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I. DANE REJESTROWE FUNDACJI 

Stosownie do postanowień § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, dane rejestrowe 
Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego, za rok 2017, przedstawiają się następująco: 

- nazwa fundacji: 
Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego 

- siedziba fundacji i adres fundacji:  
Ul. Górnośląska 16/18, 00-432 Warszawa 

instytut@bronislawkomorowski.org 

- data rejestracji w sądzie: 
Data pierwszej rejestracji w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
dnia 14 sierpnia 2015 roku 

- nr KRS i data rejestracji w KRS: 
KRS 0000571191 
14.08.2015. 
- nr identyfikacyjny w systemie REGON: 
REGON 362266312 

- skład zarządu (imię, nazwisko, pełniona funkcja): 
Sławomir Rybicki – Prezes Zarządu 

- cele statutowe fundacji: 
1. Wspieranie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Polsce i w Europie w 

wymiarze politycznym, militarnym, gospodarczym, energetycznym oraz społecznym 
2. Wpieranie działań na rzecz pogłębiania konkurencyjności gospodarczej, 

przedsiębiorczości, innowacyjności na obszarze Polski i Unii Europejskiej 
3. Wspieranie aktywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz 

propagowanie współpracy międzynarodowej, w tym integracji europejskiej, współpracy 
transatlantyckiej i euroazjatyckiej, współpracy z sąsiadami Polski, w szczególności z 
Niemcami i Ukrainą oraz wspieranie prozachodnich aspiracji państw Partnerstwa 
Wschodniego 

4. Promowanie Polski oraz budowanie relacji i współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z 
Polonią i Polakami przebywającymi za granicą 

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego 
6. Pogłębienie wiedzy na temat najnowszej historii Polski 
7. Wspieranie polityki rodzinnej, kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego i systemu 

edukacji 
8. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości stanowionego w Polsce prawa 

 
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 
II.1 ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez: 

a) Organizację, współorganizację, wspieranie, patronowanie, finansowanie i 
dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych: 

- programów edukacyjnych 
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 - sympozjów 
 - konferencji naukowych 
 - konkursów, stypendiów i nagród 
 - wystaw i koncertów 
 - wydarzeń o charakterze naukowo – badawczym, charytatywnym, społecznym 
 - kampanii informacyjnych i społecznych związanych z celami Fundacji oraz tych 
wydarzeń, których celem jest wzmacnianie i rozwój Rzeczpospolitej Polskiej w obszarach 
objętych celami Fundacji 

b) współpracę z osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, 
krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz z partnerami 
biznesowymi, w zakresie ich działalności odpowiadającej celom Fundacji 
c) wspieranie instytucji i organizacji, w zakresie celów statutowych Fundacji 

d) inicjowanie i organizowanie forów debaty publicznej w obszarach objętych celami Fundacji 

e) organizowanie, wspieranie programów aktywizujących polską przedsiębiorczość oraz 
podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości młodych Polaków, 
poprzez pomoc organizacyjną, informacyjną i finansową oraz promowanie ich za granicą 

f) aktywizowanie ludzi nauki i społeczeństwa do podejmowania działań w obszarach objętych 
celami Fundacji  

g) ustanawianie i przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień 
osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Fundacji oraz 
samą Fundację 

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest tożsama lub zbliżona z jej celami 
statutowymi. 

II.2 DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W 2017 ROKU 
 
Działalność Fundacji w 2017 roku koncentrowała się na następujących aktywnościach: 
 
 

a) Polityka europejska i bezpieczeństwo 
 

 25 marca 2017 - Polska w Unii Europejskiej: 60 lat Traktatów Rzymskich 
25 marca 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Polska w Unii 
Europejskiej: 60 lat Traktatów Rzymskich” organizowana przez Fundację Aleksandra 
Kwaśniewskiego „Amicus Europae” oraz Instytut Bronisława Komorowskiego. 

 
 11 maja 2017 - Spotkanie z prof. Štefanem Kassayem 

Bronisław Komorowski uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Instytucie 
Słowackim w Warszawie. Podczas wydarzenia prezentowana była najnowsza książka 
autorstwa prof. Štefana Kassaya „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość tom 4.” W 
spotkaniu uczestniczył również Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Dušana 
Krištofíkal. 
 
 

 15 maja 2017 - Konferencja: Europa między duchowością a polityką 
Bronisław Komorowski wziął udział w konferencji Europa między duchowością a 
polityką, która odbyła się 15 maja w Amelii (Włochy). Obecni byli również Ambasador 
Irena Vaisvalaite z Litwy i Tetyana Izhevska z Ukrainy, Thierry de Gruben były 
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Amabasador Belgii w Polsce i Rosji oraz były Ambasador RP w Watykanie Piotr Nowina-
Konopka. 
 
 

 25 maja 2017 - Index Mocy Państw 
Bronisław Komorowski uczestniczył w prezentacji Raportu Index Mocy Państw, 
przygotowanego przez In.Europa. Index mocy państw to dokument autorstwa Piotra 
Araka oraz Grzegorza Lewickiego. Powstał na bazie danych zebranych z repozytoriów 
wiedzy m.in. Banku Światowego, International Peace Research Institute (SIPRI), czy 
magazynu „Forbes”. Dokument powstał, by pokazać, jak zmieniała się pozycja Polski na 
arenie międzynarodowej po 1989 roku oraz jaka może być potencjalna siła Unii 
Europejskiej. 
 

 26 czerwca 2017 - Dokąd zmierza Polska? Doktryna obronna i siły zbrojne w 
zmieniającej się Europie. 
W piątek w Warszawie odbyło się seminarium „Dokąd zmierza Polska? Doktryna 
obronna i siły zbrojne w zmieniającej się Europie” organizowane przez Instytut 
Bronisława Komorowskiego oraz Amicus Europae Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Wydarzenie poświęcone było tematyce polityki bezpieczeństwa i obrony. 
 

 Listopad/grudzień 2017 - Wykład Bronisława Komorowskiego na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Davis, Stanford oraz Berkeley 
Podczas wizyty studyjnej w USA Bronisław Komorowski wygłosił wykłady na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Stanford oraz Berkeley na temat Unii Europejskiej i 
Europy Środkowo-Wschodniej 

 
 
 
b) Edukacja obywatelska, edukacja polityczna 
 
• 20 stycznia 2017 
Gen Demokracji. Spotkanie z Edwinem Bendykiem 
Edwin Bendyk, dyrektor działu naukowego tygodnika „Polityka” był gościem programu „Gen 
Demokracji”. Rozmowa dotyczyła świata dookoła nas. Uczestnicy wraz z gościem szukali 
odpowiedzi na pytanie czy świat stoi przepaścią oraz czy czeka nas początek nowej epoki. 
 
• 3 lutego 2017 
Gen Demokracji. Spotkanie z Tomaszem Siemoniakiem 
3 lutego uczestnicy programu „Gen Demokracji” spotkali się z Tomaszem Siemoniakiem, byłym  
Ministrem Obrony Narodowej w latach 2011–2015. Rozmowa dotyczyła wydarzeń politycznych 
w Polsce oraz bezpieczeństwie w naszym kraju oraz poza nim. Rozmowę poprowadził uczestnik 
projektu Łukasz Polinceusz. 
 
 
• 10 lutego 2017 
Gen Demokracji o Europie dla młodych 
Efektem organizowanych przez Instytut spotkań było wypracowanie scenariusza na przyszłość, 
tak aby nasi absolwenci, bogatsi o zdobyte w trakcie zajęć narzędzia, mogli działać skutecznie na 
rzecz demokracji. 
Uczestnicy stworzyli analizę pt. „Jak zmienić Unię Europejską, by korzystali na niej młodzi”. 
Praca odpowiada m.in. na pytania jak poprawić działanie funduszy europejskich, by młode 
pokolenie mogło z nich lepiej korzystać oraz jak zmienić strefę euro, by wspomagała rozwój 
gospodarczy. Analiza została przygotowana pod opieką redakcyjną Łukasza Lipińskiego, 
dyrektora ds. analiz z Polityki Insight. 
 
• 22 marca 2017 
95. Urodziny Profesora W. Bartoszewskiego 
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Bronisław Komorowski uczestniczył w uroczystej premierze filmu dokumentalnego „Budowniczy 
mostów” w reż. Zofii Kunert. 
 
• 23 kwietnia 2017 
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego 
W przeddzień drugiej rocznicy śmierci Władysława Bartoszewskiego, Bronisław Komorowski 
uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie budynku ZAIKS w 
Sopocie. W wydarzeniu udział wzięli także prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodniczący 
Rady Europejskiej Donald Tusk i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 
 
• 27 kwietnia 2017 
Spotkanie z okazji 90. rocznicy urodzin Premiera Tadeusza Mazowieckiego 
27 kwietnia o godzinie 18.00  odbyło się spotkanie z okazji premiery książki pt. Architekt wolnej 
Polski, wydanej z okazji 90. rocznicy urodzin Premiera Tadeusza Mazowieckiego.  
W spotkaniu udział brali : Prezydent RP Bronisław Komorowski, Andrzej Friszke, Aleksander Hall, 
Waldemar Kuczyński, Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Henryk Woźniakowski, Kazimierz Wóycicki, 
Mirosław Wyrzykowski, Maciej Zięba OP. 
 
• 9 maja 2017 
Debata: Polskie przemiany: ewolucja czy rewolucja? 
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 
zorganizowały pierwsze spotkanie z cyklu Debat o Polsce:„Polskie przemiany: ewolucja czy 
rewolucja?”, w której udział wziął Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski, prof. 
Antoni Dudek i prof. Aleksander Łuczak. 
 
 
• 4 czerwca. Święto Wolności 
Obchody współorganizowane przez Instytut oraz organizacje pozarządowe związane z 
pierwszymi, częściowo wolnymi wyborami w Polsce. 
 
• 5 czerwca 2017 
Spotkanie z Bronisławem Komorowskim we Wrocławiu 
Bronisław Komorowski był gościem cyklu „Wyborcza na żywo”. Spotkanie odbyło się w sali  
Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
• 8 września 2017 
Panel dyskusyjny na Forum Ekonomicznym w Krynicy z udziałem Jacka Michałowskiego 
Członka Rady Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego 
Panel dyskusyjny współorganizowany przez Instytut oraz Instytut Studiów Wschodnich.  
 ryzys projektu europejskiego  sła oś   modelu li eralnej demokracji w o liczu sukcesów 
populistów oraz długofalowe konsekwencje kryzysu finansowego stawiają   dziś  przed niektórymi 
społecze stwami na nowo fundamentalne pytania.  otyczą   one suwerenności pa stwowej i 
to samości narodowej  sprawności pa stwa  skuteczności działania polityków oraz takiego 
kształtu polityki gospodarczej  która pozwoliła y unikną   pułapek peryferyjnego rozwoju.  
 
• 10 października 2017 
Bronisław Komorowski w Bydgoszczy 
Podczas wizyty w Bydgoszczy Bronisław Komorowski spotkał się z licealistami, przedsiębiorcami 
i przedstawicielami Uniwersytetów III Wieku. Młodzież była ciekawa, jak wykształcenie 
historyczne pomogło Komorowskiemu w pełnieniu funkcji prezydenta i w której roli politycznej 
w swojej karierze czuł, że najpełniej wykorzystuje swoje możliwości. Licealiści chętnie pytali też 
o politykę i opinie byłego prezydenta na temat pracy obecnego rządu.  
 
• 4 lipca 2017 
Konwent Marszałków Województw RP w Krynicy i debata z udziałem Bronisława 
Komorowskiego 
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W trakcie małopolskich obrad Konwentu Marszałków szefowie regionów mieli okazję 
rozmawiać m.in. o polityce senioralnej, finansowaniu jednostek samorządowych czy zmianach 
dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności. Marszałkowie obradowali w 
Zakopanem, Krakowie i Krynicy-Zdroju. 
 
 
• 13 października 2017 
SAMORZĄDY-OBYWATELE-DEMOKRACJA 
13 października we Wrocławiu odbyła się konferencja, w której gościem honorowym był 
Bronisław Komorowski. W konferencji uczestniczyli także rezydenci miast, marszałkowie 
województw, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Konferencję zorganizowała Gazeta 
Wyborcza. 
 
• 15 października 2017 
„Laur Demokracji” od SD dla Bronisława Komorowskiego 
Z okazji 80. rocznicy powstania pierwszych Klubów Demokratycznych i Stronnictwa 
Demokratycznego wręczono „Laury Demokracji” byłym prezydentom: Lechowi Wałęsie, 
Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i Bronisławowi Komorowskiemu. 
 
• 25 października 2017 
Bronisław Komorowskich uczestniczył w obchodach 25. lecia Litewskiej Konstytucji 
25 października Bronisław Komorowski, na zaproszenie przewodniczącego Sejmu Republiki 
Litewskiej Viktorasa Pranckietisa, wziął udział w uroczystych obchodach 25 lecia Litewskiej 
Konstytucji. 
 
• 12 listopada 2017 
Święto Niepodległości 
Bronisław Komorowski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodem Święta 
Niepodległości. 
 
 
c) Najważniejsze publikacje: Analizy własne, artykuły, oświadczenia 
 
 • 4 kwietnia - Bronisław Komorowski w Silesion.pl 
Dla Bronisława Komorowskiego ustawa metropolitalna podpisana we wtorek przez Andrzeja 
Dudę jest nieudaną kopią projektu Platformy Obywatelskiej i PSL. Rządowemu projektowi 
zarzuca metropolizację w drodze przymusu i nadania rządowego; zamiast dobrowolności i 
zachęty. 
Cała rozmowa dostępna na silesion.pl 
 
• 10 maja 2017 - Bronisław Komorowski dla WP: zmiana konstytucji może być 
tragikomiczna z perspektywy prezydenta Andrzeja Dudy 
Były prezydent Bronisław Komorowski ma własną teorię na temat propozycji prezydenta 
Andrzeja Dudy zorganizowania referendum dot. zmiany konstytucji. – Dzisiaj, kiedy szykuje się 
klęska PiS-u, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, (…) Prawo i Sprawiedliwość szykuje 
umniejszenie funkcji prezydenta – powiedział w środę w porannym programie WP. 
 
• 10 maja 2017 - Komorowski dla Forbesa: Macron traktuje polski rząd jako zagrożenie 
dla Unii, mówił na poważnie ws. Sankcji 
Emmanuel Macron, francuski prezydent elekt, stwierdził, że Polski nie można nazwać dziś 
ustrojem wolnej demokracji. Zarzucił nam, że łamiemy liczne swobody, stosujemy dumping 
socjalny, a także naruszamy wszystkie zasady Unii. – To przykre, ale przez dwa lata rząd PiS 
mocno pracował na taką opinię – mówi Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Forbesa. Były 
prezydent uważa, że zapowiedź Macrona o poparciu unijnych sankcji przeciwko Polsce to realny 
scenariusz. 
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• 1 czerwca 2017 - III RP, która zrodziła się z wyborów 4 czerwca, jest dziełem wszystkich 
rządów po 1989 roku. Jednak PiS chce pisać historię na nowo – mówi Bronisław Komorowski 
w wywiadzie dla Rzeczpospolitej 
 
• 14 czerwca 2017 - Ekonomia populizmu. Bronisław Komorowski dla Rzeczpospolitej 
 
• 10 października 2017 - Bronisław Komorowski dla Kultury Liberalnej 
Z Bronisławem Komorowskim o patriotyzmie, rządach Prawa i Sprawiedliwości, kondycji partii 
opozycyjnych i absurdalnym negowaniu dorobku III RP przez prawicę rozmawiali Jarosław Kuisz 
i Łukasz Pawłowski. 
 
• 21 października 2017 
Bronisław Komorowski: Demokracja jest zagrożona – wywiad dla Dziennika Zachodniego 
 
 
d) Strona internetowa i media społecznościowe 
- strona internetowa - www.bronislawkomorowski.org 
 -media społecznościowe – Facebook (Instytut Bronisława Komorowskiego oraz Bronisław 
Komorowski, profil oficjalny), Instagram (Instytut Bronisława Komorowskiego oraz Bronisław 
Komorowski) 
 
 
 
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Nie dotyczy, Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
IV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW  
W sprawozdaniu finansowym za rok 2017 Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego po 
stronie przychodów zaewidencjonowała kwotę 522 971,83 PLN , w tym: 
przychody z darowizn w kwocie: 522 674,57 PLN, 
przychody ze środków pochodzących ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa 
i budżetu gminy) w kwocie: 0 PLN, 
przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń (jeżeli prowadzono działalność gospodarczą) w 
kwocie: 0 PLN, 
odsetki w kwocie: 297,26 PLN, 
pozostałe przychody operacyjne w kwocie: 0 PLN, obejmujące przychody: 
- w równowartości amortyzacji majątku trwałego nabytego ze środków bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej 0 PLN, 
- w równowartości innych kosztów operacyjnych finansowanych ze środków bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej 0 PLN, 
- inne przychody, w tym odszkodowania, kary umowne, nadpłacone składki 0 PLN. 
V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
Koszty ogółem za rok 2017 wyniosły 393 767,40PLN, w tym: 
a) koszty realizacji celów statutowych 315 064,47 PLN. 
b) koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 78 702,93 PLN. 
c) koszty  działalności gospodarczej 0 PLN. 
d) koszty pozostałe 0 PLN. 
VI. DANE O: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji (z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 
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Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego  w roku 2017 nie zatrudniała pracowników.  
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie 
 i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej): 
ND 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wypłaconego łącznie 
członkom zarządu  
i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie  
i inne świadczenia): 
Członkowie Zarządu Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego w 2017 roku nie pobierali 
wynagrodzenia, nagród, premii ani żadnych dodatkowych świadczeń. 
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło: 
Wartość wynagrodzeń z umów-zleceń i umów o dzieło w 2017 roku wyniosła 250 610,00 PLN. 
 
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych (z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek): 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego posiada rachunki bankowe w Banku BGŻ BNP 
Paribas S.A. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych wynosiła 913 852,81 PLN. 
 
g) wartości nabytych obligacji, wielkości objętych udziałów/akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego. 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 
na to nabycie: 
Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 
Wartość pozostałych nabytych środków trwałych w 2017 r. - brutto:                      12 266,79 PLN. 
Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 r. - wartość netto:      12 266,79 PLN. 

■ Wartość brutto środków trwałych      12 266,79 PLN. 

■ Umorzenie        4 162,59 PLN. 

Zmiana stanu środków trwałych w 2017 r.      0 PLN. 

■ Zwiększenia      12 266,79 PLN. 

■ Zmniejszenia      0 PLN. 
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Zmiana stanu umorzenia w 2017 r.      0 PLN. 

■ Zwiększenia      4 162,59 PLN. 

■ Zmniejszenia      0 PLN. 

 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 
Wartość aktywów Fundacji w ujęciu bilansowym wynosiła na koniec 2017 roku 937 820,36 PLN, 
wartość zobowiązań krótkoterminowych zaewidencjonowanych w pasywach wynosiła na dzień 
bilansowy 3 352,42 PLN. 
 
VII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM 
TEJ DZIAŁALNOŚCI. 
W 2017 roku Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego nie prowadziła działalności zleconej 
przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
VIII. INFORMACJA O  ROZLICZENIACH  FUNDACJI  Z TYTUŁU  CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH. 
Wszystkie zobowiązania Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego z tytułu podatków i 
ubezpieczeń społecznych za rok podatkowy 2017 uregulowane zostały w ustawowych 
terminach. W 2017 roku Fundacja składała deklaracje PIT-4R, PIT-11, CIT-8 . 
 
IX. KONTROLE PRZEPROWADZANE W FUNDACJI INSTYTUT BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO W 
ROKU 2017 : 
W roku 2017 r. w Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego nie prowadzano żadnych 
kontroli. 
 
 
 
 

 


