
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Instytut do Walki z Antypolonizmem „Verba Veritatis” to portal prowadzący politykę historyczną, który 

w założeniu ma zwalczać antypolskie zachowania. Organizacja jest finansowana przez Fundusz Sprawiedli-

wości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.  

Mój niepokój wzbudziły materiały udostępniane przez instytut na portalach społecznościowych. Nace-

chowane są one promocją postaw nacjonalistycznych, a nie patriotycznych. Działacze organizacji składają 

zawiadomienia do prokuratury w przypadku krytycznych, choć niekoniecznie nieprawdziwych wypowiedzi 

o Polsce. Portal, mimo postulowanej walki o wolność słowa, złożył m.in. zawiadomienie na dziennikarkę, 

która na łamach „Krytyki Politycznej” uznała, że w Polsce w okresie międzywojennym panowała niechęć 

wobec Żydów. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że portal zastrasza tych, którzy uznają inną wizję historii niż 

ta głoszona przez prawicę. Co gorsza, jest to finansowane przez Pańskie ministerstwo.  

Jako senatorka RP poczuwam się do obowiązku kontrolowania prawidłowości dysponowania pieniędzmi 

podatników, dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Jaki był regulamin i jakie były kryteria oceny wniosków w konkursie wygranym przez instytut „Verba 

Veritatis”? Wnoszę o udostępnienie regulaminu tego konkursu oraz kryteriów oceny wraz z możliwą do osią-

gnięcia punktacją.  

2. Kto przystąpił do konkursu? Wnoszę o podanie listy zgłoszonych.  

3. Ile punktów – łącznie oraz w poszczególnych ocenianych pozycjach – według karty oceny merytorycz-

nej uzyskały zwycięski podmiot oraz wszystkie pozostałe podmioty ubiegające się o dofinansowanie? Wno-

szę o podanie uzasadnień odmowy przyznania środków w przypadku każdego z odrzuconych uczestników 

konkursu. 

4. Ile pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości zostało przyznanych instytutowi „Verba Veritatis” w ramach 

wspomnianego konkursu? Jaką część z nich (w procentach) instytut może wydać na swoje koszty ogółem 

oraz w podziale na koszty osobowe (w tym płace, zlecenia, inne umowy dla członków władz instytutu) i po-

zostałe koszty? Jakie jest tu dopuszczalne maksimum?  

5. Czy ministerstwo kontroluje działalność instytutu w celu sprawdzenia zasadności wydawania przyzna-

nych pieniędzy i zgodności tych wydatków z celem ich przyznania? Jeśli tak, to jakie są wyniki takiej kontro-

li? Jeśli nie, to dlaczego?  

6. Jakie zadania zgodne z ideą założycielską Funduszu Sprawiedliwości wykonuje Instytut do Walki z An-

typolonizmem? 

Gabriela Morawska-Stanecka 

 

 
 


