Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2017
WSTĘP
Pełnomocnik Rządu został ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r.
(Dz. U., poz. 1931). Rozporządzenie wyznaczyło Pełnomocnikowi dwa podstawowe zadania:
1) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem projektu programu
wieloletniego „Niepodległa” oraz jego wdrażaniem;
2) koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z instytucjami
podległymi i nadzorowanymi, z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz z
organizacjami pozarządowymi przy organizacji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowe obowiązki nałożyła na Pełnomocnika Rządu ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o
Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.,
poz. 919), która w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustanowiła Pełnomocnika Rządu Sekretarzem Komitetu.
Obchody stulecia odzyskania niepodległości są kluczowym wydarzeniem dla polityki pamięci
realizowanej przez Radę Ministrów. Rok 2017 był rokiem przygotowań do kulminacyjnego roku 2018,
w tym okresie Rada Ministrów przyjęła Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021
(uchwałą z dnia 24 maja br.), zostało powołane Biuro Programu „Niepodległa”, a także odbyło się
pierwsze posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.

1. KOORDYNOWANIE I MONITOROWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NIEPODLEGŁA” ORAZ JEGO WDRAŻANIEM
1.1 Opracowanie Programu Wieloletniego „Niepodległa”
Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 był opracowywany przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383). Uchwałą nr
139 z dnia 8 listopada 2016 r. Rada Ministrów powierzyła przygotowanie i realizację
kompleksowego programu obchodów uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z
odradzaniem się państwa polskiego pod nazwą program wieloletni "Niepodległa” Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace programowe toczyły się pod nadzorem Sekretarza Stanu (od listopada 2016 r. również
Pełnomocnika Rządu) Jarosława Sellina od marca 2016 r. W ramach przygotowania został
powołany zespół roboczy z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
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Polskiej, instytucji podległych i nadzorowanych MKiDN oraz Instytutu Pamięci Narodowej, a także
obradujący na szczeblu roboczym zespół międzyresortowy. Oba zespoły na bieżąco uzyskiwały
informacje o przygotowaniu Programu.
Zamówione w 2016 r. przez Narodowe Centrum Kultury badanie społeczne realizowane z
udziałem TNS Polska pozwoliło oprzeć zarysy Programu o szczegółową diagnozę. Celem badań
było pogłębienie wiedzy na temat stosunku Polaków do Święta Niepodległości, historii Polski oraz
obchodzenia świąt państwowych i narodowych. Obejmował on trzy komponenty: wiedzę,
emocje, preferencje dotyczące sposobów świętowania. Celem pierwszego komponentu było
sprawdzenie, jak dużą wiedzę historyczną posiadają Polacy. Był on ważny dla zaplanowania
działań edukacyjnych w ramach programu „Niepodległa”. W ramach drugiego komponentu
przebadano subiektywne odczucia Polaków związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku,
historią Polski oraz życiem dzisiaj w wolnej Polsce. Zidentyfikowane zostały elementy najsilniej
pozytywnie nacechowane, zwłaszcza te, które są przedmiotem dumy oraz elementy przeciwne –
będące źródłem wstydu. Dodatkowym celem było określenie potencjalnych źródeł emocji
negatywnych. W trzecim komponencie skupiono się na badaniu preferencji Polaków w zakresie
sposobów świętowania rocznicy odzyskania niepodległości i – bardziej ogólnie – świąt
narodowych i państwowych.
Przygotowane badanie pozwoliło określić zaakceptowaną przez Pełnomocnika matrycę logiczną
Programu obejmującą cel główny, cele szczegółowe oraz wskaźniki i ich miary. Dodatkowo, dzięki
badaniom potwierdzono trzy główne wartości, na których opiera się Program, to jest: wolność,
solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Z dniem 1 lutego 2017 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne Programu wymagane art.
19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Z uwagi na wagę Programu i jego
włączający charakter zdecydowano się na jak najszersze przedstawienie projektu.
Pełnomocnik zorganizował dwa spotkania konsultacyjne w Warszawie (28 lutego) i Wrocławiu
(21 lutego). Zaproszenia na nie zostały przez Pełnomocnika skierowane do wojewodów,
marszałków województw, prezydentów 49 miast, które przed reformą samorządową miały status
miast wojewódzkich, oraz – z uwagi na historyczne znaczenie – prezydentów Gdyni i Stalowej
Woli. Odrębne zaproszenie na spotkanie we Wrocławiu zostało skierowane do organizacji
pozarządowych. W spotkaniu we Wrocławiu wzięli udział reprezentanci organizacji
pozarządowych (16), samorządów i samorządowych instytucji kultury (21) oraz administracji
rządowej szczebla wojewódzkiego (11). Z kolei w spotkaniu w Warszawie - przedstawiciele
organizacji pozarządowych (7), samorządów i samorządowych instytucji kultury (54) oraz
administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (14).
W dniu 13 marca 2017 r. projekt został przedstawiony na posiedzeniu Zespołu ds.
Międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który zaopiniował go
pozytywnie. Podobną pozytywną opinię wyraził w dniu 20 marca 2017 r.. projekt został
przedstawiony na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
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W dniu 1 lutego 2017 r. projekt programu został przedstawiony na LIX posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W dyskusji nad projektem udział wzięli
przedstawiciele mniejszości łemkowskiej, ukraińskiej, niemieckiej, romskiej, żydowskiej,
ormiańskiej i litewskiej oraz przedstawiciele społeczności posługującej się językiem kaszubskim.
Odrębne uwagi zgłaszano na specjalny adres, który działał od 1 lutego do 8 marca 2017 r.
Dodatkowo w dniu 3 kwietnia 2017 r. Pełnomocnik spotkał się z wojewodami lub ich
przedstawicielami.
Po zakończeniu konsultacji społecznych uzupełniony projekt Programu został przekazany do
dalszych prac legislacyjnych. W dniu 24 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałą nr 81/2017
Program Wieloletni.
1.2 Rola Pełnomocnika w Programie „Niepodległa”
Celem głównym Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest Wzmocnienie poczucia wspólnoty
obywatelskiej Polaków. Cel główny jest realizowany przez trzy cele szczegółowe:
1. Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości
2. Włączanie obywateli we współtworzenie obchodów
3. Upowszechnianie opartego o wartości międzynarodowego wizerunku Polski.
Program przewiduje realizację trzech priorytetów odpowiadającym poszczególnym celom. W
ramach priorytetu 1 przewidziano realizację dużych projektów narodowych instytucji kultury oraz
innych resortów (w 2017 r. do Programu został włączony MSWiA i MEN). W ramach priorytetu 2
realizowane będą dwa duże programy dotacyjne: pierwszy, pod nazwą „Koalicje dla
Niepodległej”, wspierający organizację oddolnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości
przez grupy obywateli; drugi skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji
pozarządowych. Dodatkowo w jego ramach realizowane są projekty zgłaszane do wojewodów.
Operator priorytetu 3, Instytut Adama Mickiewicza, realizuje program zagraniczny obchodów ze
szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi wspólnie
obchodzimy stulecie, a także wspiera projekty w ramach programu dotacyjnego.
System realizacji Programu w sposób bardzo dokładny opisuje rolę Pełnomocnika, wskazując, że
„kluczową rolę, jeśli chodzi o koordynację działań Rady Ministrów oraz współpracę z Kancelarią
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadającą za przebieg obchodów oficjalnych pełni
Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej jako: Pełnomocnik), powołany rozporządzeniem Rady Ministrów”.
Znajduje to również odzwierciedlenie w dalszych zapisach, które oprócz zadań przewidzianych w
Rozporządzeniu wskazują na następujące funkcje Pełnomocnika:
a) akceptacja propozycji projektów zgłoszonych w schemacie 2C i zgłaszanie wniosku o
uruchomienie rezerwy celowej do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
b) przewodniczenie pracom Zespołu Międzyresortowego,
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c) podejmowanie decyzji w zakresie zlecania ewaluacji i oceny Programu,
d) akceptacja i przedstawianie sprawozdań z realizacji Programu dla Rady Ministrów,
e) akceptacja dokumentów związanych z Programem Wieloletnim, przygotowywanych przez
Koordynatora,
f) wyrażanie zgody na przesunięcia w budżecie Programu Wieloletniego,
g) wyrażanie zgody na wykorzystanie identyfikacji wizualnej Programu przez podmioty trzecie.
Obsługa Pełnomocnika była zapewniana przez Departament Dziedzictwa Kulturowego (to jest
Koordynatora Programu, w zakresie punktów a), c), d), e) i f)) oraz Biuro Programu „Niepodległa”
(w zakresie b) i g)).
1.3 Wdrażanie Programu „Niepodległa”
Każdy z priorytetów Programu ma przypisanego odrębnego operatora, który wykonuje działania
zlecane przez Pełnomocnika odpowiedzialnego za całość Programu. W przypadku Priorytetu 1
Projekty ogólnopolskie operatorami są bezpośrednio Departament Dziedzictwa Kulturowego oraz
inni ministrowie.
W 2017 r. przewidziano do realizacji 13 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tego 1 projekt nie został zrealizowany.
Jednocześnie w związku z wystąpieniem oszczędności w ramach Programu, Pełnomocnik podjął
decyzję o przesunięciu w budżecie Programu Wieloletniego i dofinansowaniu dodatkowych 8
projektów, których realizacja została zamknięta w 2017 r. Realizowano również 1 projekt MSWiA.
W Priorytecie 2 Projekty regionalne i lokalne operatorami są: Biuro Programu Niepodległa oraz
wojewodowie. W schemacie, który realizowało Biuro ogłoszono dwa nabory wniosków. Pierwszy
nabór ogłoszono 19 lipca 2017 r., trwał do 16 sierpnia 2017 r. Do konkursu wpłynęły 672 wnioski,
spośród których 520 wniosków zostało skierowanych do oceny punktowej dokonanych przez 15
ekspertów. Wyniki konkursu ogłoszono 26 września 2017 r., łączna przyznana kwota
dofinansowania wyniosła 3 000 000 zł, dofinansowanie przyznano dla 109 projektów.
9 października 2017 r. ogłoszono dodatkowy nabór wniosków do programu, który trwał do 15
października 2017 r. Do konkursu wpłynęło 400 wniosków, spośród których dofinansowanie
przyznano 48 projektom na łączną kwotę 1 000 000 zł. Wyniki programu ogłoszono 3 listopada.
Projekty wojewodów są oceniane bezpośrednio przez Koordynatora. Na podstawie opracowanej
oceny Pełnomocnik zwrócił się do ministra właściwego do spraw finansów o uruchomienie
rezerwy celowej na realizację 25 projektów złożonych przez 16 wojewodów wybranych w
naborze.
W Priorytecie 3 Projekty zagraniczne operatorem jest Instytut Adama Mickiewicza. W ramach
jego działań nadzorowanych przez Pełnomocnika w 2017 r. zorganizowano 31 wydarzeń
zagranicznych.
Tak szeroko zakrojone działania w ramach Programu znajdują odbicie we wskaźnikach, zarówno o
charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Jeśli chodzi o wskaźnik celu głównego Suma odsetków
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osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają że Polaków tyle
samo łączy, co dzieli wzrósł on o 5,1 pp z 67% w 2016 r. do 72,1 % w 2017 r. Wartość wskaźnika
Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki
podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu) wyniosła 119 979 (pomiar rosnąco,
wartość docelowa w 2021 r.: 800 000), a wartość wskaźnika Liczba przedsięwzięć
upamiętniających wydarzenia historyczne (organizowanych w ramach Priorytetu 2 Programu)
przekroczyła w pierwszym roku realizacji programu wartość docelową, osiągając wysokość 1 564
(wartość docelowa w 2021 r.: 800 wymaga obecnie korekty na poziomie nowelizacji Programu).
Dodatkowym elementem łączącym obchody w kraju i zagranicą, nad którym piecze sprawuje
Pełnomocnik jest identyfikacja wizualna Programu: logo „Niepodległa”. Zgodnie z zapisami
Programu „Dla zapewnienia koordynacji i dbałości o wysoką jakość przedsięwzięć firmowanych
logo Programu dysponentem znaku jest Pełnomocnik, obsługiwany w tym zakresie przez Biuro.
Szczegółowe zasady jej wykorzystania zostaną przygotowane i udostępnione przez Biuro, które
zapewni również obsługę wniosków”. W sierpniu 2017 r. Pełnomocnik zaakceptował Regulamin
udzielania zgody na wykorzystywanie elementów identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017-2021 oraz zgłaszania wydarzeń do kalendarza wydarzeń obchodów
Stulecia Odzyskania Niepodległości prowadzonego przez Biuro Programu „Niepodległa”. Na jego
podstawie do końca 2017 r. przyznanych zostało ponad 200 zgód na wykorzystanie logo dla 161
instytucji. Wśród nich było 28 organizacji pozarządowych, 21 podmiotów gospodarczych, 29
instytucji kultury, 26 jednostek samorządu terytorialnego, 26 jednostek administracji rządowej, 2
związki wyznaniowe, 10 instytucji oświatowych. Ponadto decyzją Pełnomocnika prawo do
używania logo uzyskały projekty Sejmu i Senatu RP oraz placówek dyplomatycznych i
konsularnych RP.
Poza działaniami podejmowanymi w Programie w kompetencjach Pełnomocnika Rządu jako
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego leżą również kwestie
związane z projektem kluczowym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „Dziedzictwo
buduje wspólnotę”. W jego ramach rozbudowywana jest i poszerzana sieć muzeów ważnych dla
polskiej pamięci na czele z Muzeum Historii Polski, którego otwarcie przewidziano na rok 2021,
na zakończenie Programu, tak aby stało się ono trwałym pomnikiem stulecia. Poprzez Programy
Ministra KiDN wspierana jest również opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
w kraju i za granicą.
2. KOORDYNOWANIE I MONITOROWANIE WSPÓŁPRACY ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Z INSTYTUCJAMI PODLEGŁYMI I NADZOROWANYMI, Z ORGANAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

ORAZ

Z

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI

PRZY

ORGANIZACJI

OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
2.1 Biuro Programu „Niepodległa”
W celu realizacji zadań związanych z koordynacją obchodów, w tym obsługi funkcji Pełnomocnika
Rządu powołana została w dniu 1 lutego 2017 r. wyspecjalizowana instytucja kultury Biuro
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Program „Niepodległa”, której statut wskazuje, że „bezpośredni nadzór nad realizacją zadań
Biura sprawuje Pełnomocnik Rządu”. Do zakresu działalności Biura należy:
a) inicjowanie,

prowadzenie

i

wspieranie

projektów

badawczych,

edukacyjnych,

kulturalnych, akcji społecznych związanych z realizacją Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na alta 2017-2021.
b) prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych oraz kampanii społecznej dotyczących
Programu oraz obchodów, w tym ich obsługa medialna.
c) gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń oraz projektów kulturalnych
związanych z realizacją Programu oraz obchodami.
d) pomoc w realizacji zadań Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach działań zlecanych przez Pełnomocnika Biuro nawiązuje bezpośrednie kontakty z osobami
fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, instytucjami administracji rządowej i
jednostkami samorządu terytorialnego organizującymi obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Na podstawie ustaleń Pełnomocnika z Kancelarią Prezydenta RP Biuro tworzy również ogólnopolski
kalendarz wydarzeń dostępny dla innych organów administracji rządowej.
W imieniu Pełnomocnika Biuro realizuje również działania z zakresu promocji i komunikacji
obchodów, których głównym hasłem jest „Niepodległa dla wszystkich!” W 2017 r. zrealizowano
następujące projekty:
a) koncert „Powrócim pełni sławy” z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości i 150. rocznicy
urodzin Marszałka Piłsudskiego. Koncert zrealizowano w Teatrze Polskim w Warszawie, 9
listopada o godz. 19:18. Współcześni artyści wykonali nowoczesne aranżacje najsłynniejszych
pieśni Legionów. Oglądalność w telewizji wyniosła 1,3 mln osób.
b) wizerunkowa kampanię w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem działań mediach w
mediach społecznościowych w oparciu o produkcję własnych materiałów audiowizualnych w
tym spoty promocyjne: „Niepodległa dla wszystkich” – krótki spot wideo promujący ideę
przyświecającą organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości (bardzo wysokie
wyniki oglądalności).
c)

seria wydarzeń wizerunkowych promujących markę „Niepodległa” (spot „100 lat Finlandio!”,
życzenia świąteczne od Niepodległej, odcinek specjalny na kanale Youtube „Historia bez
cenzury”).

d) promocja wybranych projektów realizowanych w ramach programu dotacyjnego
„Niepodległa”
e) szeroko zakrojone działania w mediach tradycyjnych.
2.2 Inne działania Pełnomocnika
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a) Działania zagraniczne: obchody odzyskania niepodległości są kluczowym zadaniem polityki
pamięci realizowanej przez Rząd, również w wymiarze międzynarodowym. Ich koordynacja
została powierzona Pełnomocnikowi. W dniu 25 kwietnia 2017 r. na Zamku Królewskim
zarysy

koncepcji

Programu

zostały

przedstawione

korpusowi

dyplomatycznemu

akredytowanemu w Warszawie. W dniu 5 września Pełnomocnik uczestniczył w naradzie
ambasadorów organizowanej przez MSZ, gdzie przedstawił program obchodów.
Ponadto stulecie odzyskania niepodległości było jednym z głównych tematów, które
Pełnomocnik poruszał w trakcie wizyt zagranicznych: na Litwie (17-18 czerwca); w Armenii (37

października);

w

Szwajcarii

(15

października;

wizyta

związana

z

obchodami

kościuszkowskimi) oraz na Łotwie (20-21 października).
Pełnomocnik jest w stałym kontakcie z innymi krajami organizującymi w latach 2017-2018
jubileusze swojej niepodległości. Na 2018 r. Pełnomocnik zaprosił do Warszawy swoich
odpowiedników.
b) Działania krajowe:
 udział w konferencjach i sympozjach poświęconych odzyskaniu niepodległości
(konferencja „W 300. Rocznicę sejmu niemego, 1.02.2017; debata o patriotyzmie,
6.11.2017);
 otwieranie wystaw poświęconych odzyskaniu niepodległości („Legiony nadchodzą”,
Warszawa, 17.1.2017; „#Dziedzictwo”, Kraków, 22.6.2017; „Kościuszko – człowiek
idei”, Warszawa, 18.9.2017);
 udział w posiedzeniach komisji i komitetów (informacja na sejmowej Komisji kultury i
środków masowego przekazu, 10.5.2017; informacja na międzyresortowym zespole
ds. promocji Polski za granicą, 31.03.2017; informacja na międzyresortowym zespole
ds. Polonii i Polaków za granicą, 24.10.2017; udział w Zgromadzeniu Narodowym,
5.12.2017).

3. PEŁNOMOCNIK JAKO SEKRETARZ KOMITETU NARODOWYCH OBCHODACH SETNEJ ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został pod przewodnictwem Prezydenta RP powołany
Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej, którego Sekretarzem został wyznaczony Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów
Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Komitet, w latach 2017–2021,
realizuje zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób
związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Do zadań
Sekretarza Komitetu należy:
a) kierowanie Sekretariatem Komitetu,
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b) przygotowanie merytoryczne posiedzeń Komitetu poprzez przewodniczenie Zespołowi
Koordynacyjnemu, który przygotowuje projekty uchwał oraz opracowuje porządek
posiedzenia, a także opiniuje zgłoszone na obrady Komitetu wnioski,
c) prowadzenie posiedzenia Komitetu,
d) sporządzanie Protokołu z posiedzeń Komitetu.
W 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania inauguracyjnego, które
odbyło się 11 września 2017 r. Prezydent RP – Przewodniczący Komitetu wręczył powołania
członkom Komitetu oraz wespół z Sekretarzem Komitetu zarysował kierunki i dążenia Kancelarii
Prezydenta RP oraz administracji rządowej do uświetnienia godnego świętowania stulecia
polskiej niepodległości. Sekretarz Komitetu przedstawił wówczas założenia rządowego Programu
Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach
Programu.
Drugie posiedzenie Komitetu odbyło się 26 października 2017 r. W trakcie tego, o bardziej
docelowym – roboczym charakterze, spotkania został przyjęty Regulamin Komitetu, kalendarz
obchodów stulecia niepodległości na 2017 r. oraz odbyła się szeroka debata nt. realizacji przez
instytucje, których reprezentacji weszli w skład Komitetu, różnego typu inicjatyw na stulecie
niepodległości. Jednocześnie została przekazana informacja o uroczystym Zgromadzeniu
Narodowym, które odbyło się 5 grudnia 2018 r., w rocznicę urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, na którym Prezydent RP wygłosił okolicznościowe orędzie.
Na posiedzenia Komitetu jego Sekretarz jako Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje regularnie działania Rady
Ministrów w kontekście obchodów stulecia polskiej niepodległości.
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