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S Z E F  
K A N C E L A R I I
S E N A T U

P I O T R  Ś W I Ą T E C K I

Szanowny Panie  Marszałku !

Odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego przesłane wraz 

z pismem wicemarszałek Senatu, pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, przedstawiam 

zestawienie kosztów programowych przeznaczonych na dotowaną przez Senatu RP 

w latach 2015–2019 realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą, w przypadku których beneficjentami były Kluby Gazety Polskiej. 

Dodatkowo przedstawiam zestawienie kosztów programowych dotyczących 

wspomnianych zadań, których zleceniobiorcą była Fundacja Klubów Gazety Polskiej.

Jeśli chodzi o rok 2015, Senat RP nie dysponował środkami przeznaczonymi 

na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą – 

wspomnianymi działaniami zajmowało się wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W odniesieniu do roku 2016, w dokumentacji przekazanej do Kancelarii Senatu przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kluby Gazety Polskiej ani Fundacja Klubów Gazety 

Polskiej nie występują ani jako oferenci, ani jako beneficjenci.

Wśród umów dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad 

Polonią i Polakami za granicą w roku 2017 znalazła się umowa nr 219/632 dotycząca 

oferty 632A/2017, zgodnie z którą zleceniobiorca – Fundacja Klubów Gazety Polskiej – 

otrzymał 127 tysięcy zł na pokrycie kosztów programowych wsparcia organizacji 

uroczystości związanych z rocznicami ważnymi dla polskiej społeczności w Stanach 

Zjednoczonych (77 tysięcy zł) oraz organizacji spotkania dla uczestników działań 

kierowanych do środowisk polonijnych w USA (50 tysięcy zł). Beneficjentem 

wspomnianych środków był Komitet Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa 
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Katyńskiego (Smolensk Disaster Commemmoration Committee) w Bensalem 

(Pensylwania).

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania szczegółowe:

 uroczystości uczczenia pamięci ofiar tragedii Smoleńskiej i ludobójstwa 

katyńskiego w Amerykańskiej Częstochowie oraz zorganizowanie IV Polonijnej 

Konferencji Społeczno-Historycznej w Amerykańskiej Częstochowie.

 uroczystości 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz prezentacja wystawy 

o gen. Ryszardzie Kuklińskim „Polska – Samotna Misja” na Akademii Wojskowej 

w West Point w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy. Wystawa 

zaprezentowana była również w Cosmos Club w Waszyngtonie z udziałem 

oficerów prowadzących gen. Ryszarda Kuklińskiego w ramach akcji „Polska – 

Samotna Misja”.

 zorganizowanie uroczystości w Doylestown, Newark, Filadelfii i Nowym Jorku 

z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu 

II wojny światowej, święta niepodległości, rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego oraz parady Kazimierza Pułaskiego.

 IV Zjazd Klubów Gazety Polskiej USA i Kanady 27–28 maja 2017 roku 

w Doylestown w Pensylwanii w celu wymiany informacji pomiędzy środowiskami 

polonijnymi z USA i Kanady oraz dyskusji nad kolejnymi przedsięwzięciami 

aktywizującymi Polonię na tym obszarze.

 Uroczyste otwarcie nowego Klubu Gazety Polskiej w Los Angeles.

W roku 2018 Prezydium Senatu RP zdecydowało o dotowaniu następujących zadań 

z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą, gdzie beneficjentami były między 

innymi Kluby Gazety Polskiej:

 „Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, 

krajowym i lokalnym, polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów 

służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych” 

– zleceniobiorca Fundacja Klubów Gazety Polskiej, oferta 185B/2018 – dotacja 

na koszty programowe zadań dotyczących Komitetu Obchodów Katastrofy 

Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego (Smolensk Disaster Commemmoration 

Committee) przyznana w wysokości 80 tysięcy zł;

 „Jestem Polakiem i znam historię swojego Kraju” – zleceniobiorca Fundacja 

Klubów Gazety Polskiej, oferta 435B/2018 – dotacja na koszty programowe 

zadania dotyczącego Klubu Gazety Polskiej w Chicago przyznana w wysokości 

169 tysięcy zł;

 „Wydarzenia kulturalne związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości” – zleceniobiorca Fundacja Klubów Gazety Polskiej , oferta 

653B/2018 – dotacja na koszty programowe zadania dotyczącego Fundacji 
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Gazeta Polska Community of America, Inc. przyznana w wysokości 178 tysięcy 

228 zł;

 „Polonia – struktury i działalność statutowa” – zleceniobiorca Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska”, oferta 108E/2018 – dotacja na koszty programowe zadania 

dotyczącego Klubu Gazety Polskiej w Oslo przyznana w wysokości 10 tysięcy zł;

 „Promocja Polski i kultury polskiej poza granicami kraju” – zleceniobiorca 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, oferta 614C/2018 – dotacja na koszty 

programowe zadania dotyczącego Klubu Gazety Polskiej w Oslo przyznana 

w wysokości 10 tysięcy zł;

 „Dziedzictwo kulturowe jako walka o niepodległość – cykl wystaw i wykładów 

poświęconych pamięci Ryszarda Kuklińskiego” – zleceniobiorca Fundacja Józefa 

Szaniawskiego, oferta 684B/2018 – dotacja na koszty programowe zadania 

dotyczącego Klubów Gazety Polskiej w Los Angeles i Seattle przyznana 

w wysokości 178 tysięcy 480 zł.

Jednocześnie należy wskazać, że w roku 2018 Fundacja Klubów Gazety Polskiej była 

zleceniobiorcą zadania „Wspieranie mediów polonijnych” opisanego w ofercie 

013B/2018. Jako bezpośredniego beneficjenta działań wskazano „TV Niezależna Polonia” 

w Kanadzie, wysokość dotacji na koszty programowe wyniosła 45 tysięcy zł.

W roku 2019 decyzją Prezydium Senatu RP Fundacja Klubów Gazety Polskiej 

otrzymała dotację w wysokości 171 tysięcy 1 zł na koszty programowe zadania 

„Wspieranie  działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, 

krajowym i lokalnym, polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących 

polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych”, opisanego 

w ofercie 159B/2019, którego beneficjentami były „środowiska polonijne zrzeszone 

w Komitecie Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego (Smolensk 

Disaster Commemmoration Committee) z USA i Kanady”.

Przedstawione zestawienie nie zawiera kosztów pośrednich, o które wnioskowali 

wymienieni zleceniobiorcy, a do otrzymania których byli uprawnieni.

Z poważaniem
Piotr Świątecki

Szef Kancelarii Senatu
/podpisano elektronicznie/
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