Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji im. Andrzeja
Bączkowskiego
w 2006 r.
1. Informacje podstawowe
Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i na dzień 31 grudnia 2006 roku miała swoją siedzibę w Warszawie, przy ul.
Elegijnej 51.
Przedmiotem działania Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego (w skrócie FAB) jest
wypełnianie celów statutowych polegających na:
a. krzewieniu idei dialogu społecznego
b. inicjowaniu debaty publicznej dotyczącej ważnych problemów społecznych
c. corocznym przyznawaniu Nagrody im. A. Bączkowskiego
d. promowaniu postaw, których działalność przyczyniła się do rozwiązywania
problemów społecznych
e. wspieraniu inicjatyw promujących dialog społeczny
f. wspomaganiu rozwoju społeczności i wspólnot lokalnych
g. rozwoju świadomości obywatelskiej.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz Statutu Fundacji.
Księgowość fundacji prowadzi spółka STAN S.C. Usługi księgowe.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie zatrudnia pracowników.
2. Fundatorzy
Fundacja została ustanowiona przez Grażynę Bączkowską oraz Mateusza Bączkowskiego
na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 października 2006 r.
Fundacja będzie kontynuowała i rozwijała działalność prowadzoną przez Fundusz im.
Andrzeja Bączkowskiego, który w 1996 r. został założony przez żonę i przyjaciół Andrzeja
Bączkowskiego przy Fundacji dla Polski.
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3. Zarząd i Rada Fundacji
Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób:
•

Jolanta Koral – Dyrektor Zarządu

•

Damian Domińczak – Członek Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą:
•

Grażyna Bączkowska

•

Aleksandra Fandrejewska

•

Jacek Jaskuła

•

Mateusz Bączkowski

•

Michał Wojcieszczuk

•

Rafał Szymczak

Ani zarząd, ani członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za wykonywane
obowiązki.
4. Działalność operacyjna/statutowa fundacji w 2006 r.
Ponieważ fundacja została powołana w październiku 2006 r., działalność zarządu w tymże
roku polegała na organizacji struktury FAB, przeprowadzeniu mailingu do sponsorów oraz
rozpoczęciu prac nad organizacją kolejnej edycji Nagrody im. A. Bączkowskiego. Kolejne
działania statutowe zostały zaplanowane na rok 2007, gdyż uzależnione były od przekazania
na rachunek fundacji środków finansowych z Funduszu im. Andrzeja Bączkowskiego.
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