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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

w związku z oświadczeniem Senator RP, Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, 

wystosowanym podczas 20 posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r., proszę 

o przyjęcie poniższych informacji.

Projekt Instytut do Walki z Antypolonizmem, promowany również pod nazwą Instytut 

Verba Veritatis jest realizowany przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego. Zadanie z 

zakresu przeciwdziałania przestępczości zostało powierzone Fundacji w ramach VI otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 

przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, 

fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2023. Ogłoszenie zawierające wszystkie 

warunki konkursowe z załączonymi kartami oceny formalnej i merytorycznej, jak również 

pozostała dokumentacja dotycząca przeprowadzonego konkursu wraz z listą podmiotów, 

które złożyły swoje oferty w konkursie, zostały udostępnione za pośrednictwem Biuletynu 

Informacji Publicznej. Przedstawiony przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego 

projekt został oceniony przez komisje konkursową na podstawie ww. kryteriów, 

jako wpisujący się w realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości.

Informuję, że konieczność rozliczania wszystkich wydatków poniesionych w ramach 

realizacji projektu, jest jednym z podstawowych warunków umowy. W związku z tym koszty 

administracyjne również podlegają analizie i kontroli przeprowadzanej przez Departament 

Podsekretarz Stanu



Funduszu Sprawiedliwości. Dodatkowo, zgodnie z § 7 Ogłoszenia o konkursie, na koszty 

administracyjne może zostać przeznaczona kwota odpowiadająca maksymalnie 25% wartości 

kosztów kwalifikowalnych zadania. Do kosztów administracyjnych można zaliczyć w 

szczególności usługi księgowe, koszty wynajmu i utrzymania biura, opłaty za media, usługi 

pocztowe, koszty bankowe i  materiały biurowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że sposób realizacji zadań powierzonych Funduszu 

Sprawiedliwości jest weryfikowany przede wszystkim na podstawie składanych sprawozdań 

okresowych, których akceptacja warunkuje wypłatę transz przyznanej dotacji. Kontrolowana 

jest prawidłowości wydatkowania dotacji, przebiegu i realizacji działań, prowadzenia 

dokumentacji księgowej i pozostałych podejmowanych czynności. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości możliwe jest nawet rozwiązanie umowy z podmiotem. Szczegółowa 

weryfikacja ma na celu zapewnienie realizacji zadania zgodnie z założeniami wybranej 

w drodze konkursu oferty.

Z poważaniem

Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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