja 2005 roku Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części osiedla Zasole i Stare Stawy w Oświęcimiu z obszarem Pomnika 

Zagłady w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, natomiast w przypadku Brzezinki i Pław - 

zatwierdzony i obowiązujący od trzech lat Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go dla Gminy Oświęcim obszaru w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 

w Brzezince. W każdej jednostce krajobrazowej przedstawiono ocenę zgodności ustaleń 

planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi wg przeprowadzonych prac badawczych 

strefy ochronnej. Oceniono zgodność ustaleń tekstowych proponując wariantowy zapis 

w przypadku zapisów kolizyjnych. Oznaczono również graficznie elementy zgodne i kolizyjne 

z zakresu planowanej modernizacji układu komunikacyjnego.  



 Ochrona historycznego krajobrazu i obiektów  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

93

JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 1 
 

Obiekty historyczne zachowane wnio-
skowane do wpisu do rejestru zabyt-
ków województwa małopolskiego: 

1. historyczne bocznice kolejowe: „Ba-
raki” - budowana w okresie tworze-
nia Osady Barakowej w latach 1915-
1916 i „Do Monopolu” - odgałęzienie 
zbudowane w 1931 roku, 

2. basen przeciwpożarowy byłego KL 
Auschwitz Feuerlöschteich zrealizo-
wany w 1944 roku,  

3. budynek wzniesiony przed 1916 
rokiem, w czasie okupacji obozowy 
magazyn Lagerhaus, 

4. barak byłej SS-Küche wzniesiony 
w 1942 roku, 

5. budynek wzniesiony w latach 1918-
1931, w czasie okupacji SS Unter-
kunftsgebäude,  

6. budynek wzniesiony w latach 1916-
1917, w czasie okupacji SS Stabs-
gebäude,  

7. budynek piekarni KL Auschwitz 
prov.Bäckerei wzniesiony w latach 
1942-1943, 

8. były szalet wzniesiony w 1929 roku, 

9. budynek wzniesiony w latach 1916-
1917, w czasie okupacji TWL-HWL, 

10. były budynek magazynowo gara-
żowy Scheune II wzniesiony w 1942 
roku, 

11. były budynek magazynowo gara-
żowy Scheune I wzniesiony w 1942 
roku, 

12. były magazyn gospodarczy Kartof-
felbunker 2 wzniesiony w 1943 roku 
(rozebrany w 2004 roku), 

13. budynek byłej elektrociepłowni KL 
Auschwitz prov.Fernheizwerk 
wzniesiony w 1944 roku, 

14. budynek byłej stacji przekaźnikowej z rozdzielnią 30/6kV Übergabestation wzniesiony 
w 1944 roku (stan krytyczny), 

15. budynek byłego awaryjnego zespołu prądotwórczego Notstromaggregat wzniesiony w 1944 
roku (stan krytyczny), 

16. były barak warsztatowy Betonwerkstättenbaracke wzniesiony w 1942 (?) roku. 

Ryc. 4. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 1 

Fig. 4. Map of the landscape unit No 1 
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Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

1. budynek dawnej elektrowni Osady Barakowej wzniesiony w latach 1915-1916, rozbudowa-
ny w latach 1942-1943 (?) na potrzeby obozowego zespołu garażowo warsztatowego Fahr-
bereitschaft-Bauleitung, 

2. budynek portierni byłego zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego wzniesiony w 1938 ro-
ku. 

Miejsca martyrologii związane z KL Auschwitz wymagające oznakowania i udostępnienia: 

1. Miejsce przybycia do KL Auschwitz w dniu 14 czerwca 1940 roku pierwszego transportu 
więźniów z Tarnowa, 

2. Oznakowanie terenów i upamiętnienie ofiar tzw. „Kanady I”. 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

1. Projekt rewaloryzacji przedpola obiektów historycznych - Lagerhaus, SS-Küche, SS Unter-
kunftsgebäude, 

2. Projekt rewaloryzacji przedpola miejsc i obiektów historycznych - Übergabestation, Not-
stromaggregat, Betonwerkstättenbaracke, „Kanada I”, 

3. Projekt rewaloryzacji terenów wydzielonego ciągu pieszego w ramach fizycznego powiąza-
nia obu części kompleksu muzealnego. Tereny wnioskowanego rozszerzenia wpisu nomi-
nacyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

1UC-I  - zgodność częściowa: wymagana korekta § 10 ust.2. pkt.3) ppkt.b) „utrzymanie gaba-
rytów na poziomie 1 kondygnacji (wysokość od poziomu terenu do kalenicy nie może 
przekroczyć 6 m)”, 

2UC-I  - zgodne, 

4UC-I  - zgodność częściowa: § 10 ust.5. pkt.1) ppkt.a) - wykreślenie; § 10 ust.5. pkt.2) 
ppkt.b), e), f) - wykreślenie, § 10 ust.5. pkt.3) ppkt.b) - korekta „nakaz zachowania 
gabarytów max. 6 m od poziomu terenu do kalenicy dachu”. Wnioskowana zmiana 
ustaleń 4UC-I na 4ZO, 

3UC-III - zgodne, 

7UC-III  - niezgodne - obiekt kolizyjny, wnioskowane przeniesienie funkcji poza obszar Jed-
nostki, wprowadzenie zakazu realizacji obiektów budowlanych w ramach ustaleń ZU, 

2UP-I - zgodne, 

6PU - zgodne, 

3ZO - zgodne, 

4ZO - zgodne, 

3WZ - zgodne, 

9KDD - zgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 2 
 
Obiekty historyczne zacho-
wane wnioskowane do wpi-
su do rejestru zabytków 
województwa małopolskie-
go: 

17. jednorodzinny budynek 
mieszkalny zbudowany 
w 1937 roku, adaptowany 
w czasie okupacji na willę 
komendanta KL Au-
schwitz (obecnie ul. Le-
gionów 88), 

18. schron przeciwlotniczy 
byłego KL Auschwitz Lu-
ftschutzdeckungsgraben 
zbudowany w 1944 roku, 

19. obiekt byłej sauny SS 
Sauna-Anlage wzniesiony 
w 1943 roku, 

20. fragment byłego baraku 
mieszkalnego komendan-
tury KL Auschwitz 
Mannschaftsunterkunftba-
racke wzniesionego na 
przełomie 1941 i 1942 ro-
ku. 

Miejsca martyrologii zwią-
zane z KL Auschwitz wyma-
gające oznakowania i udo-
stępnienia: 

3. Upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar masowej zagłady 
w KL Auschwitz (Zadanie Nr 5/IV OSPR I Etap). 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

4MN - zgodne, 

4WZ  - zgodne, 

5WZ  - zgodne, 

2ZN  - zgodne, 

3ZN - zgodne, 

4ZN  - zgodne, 

4ZU - zgodne, 

1W - zgodne, 

4W - zgodne, 

3KDG - zgodne, 

1KDX - zgodne. 

 

Ryc. 5. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 2 

Fig. 5. Map of the landscape unit No 2 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 3 
 
Obiekty historyczne zacho-
wane wnioskowane do wpi-
su do rejestru zabytków 
województwa małopolskie-
go: 

21. basen przeciwpożarowy 
byłego KL Auschwitz 
Feuerlöschteich zrealizo-
wany w 1944 roku, 

22. budynek mieszkalny jed-
norodzinny wzniesiony 
w 1938 roku (ul. Obozo-
wa 36),  

23. budynek mieszkalny jed-
norodzinny wzniesiony 
w 1936 roku (ul. Obozo-
wa 36). 

Obiekty historyczne prze-
kształcone wnioskowane do 
wpisu do rejestru zabytków 
województwa małopolskie-
go: 

3. budynek byłej rzeźni 
i mleczarni obozowej 
prov. Schlachthaus mit 
Molkerei wzniesiony w la-
tach 1941-1943, 

4. blok Nr 157E byłego 
Schutzhaftlagererweite-
rung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszący więźniarskie warsztaty szewskie i odzie-
żowe Haftlingssicherungswerkstettengebäude 5 (obecnie kościół p.w. Miłosierdzia Bożego), 

5. blok Nr 157D byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszą-
cy więźniarskie warsztaty szewskie i odzieżowe Haftlingssicherungswerkstettengebäude 4 
(obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W.Pileckiego 32), 

6. blok Nr 157C byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszą-
cy więźniarskie warsztaty szewskie i odzieżowe Haftlingssicherungswerkstettengebäude 3 
oraz drukarnię obozową (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 34), 

7. blok Nr 157B byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszą-
cy magazyny odzieżowe z mieniem po ofiarach masowej zagłady (obecnie budynek w ob-
rębie JW 1691), 

8. blok Nr 157A byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszą-
cy magazyny odzieżowe z mieniem po ofiarach masowej zagłady (obecnie budynek w ob-
rębie JW 1691), 

9. blok Haftlingsunterkunfte Nr 120 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 mieszący pomieszczenia dla więźniarek obozu kobiecego Frauenlager Au-
schwitz I (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 22-24), 

10. blok Haftlingsunterkunfte Nr 119 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 mieszący pomieszczenia dla więźniarek obozu kobiecego Frauenlager Au-

Ryc. 6. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 3 

Fig. 6. Map of the landscape unit No 3 
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schwitz I pracujące w Union Werke (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pi-
leckiego 25-27), 

11. blok Haftlingsunterkunfte Nr 118 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 mieszący pomieszczenia kwarantanny dla więźniarek obozu kobiecego Frauen-
lager Auschwitz I (obecnie budynek w obrębie JW 1691), 

12. blok Nr 117 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszący 
pomieszczenia stacji prof. Carla Clauberga przeprowadzającego zbrodnicze eksperymenty 
medyczne (obecnie budynek w obrębie JW 1691), 

13. blok Nr 116 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 1942-1944 mieszący 
pomieszczenia stacji prof. Carla Clauberga przeprowadzającego zbrodnicze eksperymenty 
medyczne (obecnie budynek w obrębie JW 1691), 

14. blok Haftlingsunterkunfte Nr 129 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia koszarowe SS i przetrzymywa-
nie więźniarek przeniesionych z KL Birkenau (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu 
im.rtm.W. Pileckiego 16-18), 

15. blok Haftlingsunterkunfte Nr 128 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia koszarowe SS i przetrzymywa-
nie więźniarek przeniesionych z KL Birkenau (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu 
im.rtm.W. Pileckiego 19-21), 

16. blok Haftlingsunterkunfte Nr 127 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany do przetrzymywania więźniarek przeniesionych z KL Birkenau, 
blok uszkodzony w wyniku alianckiego bombardowania w dniu 13 września 1944 roku 
(obecnie budynek w obrębie JW 1691), 

17. blok Haftlingsunterkunfte Nr 126 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany do przetrzymywania więźniarek przeniesionych z KL Birkenau, 
blok uszkodzony w wyniku alianckiego bombardowania w dniu 13 września 1944 roku 
(obecnie budynek w obrębie JW 1691), 

18. blok Haftlingsunterkunfte Nr 125 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany do przetrzymywania więźniarek przeniesionych z KL Birkenau 
(obecnie budynek w obrębie JW 1691), 

19. blok Haftlingsunterkunfte Nr 138 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne załogi wartowniczej 
SS, blok uszkodzony w wyniku alianckiego bombardowania w dniu 13 września 1944 roku 
(obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 1-3), 

20. blok Haftlingsunterkunfte Nr 137 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne załogi wartowniczej 
SS, blok uszkodzony w wyniku alianckiego bombardowania w dniu 13 września 1944 roku 
(obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 4-6), 

21. blok Haftlingsunterkunfte Nr 136 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne załogi wartowniczej 
SS (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 7-9), 

22. blok Haftlingsunterkunfte Nr 135 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne załogi wartowniczej 
SS (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 10-12), 

23. blok Haftlingsunterkunfte Nr 134 byłego Schutzhaftlagererweiterung wzniesiony w okresie 
1942-1944 wykorzystywany na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne załogi wartowniczej 
SS (obecnie budynek mieszkalny w osiedlu im.rtm.W. Pileckiego 13-15). 

Miejsca martyrologii związane z KL Auschwitz wymagające oznakowania i udostępnienia: 

4. Upamiętnienie pierwszej masowej egzekucji w KL Auschwitz w listopadzie 1940 roku, 
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5. Upamiętnienie miejsca ostatniej egzekucji w KL Auschwitz wykonanej na czterech więźniar-
kach Żydówkach w dniu 6 stycznia 1945 roku, 

6. Oznakowanie terenów i upamiętnienie ofiar największej żwirowni KL Auschwitz Kiesgrube 
Haus Palitzsch. 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

4. Projekt rewaloryzacji i adaptacji terenów bazy PKS S.A. na funkcje rezerwy parkingowej dla 
odwiedzających Muzeum z uzupełniającym programem usługowym w budynku byłej rzeźni 
obozowej i centrum logistycznym obsługi masowych uroczystości, 

5. Projekt rewaloryzacji przedpola byłego Schutzhaftlagererweiterung i terenu największej 
żwirowni KL Auschwitz Kiesgrube Haus Palitzsch. 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

IS  - zgodne, 

5UP-II - zgodne, 

1UC-II - zgodne, wnioskowane uzupełnienie ustaleń o zapis obligujący do przeprowadzenia 
prac rewaloryzacyjnych w celu ujednolicenia elewacji pawilonu i podniesienia jego 
standardu architektonicznego, 

1MW  - zgodne, 

3MN   - zgodne, 

6ZU - zgodne, 

7ZU  - zgodne, 

1ZO - zgodne, 

2ZO - zgodne, 

2KU - zgodne, 

2KP - zgodność częściowa: § 24 ust.3. pkt.2) ppkt.c) - wykreślenie, 

1KDL - zgodne, 

2KDL - zgodne, 

3KDD - zgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 4 
 
Obiekty historyczne zacho-
wane wnioskowane do wpi-
su do rejestru zabytków 
województwa małopolskie-
go: 

24. budynek mieszkalny jed-
norodzinny wzniesiony 
w 1935 roku (ul. Więź-
niów Oświęcimia 4), 

25. budynek mieszkalny jed-
norodzinny wzniesiony 
w 1937 roku (ul. Więź-
niów Oświęcimia 6), 

26. przedwojenny budynek 
mieszkalny jednorodzinny 
adaptowany w czasie 
okupacji na hotel oficerski 
z kasynem Führerheim 
(ul. Więźniów Oświęcimia 
5-7), 

27. budynek mieszkalny 
wzniesiony w 1926 roku 
(ul. Więźniów Oświęci-
mia 2), 

28. budynek byłej stajni 
i warsztatów Zentralbau-
leitung wzniesiony w roku 
1944, 

29. schron przeciwlotniczy 
byłego KL Auschwitz Lu-
ftschutzdeckungsgraben zrealizowany w 1944 roku, 

30. obiekt gospodarczy dawnych domów robotniczych Walcowni Cynku Austriackiego Towa-
rzystwa Przemysłowego wzniesiony w latach 1910-1920 (ul. Leszczyńskiej 1, 3, 5), w cza-
sie okupacji obóz pracowników cywilnych Zivilarbeiterlager przymuszonych do pracy na 
rzecz KL Auschwitz-Birkenau, 

31. jw., 

32. jw., 

33. jw., 

34. jw., 

35. dawny dom robotniczy Walcowni Cynku Austriackiego Towarzystwa Przemysłowego 
wzniesiony w latach 1910-1920 (ul. Leszczyńskiej 1), w czasie okupacji obóz pracowników 
cywilnych Zivilarbeiterlager przymuszonych do pracy na rzecz KL Auschwitz-Birkenau, 

36. jw. (ul. Leszczyńskiej 3), 

37. jw. (ul. Leszczyńskiej 5), 

38. schron przeciwlotniczy byłego KL Auschwitz Luftschutzdeckungsgraben zrealizowany 
w 1944 roku. 

Ryc. 7. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 4 

Fig. 7. Map of the landscape unit No 4 
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Miejsca martyrologii związane z KL Auschwitz wymagające oznakowania i udostępnienia: 

7. Oznakowanie terenu byłego obozu pracowników cywilnych Zivilarbeiterlager przymuszo-
nych do pracy na rzecz KL Auschwitz-Birkenau. 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

6. Projekt rewaloryzacji przedpola domów robotniczych Walcowni Cynku Austriackiego Towa-
rzystwa Przemysłowego, 

7. Projekt rewaloryzacji przedpola budynku byłej stajni i warsztatów Zentralbauleitung. 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

6UC-III  - niezgodne, wnioskuje się wprowadzenie ustaleń 9ZU, 

3UC-I  - zgodne, 

2MW - niezgodne, w obrębie Jednostki, wnioskuje się wprowadzenie ustaleń 4ZU z wykre-
śleniem frazy „przy zachowaniu istniejącego schronu przeciwlotniczego” (§ 20 ust.4 
pkt.3) ppkt.c)),  

3MW   - zgodność częściowa; § 13 ust.4 pkt.3) ppkt.b) - wykreślenie,  

20MN - niezgodne, wnioskuje się wprowadzenie ustaleń 9ZU, 

19MN - zgodne, 

9ZU - zgodne, 

10KDD - zgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 5 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

39. budynek byłej stacji wodociągowej KL Auschwitz I Wasseraufbereitungsanlage wzniesiony 
w latach 1943-1944, 

40. pozostałości (fundamenty) budynku gospodarczego KL Auschwitz (szopa polna).  

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

8. Projekt aranżacji terenów wydzielonego ciągu pieszego w ramach fizycznego powiązania 
obu części kompleksu muzealnego. Tereny wnioskowanego rozszerzenia wpisu nomina-
cyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

1WZ  - zgodność częściowa, w § 17 ust.2 pkt.3) ppkt.a) wymagana korekta w brzmieniu: 
„utrzymanie istniejącego obiektu historycznego (budynek byłej stacji wodociągowej) 
bez możliwości przekształceń i rozbudowy”, 

4RP  - zgodne,  

2KDZ - zgodne, 

Ryc. 8. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 5 

Fig. 8. Map of the landscape unit No 5 
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6KDL - zgodne, 

2KDX - zgodne. 

Część terenów Jednostki - poza zakresem planu miejscowego. Wnioskuje się przyjęcie dla tego 
obszaru ustaleń 4RP. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 6 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

41. historyczna bocznica kolejowa do złomowiska byłych zakładów L.W. Zerlegebetrieb Au-
schwitz Ost zrealizowana w 1943 (?) roku w ramach budowy KL Birkenau, 

42. nasyp ziemny wykonany najprawdopodobniej w okresie budowy lub funkcjonowania 
KL Birkenau (1942-1944) - konieczne przeprowadzenie specjalistycznych badań obiektu 

Ryc. 9. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 6 

Fig. 9. Map of the landscape unit No 6 
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dla identyfikacji ewentualnych szczątków i prochów ofiar masowej zagłady oraz zachowa-
nych pod ziemią reliktów infrastruktury obozowej, 

43. były magazyn ziemniaków KL Birkenau Fünf Kartoffellagerhallen wzniesiony w okresie 
1943-1944 (stan krytyczny), 

44. były magazyn warzyw - kwaszarnia KL Birkenau Krautsilo wzniesiony w okresie 1943-1944 
(stan krytyczny), 

45. historyczna bocznica kolejowa prowadząca do komór gazowych KL Birkenau zbudowana 
w latach 1943-1944, 

46. przypuszczalne miejsce lokalizacji zbiorowego grobu ofiar obozu, których zwłoki zostały 
zakopane przez hitlerowców w marcu lub kwietniu 1942 roku przed budową dworca towa-
rowego Auschwitz Bahnhof West - konieczne przeprowadzenie specjalistycznych badań 
obiektu dla identyfikacji ewentualnych szczątków ofiar obozu. 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

9. Projekt rewaloryzacji terenów Judenrampy i dworca towarowego Auschwitz Bahnhof West 
wraz z aranżacją przedpola poobozowych obiektów gospodarczych i organizacją zaplecza 
parkingowego dla odwiedzających. Obszar wnioskowanego rozszerzenia wpisu nominacyj-
nego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

10. Projekt rewaloryzacji terenów wydzielonego ciągu pieszego w ramach fizycznego powiąza-
nia obu części kompleksu muzealnego. Tereny wnioskowanego rozszerzenia wpisu nomi-
nacyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (kontynuacja Projektu 3 Jednostki 
Nr 1 i Projektu 8 Jednostki Nr 5). 

Ocena zgodności ustaleń obowiązującego planu miejscowego z wytycznymi konserwa-
torskimi wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

GMINA OŚWIĘCIM 

3UP-I  - zgodne, 

2UC-I  - zgodność częściowa, § 9 ust.3 pkt.3) ppkt.c) - wykreślenie, 

3UC-I - zgodność częściowa, § 9 ust.3 pkt.3) ppkt.c) - wykreślenie, 

32MN   - zgodne, 

33MN - zgodne, 

74MN - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 18RP z wyłączaniem frazy „wraz 
z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych z zabudową mieszkalną i gospodar-
czą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

9RP - zgodne, z wyłączaniem frazy „wraz z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych 
z zabudową mieszkalną i gospodarczą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

11RP - zgodne, z wyłączaniem frazy „wraz z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych 
z zabudową mieszkalną i gospodarczą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

16RP - zgodne, z wyłączaniem frazy „wraz z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych 
z zabudową mieszkalną i gospodarczą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

17RP - zgodne, z wyłączaniem frazy „wraz z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych 
z zabudową mieszkalną i gospodarczą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

18RP - zgodne, z wyłączaniem frazy „wraz z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych 
z zabudową mieszkalną i gospodarczą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

39RZ - zgodne, 

40RZ - zgodne, 

43RZ - zgodne, 

3ZN - zgodne, 
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4ZN - zgodne, z wyłączaniem frazy „z adaptacją istniejącego drzewostanu” (§ 15 ust.3 
pkt.a)) i „utrzymanie istniejącej zabudowy” (§ 15 ust.3 pkt.b) ppkt.a)), 

5ZN - zgodne, z wyłączaniem frazy „z adaptacją istniejącego drzewostanu” (§ 15 ust.3 
pkt.a)) i „utrzymanie istniejącej zabudowy” (§ 15 ust.3 pkt.b) ppkt.a)), 

7ZN - zgodne, z wyłączaniem frazy „z adaptacją istniejącego drzewostanu” (§ 15 ust.3 
pkt.a)) i „utrzymanie istniejącej zabudowy” (§ 15 ust.3 pkt.b) ppkt.a)), 

1KX - zgodne, 

2KX - zgodne, 

3KX - zgodne, 

5KX - zgodne, 

3KP - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 17RP z wyłączaniem frazy „wraz 
z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych z zabudową mieszkalną i gospodar-
czą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

4KP - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 9RP z wyłączaniem frazy „wraz 
z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych z zabudową mieszkalną i gospodar-
czą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

1KG - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 39RZ, 

1KZ - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 39RZ, 

3KZ - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 39RZ, 

17KD - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 17RP z wyłączaniem frazy „wraz 
z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych z zabudową mieszkalną i gospodar-
czą” (§ 22 ust.2 pkt.1)), 

18KD - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 9RP z wyłączaniem frazy „wraz 
z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych z zabudową mieszkalną i gospodar-
czą” (§ 22 ust.2 pkt.1)),  

19KD - zgodne, 

4KL - niezgodne w obrębie Jednostki, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 39ZN, 

1KK - zgodne, 

2KK - zgodne. 

GMINA MIASTO OŚWIĘCIM (projekt planu miejscowego) 

5ZO - zgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 7 
 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

47. były magazyn ziemniaków KL Birkenau I Kartoffellagerhalle wzniesiony w okresie 1943-
1944, 

48. pozostałości (fundamenty) byłego magazynu ziemniaków KL Birkenau II Kartoffellagerhalle 
wzniesionego w okresie 1943-1944. 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

11. Projekt rewaloryzacji przedpola poobozowych obiektów gospodarczych KL Birkenau, 

12. Projekt aranżacji terenu parkingu wspomagającego dla odwiedzających Muzeum. 

Ocena zgodności ustaleń obowiązującego planu miejscowego z wytycznymi konserwa-
torskimi wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

2UP-I  - zgodne, 

3UC-II - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 29RZ, 

4UC-II - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 29RZ, 

37MN - zgodne, 

Ryc. 10. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 7 

Fig. 10. Map of the landscape unit No 7 
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73MN - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 30RZ, 

15RZ - zgodne, 

27RZ - zgodne, 

28RZ - zgodne, 

29RZ - zgodne, 

30RZ - zgodne, 

43RZ - zgodne, 

3W - zgodne, 

4W - zgodne, 

5KP - zgodne, 

1KG - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 30RZ, 

5KL - niezgodne na odcinku nowych wytrasowań, 

6KL - niezgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 8 
 
Obiekty historyczne zacho-
wane wnioskowane do wpi-
su do rejestru zabytków 
województwa małopolskie-
go: 

49. obwałowania przeciwpo-
wodziowe głównego rowu 
melioracyjnego KL Birke-
nau Königsgraben budo-
wane w okresie 1942-
1944, 

50. obwałowania przeciwpo-
wodziowe głównego rowu 
melioracyjnego KL Birke-
nau Königsgraben budo-
wane w okresie 1942-
1944. 

Wnioskowane szczegółowe 
projekty rewaloryzacji 
uwzględniające koniecz-
ność ochrony przedpola 
i ekspozycji obiektów histo-
rycznych: 

13. Projekt strefy izolacyjnej 
od zachodniej strony Po-
mnika Ofiar Obozu w by-
łym KL Birkenau wraz 
z aranżacją parkingu 
wspomagającego dla od-
wiedzających Muzeum. 

Ocena zgodności ustaleń obowiązującego planu miejscowego z wytycznymi konserwa-
torskimi wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

52MN  - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 20RP, 

53MN - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 20RP, 

54MN - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 20RP, 

56MN - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 20RP, 

58MN - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 20RP, 

20RP - zgodne, 

24RZ - zgodne, 

25RZ - zgodne, 

6RL - zgodne, 

8ZN - zgodne, 

9ZN - zgodne, 

5W - zgodne, 

6W - zgodne, 

7W - zgodne, 

6KP - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 8ZN i rozszerzenie 7KP,  

Ryc. 11. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 8 

Fig. 11. Map of the landscape unit No 8 
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7KP - zgodne, wnioskowane powiększenie o 6KP, 

7KL - zgodne, 

9KL - zgodne, 

30KD - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 20RP. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 9 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

49. obwałowania przeciwpowodziowe głównego rowu melioracyjnego KL Birkenau Königsgra-
ben budowane w okresie 1942-1944, 

50. obwałowania przeciwpowodziowe głównego rowu melioracyjnego KL Birkenau Königsgra-
ben budowane w okresie 1942-1944. 

Ryc. 12. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 9 

Fig. 12. Map of the landscape unit No 9 
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Miejsca martyrologii związane z KL Auschwitz wymagające oznakowania i udostępnienia: 

8. Upamiętnienie ofiar katorżniczej pracy przy budowie w okresie 1942-1944 obwałowań 
przeciwpowodziowych i głównego rowu melioracyjnego KL Birkenau Königsgraben. 

Ocena zgodności ustaleń obowiązującego planu miejscowego z wytycznymi konserwa-
torskimi wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

2RZ  - zgodne, 

3RZ - zgodne, 

11RZ - zgodne, 

12RZ - zgodne, 

23RZ - zgodne, 

24RZ - zgodne, 

44RZ - zgodne, 

4RL - zgodne, z wyłączeniem § 21 ust.3 pkt.b), 

5RL - zgodne, z wyłączeniem § 21 ust.3 pkt.b), 

6W - zgodne, 

10W - zgodne, 

1KE - niezgodne, wnioskowane wprowadzenie ustaleń 4RL, 3RZ, 23RZ, 44RZ. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 10 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

51. w okresie 1942-1943 miejsce lokalizacji obiektu masowej zagłady - tzw. „Czerwonego dom-
ku” pierwszej tymczasowej komory gazowej KL Birkenau w adaptowanym do tego celu bu-
dynku mieszkalnym („Czerwony domek” zlikwidowano wiosną 1943 po uruchomieniu no-
wych komór gazowych i krematoriów w KL Birkenau). 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

14. Projekt strefy izolacyjnej od północnej strony stosów spaleniskowych byłego KL Birkenau 
wraz z aranżacją parkingu wspomagającego dla odwiedzających Muzeum, 

15. Projekt rewaloryzacji przedpola „Czerwonego domku” wraz z aranżacją parkingu wspoma-
gającego dla odwiedzających Muzeum. 

Ocena zgodności ustaleń obowiązującego planu miejscowego z wytycznymi konserwa-
torskimi wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

5MN  - zgodne, 

2RP - zgodne, 

4RP - zgodne, 

Ryc. 13. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 10 

Fig. 13. Map of the landscape unit No 10 
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1RL - zgodne, 

2RL - zgodne, 

3RL - zgodne, 

10ZN - zgodne, 

11ZN - zgodne, 

12ZN - zgodne, 

1RZ - zgodne, 

2ZU - zgodne, 

3ZU - zgodne, 

26W - zgodne, 

29W - zgodne, 

8KP - zgodne, 

9KP - zgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 11 
 
Obiekty historyczne zacho-
wane wnioskowane do wpi-
su do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

45. historyczna bocznica kole-
jowa prowadząca do ko-
mór gazowych KL Birke-
nau zbudowana w 1944 
roku, 

52. pozostałości rowów melio-
racyjnych wokół terenu 
byłych kwater załogi obo-
zowej SS Truppenunter-
künfte budowanych 
w okresie 1943-1944, 

53. budynek wznoszony 
w 1943-1944 z przezna-
czeniem na komendantu-
rę KL Birkenau w ramach 
realizacji kompleksu kwa-
ter załogi obozowej SS 
Truppenunterkünfte, 

54. pozostałości rowów melio-
racyjnych wokół terenu 
byłych kwater załogi obo-
zowej SS Truppen-
unterkünfte budowanych 
w okresie 1943-1944, 

55. ruiny stacji wodociągowej 
KL Birkenau - Wasse-
raufbereitungsanlage K.G.L zbudowanej w okresie 1943-1944 wraz ujęciami głębinowymi 
i siecią wodociągową, 

56. w okresie 1942-1944 miejsce lokalizacji żwirowni dostarczającej żwir do rozbudowy KL 
Birkenau. 

Wnioskowane szczegółowe projekty rewaloryzacji uwzględniające konieczność ochrony 
przedpola i ekspozycji obiektów historycznych: 

16. Projekt rewaloryzacji przedpola ruin stacji wodociągowej KL Birkenau, 

17. Projekt rewaloryzacji terenu i przedpola byłej żwirowni KL Birkenau wraz z aranżacją par-
kingu wspomagającego dla odwiedzających Muzeum, 

18. Projekt parkingu głównego i centrum recepcyjnego dla odwiedzających Muzeum. 

Ocena zgodności ustaleń obowiązującego planu miejscowego z wytycznymi konserwa-
torskimi wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

1UC-I  - zgodne, 

1UP-II - zgodne, 

19MN - zgodne, 

21MN - niezgodne w zakresie planowanej zabudowy, 

1ZU - zgodne, 

Ryc. 14. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 11 

Fig. 14. Map of the landscape unit No 11 
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2ZN - zgodne, 

13ZN - zgodne, 

14ZN - zgodne, 

1KP - zgodne, 

2KP - zgodne, 

10KP - zgodne, 

4KX - zgodne, 

1KZ - zgodne, 

1KD - zgodne, 

11KD - zgodne. 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 12 
 
Obiekty historyczne zacho-
wane wnioskowane do wpi-
su do rejestru zabytków 
województwa małopolskie-
go: 

57. dawna stacja transforma-
torowa i wymiennikownia 
ciepła Trafostation und 
Wärmeunterzentrale zbu-
dowana w 1943 roku 
w ramach inwestycji kon-
cernu Krupp A.G. Werke 
(obiekt w stanie krytycz-
nym, częściowo zburzony 
w lipcu 2005). 

Obiekty historyczne prze-
kształcone nie wnioskowa-
ne do wpisu do rejestru za-
bytków województwa mało-
polskiego: 

24. była hala przemysłowa 
koncernu Krupp A.G. 
Werke „Werkhalle I und 
II” wzniesiona w latach 
1941-1943, 

25. była hala magazynowa Lagerhalle I wzniesiona w 1944 roku przy zakładzie Weichsel Union 
Metallwerke, 

26. była hala magazynowa Lagerhalle II wzniesiona w 1944 roku przy zakładzie Weichsel 
Union Metallwerke. 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

1UC-III  - zgodne, 

2PU - zgodne. 

 
 

Ryc. 15. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 12 

Fig. 15. Map of the landscape unit No 12 
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JEDNOSTKA KRAJOBRAZOWA NR 13 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu miejscowego z wytycznymi konserwatorskimi 
wg prac badawczych strefy ochronnej UNESCO: 

1ZU - zgodne, 

2ZU - zgodne, 

4ZN - zgodne. 

 

Ryc. 16. Mapa jednostki krajobrazowej Nr 13 

Fig. 16. Map of the landscape unit No 13 
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3. POZOSTAŁE OBIEKTY HISTORYCZNE POZA MUZEUM 

Poza obszarem wydzielo-

nych jednostek krajobra-

zowych zlokalizowano 

liczne występujące, za-

chowane w oryginalnej 

formie architektonicznej, 

obiekty historyczne bez-

pośrednio związane z fak-

tografią KL Auschwitz. 

Występują one najczę-

ściej w przekształconym 

kontekście przestrzen-

nym, a zatem nie ujęto ich 

w nowych jednostkach krajobrazowych, ale potraktowano jako indywidualne lokalizacje wy-

magające podjęcia dwojakiego rodzaju działań: albo wpisu do rejestru zabytków wojewódz-

twa małopolskiego, albo przeprowadzenia specjalistycznych badań w celu określenia zakre-

su koniecznej ochrony. W ten sposób wytypowano 81 obiektów, w przeważającej części 

przedwojennych jednorodzinnych domów mieszkalnych adaptowanych w czasie okupacji na 

kwatery dla załogi obozowej SS w ramach osiedla SS-Siedlung. W większości (50 obiektów) 

budynki te mimo zachowania oryginalnej bryły mają przekształcone elementy wystroju ele-

wacyjnego, konieczne jest zatem przeprowadzanie badań dla oceny zasadności obejmowa-

nia ich ochroną.  

Do przeprowadzenia specjalistycznych badań wytypowano 5 obszarów historycznych - 

miejsc lokalizacji podobozów gospodarczych KL Auschwitz w Brzezince, Pławach, Harmę-

żach i w Rajsku oraz miejsca lokalizacji kompleksu psiarni esesmańskich w Brzezince. 

Odrębną grupę stanowią wielorodzinne budynki mieszkalne wzniesione przez władze au-

striackie na przełomie XIX i XX wieku, zachowane w pierwotnej formie i wystroju a zlokalizo-

wane w strefie przydworcowej miasta Oświęcim przy ulicy Wyzwolenia i Powstańców Ślą-

skich. W świetle przeprowadzonych badań nie wynika, iż były one bezpośrednio związane 

z faktografią KL Auschwitz, jednakowoż ujęto je w wykazie obiektów przewidzianych do wpi-

su do rejestru zabytków nie tylko z racji wyróżniających się cech architektonicznych i dobrze 

zachowanego pierwotnego układu przestrzennego, ale i dla udokumentowania przedwojen-

nej specyfiki i bogatej historii miasta Oświęcim. Ten aspekt winien być również rozpatrywany 

przy sporządzaniu projektu Planu Zarządzania. 

W analizowanych obszarach zidentyfikowano 34 obiekty historyczne całkowicie przekształ-

cone współczesnymi modernizacjami. Nie kwalifikują się one do objęcia ochroną konserwa-

torską, uznano natomiast, że względu na bezpośredni związek z faktografią KL Auschwitz, 

całkowicie zasadne jest objęcie ich wykazem dla przyszłych badań specjalistycznych na 

Ryc. 17. Legenda do map historycznych obiektów usytuowanych poza 
Muzeum  

Fig. 17. Legend for the maps of the historical structures situated 
outside the Museum 
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przykład z zakresu analiz historycznych rozwoju przestrzennego kompleksu Auschwitz-

Birkenau lub studiów nad topografią wydarzeń obozowych. 
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Ryc. 18. Lokalizacja map miejsc i obiektów historycznych poza obszarem jednostek krajobrazowych 
i Muzeum  

Fig. 18. Index of the maps of the historical sites and structures situated outside the landscape units 
and the Museum 
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Mapa 1 

 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

60. schron przeciwlotniczy byłego KL Auschwitz Luftschutzdeckungsgraben zrealizowany 
w 1944 roku. 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do przeprowadzenia specjalistycznych 
badań dla określenia zakresu koniecznej ochrony: 

58. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 158 z przydziałem dla: Schulz, Walter, K.Zerlik, F.Krupatz, A.Graf 
(obecnie ul. Skośna 5), 

59. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 159 z przydziałem dla: Boger, Pfütze (obecnie ul. Skośna 7). 

Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

27. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi ob-
ozowej SS Haus 160 z przydziałem dla: Jainter (obecnie ul. Skośna 9), 

28. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi ob-
ozowej SS Haus 161 z przydziałem dla: Hering, W.Bressen (obecnie ul. Skośna 11), 

Ryc. 19. Mapa Nr 1. Oświęcim, ulice: Skośna, Ostatni Etap, Kolbego  

Fig. 19. Map No 1. Oświęcim: Skośna, Ostatni Etap, Kolbego Streets 



 Ochrona historycznego krajobrazu i obiektów  

Marek Rawecki: Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau 

122

29. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi ob-
ozowej SS Unterkunft Landwirtschaft Haus 160 z przydziałem dla: J.Irmler, H.Kirschner, 
Müller (obecnie ul. Ostatni Etap 4). 
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MAPA 2 

 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

61. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na budynek gospodar-
czo-warsztatowy (kuźnia?) Haus 2 (obecnie ul. Jaracza 3), 

62. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 1 z przydziałem dla: Hollstein, Hinz (obecnie ul. Jaracza 16), 

63. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kantynę dla załogi 
obozowej SS Laden u.Caffehaus der Kantinengemeinschaft Auschwitz Haus 7 (obecnie ul. 
Jaracza 8). 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do przeprowadzenia specjalistycznych 
badań dla określenia zakresu koniecznej ochrony: 

64. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 8 z przydziałem dla: Schippmann (obecnie ul. Jaracza 6), 

65. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji ? (obecnie ul. Jaracza 4). 

Ryc. 20. Mapa Nr 2. Oświęcim, ulice: Jaracza, Więźniów Oświęcimia, Leszczyńskiej 

Fig. 20. Map No 2. Oświęcim: Jaracza, Więźniów Oświęcimia, Leszczyńskiej Streets 
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Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

30. była hala produkcyjno-warsztatowa (stolarnia, ślusarnia) przedsiębiorstwa SS Deutsche 
Ausrüstungs Werke GmbH Werk Auschwitz wzniesiona w 1944 roku, 

31. była hala produkcyjno-warsztatowa (stolarnia, ślusarnia) przedsiębiorstwa SS Deutsche 
Ausrüstungs Werke GmbH Werk Auschwitz wzniesiona w 1944 roku, 

32. była hala produkcyjno-warsztatowa (stolarnia, ślusarnia) przedsiębiorstwa SS Deutsche 
Ausrüstungs Werke GmbH Werk Auschwitz wzniesiona w 1944 roku, 

33. budynek wzniesiony w latach 1915-1916, w czasie okupacji adaptowany i rozbudowany na 
warsztat Werkstättengebäude przedsiębiorstwa SS Deutsche Ausrüstungs Werke GmbH 
Werk Auschwitz, 

34. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi ob-
ozowej SS Haus 6 z przydziałem dla: Heider (obecnie ul. Jaracza 1), 

60. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi ob-
ozowej SS Haus 14 z przydziałem dla: Wiegleb, V.Pflugbeil, G.Krause, Stenzel, Münkel 
(obecnie ul. Więźniów Oświęcimia 16). 
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MAPA 3 

 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

brak  

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do przeprowadzenia specjalistycznych 
badań dla określenia zakresu koniecznej ochrony: 

66. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 883 z przydziałem dla: J.Kramer (obecnie ul. Obozowa 22), 

67. schron przeciwlotniczy byłego KL Auschwitz Luftschutzdeckungsgraben zrealizowany 
w 1944 roku, 

68. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na szkołę dla dzieci ro-
dzin esesmańskich Prov. Schule mit Kindergarten (obecnie ul. Legionów 56). 

Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

35. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 8 z przydziałem dla: G.Palitzsch, Josten (obecnie ul. Obozowa 26). 

 

Ryc. 21. Mapa Nr 3. Oświęcim, ulice: Obozowa, Legionów 

Fig. 21. Map No 3. Oświęcim: Obozowa, Legionów Streets 
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MAPA 4 

 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

70. były budynek administracyjny koncernu Kruppa wzniesiony w 1943 roku Bürogebäude 
Krupp A.G.“ (obecnie ul. Leszczyńskiej 2), 

71. jedna z 7 szop magazynowych (7 Baustofflagerschuppen) wzniesionych w 1944 roku 
w ramach organizacji nowego składu materiałów budowlanych w KL Auschwitz Neuer 
Bauhof, 

72. jedna z 7 szop magazynowych (7 Baustofflagerschuppen) wzniesionych w 1944 roku 
w ramach organizacji nowego składu materiałów budowlanych w KL Auschwitz Neuer 
Bauhof. 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do przeprowadzenia specjalistycznych 
badań dla określenia zakresu koniecznej ochrony: 

69. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS z przydziałem dla: W.Schmidt, Gehring, F.Schimpf, F.Romeikat, Vorhagen 
(obecnie nieużytkowany w obrębie terenów zakupionych przez ITALGROUP). 

Ryc. 22. Mapa Nr 4. Oświęcim, ulice: Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia 

Fig. 22. Map No 4. Oświęcim: Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia Streets 
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Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

36. jedna z 7 szop magazynowych (7 Baustofflagerschuppen) wzniesionych w 1944 roku 
w ramach organizacji nowego składu materiałów budowlanych w KL Auschwitz Neuer 
Bauhof, 

37. jedna z 7 szop magazynowych (7 Baustofflagerschuppen) wzniesionych w 1944 roku 
w ramach organizacji nowego składu materiałów budowlanych w KL Auschwitz Neuer 
Bauhof, 

38. jedna z 7 szop magazynowych (7 Baustofflagerschuppen) wzniesionych w 1944 roku 
w ramach organizacji nowego składu materiałów budowlanych w KL Auschwitz Neuer 
Bauhof, 

39. jedna z 7 szop magazynowych (7 Baustofflagerschuppen) wzniesionych w 1944 roku 
w ramach organizacji nowego składu materiałów budowlanych w KL Auschwitz Neuer 
Bauhof, 

59. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS „Führerunterkunft Haus 16” z przydziałem dla: H.Tatute, W.Güssgen, 
W.Borger, Kraus, Westphal, Blank (obecnie ul. Więźniów Oświęcimia 14). 
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MAPA 5 

 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

74. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Wohnhäuser der D.A.W. Haus 151 z przydziałem dla: P.Pretzsch, J.Sauer, 
H.Piossek (obecnie ul. Kalicińskiego 2), 

81. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS SS-Unterführerunterkunft Haus 152 z przydziałem dla: A.Culemann, K.Müller, 
A.Perm, Kirchner (obecnie ul. Kilińskiego 7), 

84. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. 
Osiedlowa 1), 

85. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 118a z przydziałem dla: H.Kühnemann, Fresemann (obecnie ul. 
Kręta 2), 

86. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Kręta 6). 

Ryc. 23. Mapa Nr 5. Oświęcim, ulice: Kalicińskiego, Kilińskiego, Osiedlowa, Kręta, Garbarska, 
Legionów, Polna, Obozowa 

Fig. 23. Map No 5. Oświęcim: Kalicińskiego, Kilińskiego, Osiedlowa, Kręta, Garbarska, 
Legionów, Polna, Obozowa Streets 
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Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do przeprowadzenia specjalistycznych 
badań dla określenia zakresu koniecznej ochrony: 

73. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Wohnhäuser der D.A.W. Haus 150 z przydziałem dla: H.Schild, B.Arndt 
(obecnie ul. Kalicińskiego 4), 

75. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 143 z przydziałem dla: Wagner (obecnie ul. Garbarska 16), 

76. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 139 z przydziałem dla: Both, Bolt (obecnie ul. Garbarska 29), 

77. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Garbar-
ska 12), 

78. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi ob-
ozowej SS Haus 136 z przydziałem dla: Rieck, E.Rönisch, H.Josten (obecnie ul. Garbar-
ska 15), 

79. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Garbar-
ska 10), 

80. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS SS-Unterführerunterkunft Haus 151 z przydziałem dla: Selle (obecnie ul. Ki-
lińskiego 7), 

82. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 120 z przydziałem dla: dr R.Wönitz (obecnie ul. Osiedlowa 2), 

83. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 122 z przydziałem dla: Stoppel (obecnie ul. Osiedlowa 4), 

87. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Kręta 4), 

88. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 127 z przydziałem dla: Mokrus, K.Egersdörfer (obecnie ul. Osiedlo-
wa 5), 

89. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 129 z przydziałem dla: Jansen (obecnie ul. Osiedlowa 7), 

90. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 133 z przydziałem dla: Kramer (obecnie ul. Osiedlowa 11), 

91. przedwojenny dom jednorodzinny, przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie 
okupacji na kwatery dla załogi obozowej SS Haus 126 z przydziałem dla: W.Händler (obec-
nie ul. Osiedlowa 6), 

92. przedwojenny dom jednorodzinny, przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie 
okupacji na kwatery dla załogi obozowej SS Haus 128 z przydziałem dla: Jäger, Müßfeld 
(obecnie ul. Osiedlowa 8), 

93. przedwojenny dom jednorodzinny, przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie 
okupacji na kwatery dla załogi obozowej SS Haus 130 z przydziałem dla: H.Ludwig, 
F.Schulze, W.Broks, W.Wildermuth (obecnie ul. Osiedlowa 18), 

94. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS SS-Unterführerunterkunft (obecnie ul. Osiedlowa 22), 

95. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 132 z przydziałem dla: F.Ackermann, Möckel (obecnie ul. Szarych Sze-
regów 7), 

96. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 103 z przydziałem dla: Seifert, Schmied II (obecnie ul. Kręta 12), 

97. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 891 z przydziałem dla: dr E.Wirths (obecnie ul. Legionów 16), 
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98. kompleks zabudowań Garbarni wzniesiony 1897 roku. W okresie 1941 i 1942 roku uloko-
wano tu warsztaty KL Auschwitz: szewski, garbarski, koszykarski, wytwórnię mat słomia-
nych, stolarnię artystyczną, pracownię tapicerską, kuźnię artystyczną i pracownię rzeźbiar-
ską. Od 1942 roku przeglądano tu walizki więźniów, a w piwnicy rozbijano buty pomordo-
wanych, poszukując w nich kosztowności. Do sortowania przywożono też pończochy, weł-
nę i obcięte włosy (obecnie kompleks nieużytkowany, ul. Legionów bn), 

99. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 53 z przydziałem dla: Schwarzhuber (obecnie ul. Polna 5), 

100. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 49 z przydziałem dla: Vürth, Krätzer (obecnie ul. Polna 28), 

101. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na (?) (obecnie ul. Pol-
na 30), 

102. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na (?) (obecnie ul. Pol-
na 34), 

103. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na (?) (obecnie ul. Pol-
na 36), 

104. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 44 z przydziałem dla: Reinicke, F.Schmidt, Krätzer (obecnie ul. Obo-
zowa 20), 

105. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na (?) (obecnie ul. Obo-
zowa 31), 

106. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na (?) (obecnie ul. Obo-
zowa 37), 

107. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Aufseh. Unterk. Haus 40a z przydziałem dla: Würz (obecnie ul. Obozo-
wa 33). 

Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

40. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 142 z przydziałem dla: Bräuning, dr H.Fisher, dr W.Frank, dr W.Rohde 
(obecnie ul. Garbarska 18), 

41. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Kilińskie-
go 11), 

42. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Kilińskie-
go 5), 

43. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS SS-Unterführerunterkunft Haus 150 z przydziałem dla: W.Gehring (obecnie 
ul. Kilińskiego 3), 

44. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Kilińskie-
go 1), 

45. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Garbar-
ska 3), 

46. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 123 z przydziałem dla: W.Schliebeck, Zwieckhofer (obecnie ul. Garbar-
ska 5), 

47. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Garbar-
ska 13), 

48. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji (?) (obecnie ul. Osiedlo-
wa 7), 
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49. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 125 z przydziałem dla: Clausen (obecnie ul. Osiedlowa 3), 

50. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 131 z przydziałem dla: Stoppel (obecnie ul. Osiedlowa 9), 

51. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 106 z przydziałem dla: Hatzinger, dr H.Fischer (obecnie ul. Kręta 8), 

52. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 105 z przydziałem dla: W.Emmerich (obecnie ul. Kręta 10), 

53. przedwojenny dom wielorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Bauleitungsunterkunft z przydziałem dla: W.Dejaco, K.Eggeling, Schlögl, 
Kirschneck, Hoffman (obecnie ul. Polna 4), 

54. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 50 z przydziałem dla: W.Schmidt, K.Reichenbacher, H.Hochschurf 
(obecnie ul. Polna 22). 
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MAPA 6 

 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego: 

108. budynek mieszkalny wzniesiony pod koniec XIX wieku (obecnie ul. Wyzwolenia 17), 

109. budynek wzniesiony pod koniec XIX wieku (obecnie ul. Wyzwolenia 15), 

110. budynek mieszkalny wzniesiony pod koniec XIX wieku (obecnie ul. Wyzwolenia 13), 

111. budynek mieszkalny wzniesiony pod koniec XIX wieku (obecnie ul. Wyzwolenia 11), 

112. budynek mieszkalny wzniesiony pod koniec XIX wieku (obecnie ul. Wyzwolenia 5-7), 

113. przedwojenna zabudowa gospodarcza przy budynku ul. Wyzwolenia 13, 

114. przedwojenna zabudowa gospodarcza przy budynku ul. Wyzwolenia 11, 

115. przedwojenna zabudowa gospodarcza przy budynku ul. Wyzwolenia 5-7, 

119. budynek mieszkalny wielorodzinny wzniesiony na początku XX wieku (obecnie ul. Po-
wstańców Śląskich 19-21), 

120. budynek mieszkalny wielorodzinny wzniesiony na początku XX wieku (obecnie ul. Po-
wstańców Śląskich 15-17), 

121. budynek mieszkalny wielorodzinny wzniesiony na początku XX wieku (obecnie ul. Po-
wstańców Śląskich 11-13), 

Ryc. 24. Mapa Nr 6. Oświęcim, ulice: Wyzwolenia, Powstańców Śląskich, Obozowa, 
Kraszewskiego, Prusa 

Fig. 24. Map No 6. Oświęcim: Wyzwolenia, Powstańców Śląskich, Obozowa, 
Kraszewskiego, Prusa Streets 
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122. budynek mieszkalny wielorodzinny wzniesiony na początku XX wieku (obecnie ul. Po-
wstańców Śląskich 9), 

130. przedwojenny budynek mieszkalny, w czasie okupacji adaptowany na kwatery dla pra-
cowników cywilnych Zivilarbeiterunterkunftsgebäude tzw. „Haus Rekord“ (obecnie ul. Ob-
ozowa 6), 

131. przedwojenny budynek mieszkalny, w czasie okupacji adaptowany (?) (obecnie ul. Kra-
szewskiego 1-3). 

Obiekty historyczne zachowane wnioskowane do przeprowadzenia specjalistycznych 
badań dla określenia zakresu koniecznej ochrony: 

116. przedwojenna kamienica mieszkalno-usługowa, w czasie okupacji adaptowana na po-
mieszczenia administracyjne i magazynowe poczty niemieckiej w Auschwitz (obecnie ul. 
Wyzwolenia 10), 

117. przedwojenny budynek gospodarczy, w czasie okupacji adaptowany na garaże przy hote-
lu SS Deutsches Haus. Haus der Waffen SS (obecnie ul. Obozowa bn), 

118. budynek przedwojenny, w czasie okupacji adaptowany na izbę fryzjerską przy hotelu SS 
Deutsches Haus. Haus der Waffen SS (obecnie ul. Powstańców Śląskich 25), 

123. przedwojenny budynek mieszkalny (obecnie ul. B.Prusa 1), 

124. przedwojenny dom jednorodzinny (obecnie ul. B.Prusa 4), 

125. przedwojenna kamienica (obecnie ul. B.Prusa 6), 

126. budynek przedwojenny (obecnie ul. B.Prusa 7), 

127. przedwojenna kamienica (obecnie ul. B.Prusa 9), 

128. przedwojenna kamienica (obecnie ul. B.Prusa 8), 

129. przedwojenna kamienica (obecnie ul. Obozowa 5), 

132. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Wohnhaus für der Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe Auschwitz O.S. 
z przydziałem dla: Cäsar (obecnie ul. Obozowa 9), 

133. przedwojenny dom jednorodzinny, adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Haus 35 z przydziałem dla: Möckel, Bürger, Liebehentschel (obecnie ul. 
Obozowa 10). 

Obiekty historyczne przekształcone nie wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego: 

55. były budynek mieszkalny koncernu Kruppa Unterkunftsgebäude der Fa Krup A.G. (obecnie 
Miejskie Gimnazjum Nr 4 ul. Wyzwolenia), 

56. przedwojenna kamienica mieszkalno-usługowa, w czasie okupacji adaptowana na hotel SS 
Deutsches Haus. Haus der Waffen SS (obecnie ul. Powstańców Śląskich 27), 

57. przedwojenny budynek mieszkalny adaptowany w czasie okupacji na kwatery dla załogi 
obozowej SS Bauleitungsunterkunft (obecnie ul. Obozowa 4), 

58. przedwojenny budynek mieszkalny (obecnie ul. B.Prusa 5). 
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MAPA 7 

 

Obszary historyczne wnioskowane do przeprowadzenia badań specjalistycznych dla 
określenia zakresu ochrony i ekspozycji: 

134. miejsce lokalizacji podobozu KL Auschwitz w Brzezince Betribshof Birkenau, który 
funkcjonował w okresie 1943-1945. W tym gospodarstwie rolnym SS pracowało 
204 więźniów, 

135. miejsce lokalizacji pomieszczeń dla psów esesmańskich wraz z zapleczem wete-
rynaryjnym i kuchennym Hundezwinger. 

 

Ryc. 25. Mapa Nr 7. Brzezinka, ulice: Sportowa, Zapłocie, Sołtysów 

Fig. 25. Map No 7. Brzezinka: Sportowa, Zapłocie, Sołtysów Streets 
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MAPA 8 

 

Obszary historyczne wnioskowane do przeprowadzenia badań specjalistycznych dla 
określenia zakresu ochrony i ekspozycji: 

136. miejsce lokalizacji podobozu KL Auschwitz w Harmężach Huhenerfarm Harmense, 
który funkcjonował w okresie 1941-1945. W tym gospodarstwie rolnym SS przy 
hodowli ryb, drobiu i królików pracowało około 120 więźniów. 

 

Ryc. 26. Mapa Nr 8. Harmęże, ulice: Borowskiego, Krótka, Andersa, Maczka, Sosnkowskiego, 
Bieleckiego, Wschodnia 

Fig. 26. Map No 8. Harmęże: Borowskiego, Krótka, Andersa, Maczka, Sosnkowskiego, Bielec-
kiego, Wschodnia Streets 
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MAPA 9 

 

Obszary historyczne wnioskowane do przeprowadzenia badań specjalistycznych dla 
określenia zakresu ochrony i ekspozycji: 

137. miejsce lokalizacji podobozu KL Auschwitz w Pławach Wirtschaftshof Plawy, który 
funkcjonował w okresie 1941-1945. W tym gospodarstwie rolnym SS pracowa-
ło 138 więźniów i około 200 więźniarek. 

Ryc. 27. Mapa Nr 9. Pławy, ulice: Paszkowy Gaj, Zadworska 

Fig. 27. Map No 9. Pławy: Paszkowy Gaj, Zadworska Streets 
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MAPA 10 

 

Obszary historyczne wnioskowane do przeprowadzenia badań specjalistycznych dla 
określenia zakresu ochrony i ekspozycji: 

138. miejsce lokalizacji podobozu KL Auschwitz w Rajsku, który funkcjonował w okresie 
1943-1945. W tym gospodarstwie rolnym SS pracowało w ogrodnictwie i przy do-
świadczalnej uprawie kok-sagizu około 300 więźniarek. 

 
 
 
 

Ryc. 28. Mapa Nr 10. Rajsko, ulica Ogrody 

Fig. 28. Map No 10. Rajsko, Ogrody Street 
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VI. WNIOSKI DO PLANU ZARZĄDZANIA 

Ziemia Oświęcimska uosabia swoisty splot 800-letniej historii Oświęcimia-Brzezinki i tra-

gicznej historii KL Auschwitz-Birkenau. Miejsce męczeńskiej śmierci ponad miliona ludzi, 

głównie narodowości żydowskiej, w miejscu cieszącym się od średniowiecza dobrą sławą - 

sprawia, że kompleks Auschwitz-Birkenau nie może być porównywany z żadnym innym 

chronionym zespołem historycznym w świecie. Martyrologiczny wymiar tego obszaru jak 

i oczywista niemożność identyfikowania się społeczności lokalnej z tragicznym dziedzic-

twem lat 1940-1945, zaistniałym bez jej udziału i przyzwolenia - wymaga odrębnego podej-

ścia. Konieczne jest zatem: 

 dostrzeżenie dramatu społeczności lokalnej w następstwie zbrodniczych planów nie-

mieckiej Trzeciej Rzeszy na anektowanych terenach Oświęcimia, Brzezinki i wielu in-

nych miejscowości w ramach tzw. Interessengebiet des KL Auschwitz - masowych wy-

siedleń i grabieży dobytku dla technicznej organizacji obozu zagłady, 

 podkreślenie niezwykle pozytywnej roli, jaką społeczność lokalna odegrała w niesieniu 

pomocy więźniom obozu KL Auschwitz-Birkenau w latach okupacji i bezpośrednio po 

wyzwoleniu, jak i w chronieniu tragicznych reliktów Auschwitz-Birkenau w latach powo-

jennych,  

 uwzględnienie żywotnych potrzeb społeczności lokalnej, jako prawowitego właściciela 

ziem objętych byłym obozem KL Auschwitz-Birkenau, a znajdujących się obecnie poza 

terenami Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

W związku z powyższym przy sporządzaniu Planu Zarządzania sugeruje się: 

 zintegrowanie problematyki dotychczasowych stref ochronnych i stref ciszy UNESCO 

z obowiązującymi procedurami planowania przestrzennego poprzez przyjęcie zasady, 

iż podstawowym mechanizmem regulującym ochronę historycznego krajobrazu będą 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po dokonaniu 

kompleksowej oceny obowiązujących i opracowywanych planów stwierdza się, iż 

w niektórych przypadkach ich ustalenia stoją w kolizji z potrzebą ochrony zidentyfiko-

wanych miejsc i obiektów byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau, w tym reliktów histo-

rycznego krajobrazu. Sugeruje się zatem przeprowadzenie międzynarodowych uzgod-

nień i konsultacji na szczeblu eksperckim dla oceny zidentyfikowanych kolizji i sformu-

łowania zaleceń umożliwiających wdrożenie proponowanych mechanizmów ochrony, 

 rozszerzenie wpisu nominacyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO o co 

najmniej obszar tzw. Judenrampe i wydzielonego ciągu pieszego łączącego obie czę-

ści kompleksu poobozowego, 

 wprowadzenie przez Rząd Polski prawnych i finansowych rekompensat dla właścicieli 

obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej krajobrazu w ramach systemowe-

go programu ulg podatkowych i ekonomicznych zachęt, 
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 adaptacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, jako sprawdzonej 

i akceptowanej społecznie formuły wspomagania społeczności lokalnej, dla wdrożenia 

systemowego programu ulg podatkowych i ekonomicznych zachęt. 

WNIOSKI W ZAKRESIE SPRAW FORMALNYCH 

1. Aktualizacja wpisu kompleksu KL Auschwitz-Birkenau na listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego połączona z likwidacja dotychczas figurujących w dokumentach UNESCO 

strefy ochronnej i strefy ciszy. Aktualizacja winna objąć w zależności od przyjętego i wy-

negocjowanego wariantu: 

○ obszar wydzielonego ciągu pieszego łączącego obie części kompleksu muzealnego 

wraz z terenem zrewaloryzowanej tzw. Judenrampe w ramach koncepcji „fizycznego 

połączenia obu części Muzeum” i dodatkowo, 

○ fragmenty zidentyfikowanego zachowanego krajobrazu historycznego wokół byłego 

KL Birkenau w jednostkach krajobrazowych Nr 6 - Nr 11 i dodatkowo, 

○ miejsca i obiekty związane z faktografią obozową w jednostkach krajobrazowych Nr 1 ÷ 

Nr 11. 

2. Podjęcie negocjacji i uzgodnień z właścicielami poszczególnych nieruchomości w obrębie 

jednostek krajobrazowych Nr 1 ÷ Nr 11 w celu ustalenia: 

○ warunków udostępnienia do badań specjalistycznych, konserwacji, adaptacji i oznako-

wania obiektów poobozowych oraz upamiętnienia i udostępnienia miejsc związanych 

z faktografią KL Auschwitz-Birkenau, 

○ form i wielkości rekompensat za ograniczania w dysponowaniu nieruchomościami z ty-

tułu uwarunkowań konserwatorskich ochrony krajobrazu i obiektów, 

○ docelowego stanu własności miejsc i nie użytkowanych obiektów (w tym ruin) związa-

nych z faktografią KL Auschwitz-Birkenau oraz terenów niezabudowanych podlegają-

cych ograniczeniom z tytułu ochrony konserwatorskiej krajobrazu, 

○ szczegółowej lokalizacji oraz warunków prawnych i technicznych inwestycji związanych 

z usprawnieniem obsługi ruchu odwiedzających Muzeum (centrum recepcyjne, parkin-

gi, nowe drogi lokalne i dojazdowe), 

○ zakresu oczekiwanego zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy obsługi ruchu 

odwiedzających Muzeum. 

3. Przeprowadzenie uzgodnień z Dowódcą Sił Powietrznych RP na temat perspektywy funk-

cjonowania Jednostki Wojskowej Nr 1691 w Oświęcimiu, 

4. Przyjęcie, jako właściwej i spełniającej uwarunkowania ochrony krajobrazu i wartości przy-

rodniczych aranżacji jednostki krajobrazowej Nr 13 na funkcję Parku Pojednania - Ogro-

dów Europy, rozstrzyganej w formule międzynarodowego konkursu studialnego, 
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5. Przyjęcie, jako spełniającego uwarunkowania historyczne projektu adaptacji jednostki kra-

jobrazowej Nr 12 na funkcję kompleksu hotelowego „Oświęcim” oraz Centrum Konferen-

cyjno-Kulturalnego „Zjednoczona Europa” przygotowanego przez spółkę inwestycyjną 

ITALGROUP (z zastrzeżeniem zachowania pozostałości byłej stacji transformatorowej 

i wymiennikowni ciepła KL Auschwitz Trafostation und Wärmeunterzentrale). 

WNIOSKI W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH 

1. Powołanie w Oświęcimiu delegatury Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków z pełnym zakresem kompetencyjnym, 

2. Uruchomienie III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i sformu-

łowanie następujących zadań inwestycyjnych: 

○ Rewaloryzacja przedpola obiektów historycznych - Lagerhaus, SS-Küche, SS Un-

terkunftsgebäude (Projekt 116) 

○ Rewaloryzacja przedpola miejsc i obiektów historycznych - Übergabestation, Not-

stromaggregat, Betonwerkstättenbaracke, „Kanada I” (Projekt 2), 

○ Rewaloryzacja terenów wydzielonego ciągu pieszego w ramach fizycznego powią-

zania obu części kompleksu muzealnego. Tereny wnioskowanego rozszerzenia 

wpisu nominacyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Projekty 3, 8, 

10), 

○ Rewaloryzacja i adaptacja terenu i obiektów bazy PKS S.A. na funkcje rezerwy par-

kingowej 3KU17 dla odwiedzających Muzeum wraz z uzupełniającym programem 

usługowym w budynku byłej rzeźni obozowej i centrum logistycznym obsługi maso-

wych uroczystości (Projekt 4), 

○ Rewaloryzacja przedpola byłego Schutzhaftlagererweiterung i terenu największej 

żwirowni KL Auschwitz Kiesgrube Haus Palitzsch (Projekt 5), 

○ Rewaloryzacja przedpola domów robotniczych Walcowni Cynku Austriackiego To-

warzystwa Przemysłowego (Projekt 6), 

○ Rewaloryzacja przedpola budynku byłej stajni i warsztatów Zentralbauleitung (Pro-

jekt 7), 

○ Rewaloryzacja terenów Judenrampy i dworca towarowego Auschwitz Bahnhof West 

wraz z aranżacją przedpola poobozowych obiektów gospodarczych i organizacją 

                                                 
16 numerację projektów przyjęto wg ustaleń jednostek krajobrazowych. Jest to wyliczenie porządkowe 
i nie oznacza sugerowanej kolejności realizacji zadań ani ich priorytetu. Wnioskuje się, by kategoryzację 
zadań przeprowadziła Grupa Planistyczna reprezentowana przez przedstawicieli Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, władz samorządowych Miasta i Gminy 
Oświęcim oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
17 oznaczenia wg ustaleń planu miejscowego. 
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zaplecza parkingowego 4KP dla odwiedzających. Obszar wnioskowanego rozsze-

rzenia wpisu nominacyjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Projekt 9), 

○ Rewaloryzacja poobozowych obiektów gospodarczych KL Birkenau I Kartoffellager-

halle i II Kartoffellagerhalle (fundamenty) oraz ich przedpola (Projekt 11), 

○ Budowa parkingu wspomagającego 5KP dla odwiedzających Muzeum wraz z aran-

żacją przedpola (Projekt 12), 

○ Realizacja strefy izolacyjnej od zachodniej strony Pomnika Ofiar Obozu w byłym 

KL Birkenau wraz z budową parkingu wspomagającego 7KP dla odwiedzających 

Muzeum (Projekt 13), 

○ Realizacja strefy izolacyjnej od północnej strony stosów spaleniskowych byłego 

KL Birkenau wraz z budową parkingu wspomagającego dla odwiedzających Mu-

zeum 8KP (Zadanie Nr 8/1(5/II) OSPR II Etap - Projekt 14), 

○ Rewaloryzacja przedpola „Czerwonego domku” wraz z budową parkingu wspoma-

gającego dla odwiedzających Muzeum 9KP (Projekt 15), 

○ Zabezpieczenie ruin stacji wodociągowej KL Birkenau i rewaloryzacja ich przedpola 

(Projekt 16), 

○ Rewaloryzacja terenu i przedpola byłej żwirowni KL Birkenau wraz z budową par-

kingu wspomagającego dla odwiedzających Muzeum 2KP (Projekt 17), 

○ Budowa parkingu głównego i centrum recepcyjnego dla odwiedzających Muzeum 

w Brzezince 1KP i 1UC-I (Projekt 18), 

○ Wykupienie przez skarb państwa nieruchomości spółki PARTNER S.A. przy 

ul. Leszczyńskiej 12 z przeznaczeniem na parking główny i centrum recepcyjne dla 

odwiedzających Muzeum w Oświęcimiu 1UC-I (Projekt 19), 

○ Budowa lokalnej obwodnicy w Brzezince 1KZ łączącej ulicę Męczeństwa Narodów 

z ulicą Ofiar Faszyzmu na odcinku od projektowanego parkingu głównego Muzeum 

1KP do ruin stacji wodociągowej KL Birkenau (Projekt 20), 

○ Budowa drogi lokalnej 7KL do obsługi parkingu wspomagającego 7KP dla odwie-

dzających Muzeum w Brzezince (Projekt 21), 

○ Modernizacja drogi lokalnej 2KD prowadzącej do parkingu wspomagającego 7KP 

dla odwiedzających Muzeum w Brzezince (Projekt 22), 

○ Oznakowanie i udostępnienie miejsca przybycia do KL Auschwitz w dniu 

14 czerwca 1940 roku pierwszego transportu więźniów z Tarnowa (Zadanie Nr 2/IV 

OSPR I Etap - Projekt 23), 

○ Oznakowanie terenu i upamiętnienie ofiar tzw. „Kanady I” (Zadanie Nr 1/IV OSPR 

I Etap - Projekt 24), 
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○ Oznakowanie i upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar ma-

sowej zagłady w KL Auschwitz (Zadanie Nr 5/IV OSPR I Etap - Projekt 25), 

○ Upamiętnienie ofiar pierwszej masowej egzekucji w KL Auschwitz w listopadzie 

1940 roku (Zadanie Nr 3/IV OSPR I Etap - Projekt 26), 

○ Upamiętnienie ofiar ostatniej egzekucji w KL Auschwitz wykonanej na czterech 

więźniarkach Żydówkach w dniu 6 stycznia 1945 roku (Zadanie Nr 4/IV OSPR I Etap 

- Projekt 27), 

○ Oznakowanie terenu i upamiętnienie ofiar największej żwirowni KL Auschwitz 

Kiesgrube Haus Palitzsch (Zadanie Nr 7/IV OSPR I Etap - Projekt 28), 

○ Oznakowanie terenu byłego obozu pracowników cywilnych Zivilarbeiterlager przy-

muszonych do pracy na rzecz KL Auschwitz-Birkenau (Zadanie Nr 7/IV OSPR I 

Etap - Projekt 29), 

○ Upamiętnienie ofiar katorżniczej pracy przy budowie w okresie 1942-1944 obwało-

wań przeciwpowodziowych i głównego rowu melioracyjnego KL Birkenau 

Königsgraben (Projekt 30). 

WNIOSKI W ZAKRESIE SPRAW MERYTORYCZNYCH 

1. Przeprowadzenie specjalistycznych badań wytypowanych obiektów i obszarów związa-

nych z faktografią KL Auschwitz-Birkenau dla określenia zakresu koniecznej ochrony (in-

wentaryzacje architektoniczno-budowlanej, studia historyczne, ekspertyzy techniczne, 

analizy struktury i faktury obiektu - odkrywki architektoniczne i archeologiczne, badania 

termo-fotograficzne i termowizyjne, geofizyka poszukiwawcza), 

2. Przeprowadzenie specjalistycznych badań terenu w obrębie, jak i poza obrębem jedno-

stek krajobrazowych w celu identyfikacji miejsc zalegania szczątków i prochów ofiar ma-

sowej zagłady oraz zachowanych reliktów KL Auschwitz-Birkenau,  

3. Zainicjowanie badań naukowych nad historią rozwoju przestrzennego Interessengebiet 

des KL Auschwitz, 

4. Zainicjowanie badań naukowych nad historią rozwoju przestrzennego Miasta Oświęcim, 

wsi Brzezinka, Pławy, Harmęże, Rajsko. 

WNIOSKI W ZAKRESIE PROMOCJI 

1. Przygotowanie programu promocji nowej strategii ochrony Planu Zarządzania w mediach 

informacyjnych i programu działalności edukacyjnej wśród społeczności lokalnej (szkoły, 

organizacje środowiskowe, wyznaniowe), 

2. Przygotowanie szczegółowych programów rewaloryzacji wytypowanych miejsc i obiektów 

byłego KL Auschwitz dla inwestorów i sponsorów zewnętrznych w celu pozyskania środ-

ków finansowych i uzyskania międzynarodowego wsparcia na rzecz konserwatorskich 
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priorytetów. Zintegrowanie powyższych programów z ustaleniami strategii rozwoju, pro-

mocji i rozwoju turystyki Miasta i Gminy Oświęcim. 

WNIOSKI W ZAKRESIE SPRAW INTERWENCYJNYCH 

Zabezpieczanie przed dalszą destrukcją nieużytkowanych obiektów poobozowych:  

1. stacja przekaźnikowa KL Auschwitz Übergabestation (Oświęcim, ul. Leszczyńskiej), 

2. budynek agregatu prądotwórczego KL Auschwitz Notstromaggregat (Oświęcim, 

ul. Leszczyńskiej), 

3. magazyn ziemniaków KL Birkenau Fünf Kartoffellagerhallen (przy Judenrampe),  

4. magazyn warzyw - kwaszarnia KL Birkenau Krautsilo (przy Judenrampe), 

5. magazyn ziemniaków KL Birkenau I Kartoffellagerhalle (Brzezinka, ul. Ofiar Faszyzmu), 

6. ruiny stacji wodociągowej KL Birkenau - Wasseraufbereitungsanlage K.G.L (Brzezinka, ul. 

Kombatantów), 

Zapobieżenie dalszej rozbiórce byłej stacji transformatorowej i wymiennikowni ciepła KL Au-

schwitz Trafostation und Wärmeunterzentrale na terenie adaptowanym przez spółkę inwe-

stycyjną ITALGROUP (dawny OZNS). 

 

Szczegółowe wnioski i uwagi zainteresowanych stron do Planu Zarządzania - w Dokumenta-

cji źródłowej Ekspertyzy Część 2/5, 3/5 i 4/5. 
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