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sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w 

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

(Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529) 
 
 
 
 

Warszawa, 18 grudnia 2019 



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 

do września 2018 

Krzysztof Łaszkiewicz - Prezes 

Zarządu od września 2018 

- 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 
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7. Wspieranie polityki rodzinnej, kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego i systemu 

edukacji 

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

 

I. 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 

 - 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 2018 ROKU 

 



Działalność Fundacji w 2017 roku koncentrowała się na następujących aktywnościach: 

 

a) Polityka europejska, bezpieczeństwo, gospodarka 

 

 11 maja, Warszawa - spotkanie eksperckie z udziałem byłego ministra spraw 

zagranicznych Litwy oraz litewskich przedsiębiorców na temat polsko - litewskich stosunków 

gospodarczych 

 28 maja, Warszawa – konferencja organizowane wraz z Fundacją byłego Prezydenta 

Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae „Demokracja, pojednanie, przyszłość” 

 11 czerwca, Warszawa - spotkanie eksperckie z udziałem byłych prezydentów na temat 

Trójkąta Weimarskiego 

 26 czerwca, Warszawa – spotkanie eksperckie z udziałem byłego Prezydenta Niemiec 

Joachima Gaucka oraz byłego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego na temat stosunków 

polsko niemieckich i przyszłości Unii Europejskiej 

 29 czerwca, Warszawa – seminarium eksperckie z udziałem byłego Prezydenta Ukrainy 

Wiktora Juszczenki oraz byłego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego na temat 

stosunków polsko ukraińskich 

 2 sierpnia, Warszawa - Seminarium eksperckie z udziałem przedstawicieli Chinese 

People’s Institute of Foreign Affairs na temat chińskiej strategii 16 + 1 oraz polsko chińskich 

stosunków gospodarczych 

 10 grudnia, Warszawa – prezentacja raportu Trzy lata polityki zagranicznej rządu Prawa i 

Sprawiedliwości połączona z debatą na temat polskiej polityki zagranicznej 

 12 grudnia, Warszawa – seminarium eksperckie na temat przystąpienia Polski do 

strefy Euro 

 

 

a) Edukacja obywatelska, edukacja polityczna 

 

 10 stycznia, Warszawa - spotkanie eksperckie na temat stosunków polsko amerykańskich 

oraz współpracy pomiędzy polsko amerykańskimi uczelniami 

 19 lutego, Białystok - patronat Instytutu i współorganizacja III Festiwalu 

Dyplomatycznego na Uniwersytecie Białostockim 

 12 marca, Warszawa spotkanie eksperckie dotyczące praworządności i oceny działań 

legislacyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji 

 14 maja, Warszawa prezentacja raportu – Analiza i ocena działań legislacyjnych władz 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji (tj. 12 listopada 2015 r.) 

do końca 2017 r. w zakresie ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r. 
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 4 czerwca, Warszawa, Święto Wolności – organizacja obchodów związanych z rocznicą 

pierwszych częściowo wolnych wyborów - 4 czerwca 1989 r. 

 14 sierpnia, Warszawa – seminarium eksperckie z udziałem liderów opozycji na temat 

polityki prorodzinnej 

 17 września, Warszawa – konferencja „Jak przełamać kryzys demograficzny? Stały wzrost 

dzietności wyzwaniem dla polityki rodzinnej” 

 23 października, Warszawa – konferencja organizowana wraz z Fundacją Amicus Europae 

oraz Miastem Stołecznym Warszawa „100 lat Polskiej Niepodległości – co dalej?” 

 
 

 
 
 
 
 
a) Najważniejsze publikacje: 
 Raport – analiza i ocena działań legislacyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 

od początku prac Sejmu VIII kadencji (tj. 12 listopada 2015 r.) do końca 2017 r. w zakresie ich 

zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

 Raport – Trzy lata polityki zagranicznej rządy Prawa i Sprawiedliwości 

 
 
d) Strona internetowa i media społecznościowe 

- strona internetowa - www.bronislawkomorowski.org 

 -media społecznościowe – Facebook (Instytut Bronisława Komorowskiego posiada 19 tysięcy 

osób obserwujących oraz Bronisław Komorowski, profil oficjalny posiada 196 tysięcy osób 

obserwujących), 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 2018 Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego po 
stronie przychodów zaewidencjonowała kwotę 95 806,00 PLN , w tym: 
przychody z darowizn w kwocie: 95 806,00 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: 0 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 383 050,16PLN, w tym: 
a) koszty realizacji celów statutowych 257 060,35 PLN. 
b) koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 125 989,81 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): 
Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego w roku 2018 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 2018 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 2018 roku wyniosła 134 461,00 
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 639 491,40 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 2018 r. - brutto: 12 266,79 PLN. 
Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r. - wartość netto: 12 266,79 PLN. 

■ Wartość brutto środków trwałych 12 266,79 PLN. 

■ Umorzenie 5 997,51 PLN. 

Zmiana stanu środków trwałych w 2018 r. 
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■ Zwiększenia 0 PLN. 

■ Zmniejszenia 0 PLN. 

Zmiana stanu umorzenia w 2018 r. 

■ Zwiększenia 1 834,92 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 2018 roku 654 389,33 
PLN, wartość zobowiązań krótkoterminowych zaewidencjonowanych w pasywach wynosiła 
na dzień bilansowy 6 269,28 PLN. 
 

 
 
VII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM 
TEJ DZIAŁALNOŚCI. 
W 2018 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. (do uzupełnienia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) 
Wszystkie zobowiązania Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego z tytułu podatków i 
ubezpieczeń społecznych za rok podatkowy 2018 uregulowane zostały w ustawowych 
terminach. W 2018 roku Fundacja składała deklaracje PIT-4R, PIT-11, CIT-8 . 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


