SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI IM. A. BĄCZKOWSKIEGO W 2007 R.
Informacje o fundacji
Nazwa fundacji Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego
Adres ul. Elegijna 51, 02-787 Warszawa
Telefon 604-909-887
Strona internetowa www.baczkowski.org.
Numer KRS 0000268424
NIP 9512201864
Regon 140784183
Konto:
BnB NORD, III O/W-wa,
nr: 45 1370 1037 0000 1701 4857 1500
Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Zarząd
Zarząd Fundacji im. A. Bączkowskiego jest dwuosobowy. Dyrektorem zarządu jest
Jolanta Koral, a członkiem zarządu Damian Domińczak. Zarząd pełni swoje
obowiązki od powołania fundacji w 2006 r.
Kadencja zarządu jest trzyletnia.
Patron fundacji
Andrzej Bączkowski był działaczem „Solidarności” i opozycji demokratycznej, a po
1989 roku urzędnikiem służby publicznej, od 1991 r. wiceministrem pracy w sześciu
gabinetach, a od lutego 1996 r. – ministrem pracy. Zmarł nagle 7 listopada 1996 r.
Był znakomitym negocjatorem. Osiągał porozumienie w bardzo trudnych społecznie
sprawach. Całe życie zawodowe poświęcił budowaniu demokratycznego państwa
prawa, w którym szanuje się obywateli i instytucje państwowe, dążył do tego, by
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życiem

publicznym

rządziła

sprawiedliwość

i

uczciwość.

Był

wzorem

do

naśladowania.
Dla uczczenia jego pamięci i pełnej poświęcenia pracy, została powołana przez żonę,
przyjaciół i współpracowników nagroda jego imienia.
Zasady, formy i cele działalności
Od 1997 r. co roku Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawana jest osobie,
która stanowi wzór służby publicznej, działa w ważnych dla Polski dziedzinach ze
szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki
społecznej, w życiu zawodowym i społecznym kieruje się zasadą działania ponad
podziałami.
Obecnie w skład Kapituły Nagrody im. A. Bączkowskiego wchodzą: Grażyna
Bączkowska, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Maciej Graniecki, Jerzy Hausner,
Longin Komołowski, Jerzy Koźmiński, Jerzy Kropiwnicki, Paweł Nasiłowski, Leszek
Miller, Piotr Pawłowski, Karol Sachs, Jan Wojcieszczuk, Jan Jakub Wygnański,
Bogdan Zdrojewski, Halina Wasilewska-Trenkner, Jarosław Pietras, Henryka
Krzywonos-Strycharska, Henryk Wujec. Dwóch członków Kapituły już nie żyje: Jacek
Kuroń i Lesław Paga.
Co roku kapituła powiększa się o kolejnego laureata nagrody. W 2007 r. laureatka
Anna Dymna odmówiła udziału w pracach kapituły z uwagi na swoje zaangażowanie
w fundację „Mimo wszystko”. Do kapituły dołączył natomiast drugi z laureatów Henryk Wujec. W 2008 r. FAB zaprosiła do kapituły laureatkę nagrody za 2007 r. –
Annę Streżyńską.
Nagroda jest przyznawana z utworzonego na początku 1997 r. Funduszu im.
Andrzeja Bączkowskiego. Sponsorami jest wiele instytucji i osób prywatnych.
Laureaci otrzymują statuetkę zrobioną ze specjalnego, kryształowego szkła,
ozdobioną złotym laurem oraz nagrodę pieniężną. Laureaci – niezwykli ludzie –
często przeznaczają uzyskaną kwotę na działania pro publico bono.
Patronem medialnym nagrody jest od początku dziennik „Rzeczpospolita”.
Celami fundacji są:
1. Krzewienie idei dialogu społecznego oraz upowszechnianie wiedzy w
dziedzinie polityki społecznej,
2

2. Inicjowanie debaty publicznej dotyczącej ważnych problemów
społecznych,
3. Promowanie postaw oraz osób, których działalność przyczyniła się do
rozwiązywania konkretnych problemów społecznych,
4. Wspieranie wszelkich inicjatyw, które promują dialog społeczny oraz
rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
6. Rozwój świadomości obywatelskiej.
Fundacja realizuje swe cele przez pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie
otrzymywanych funduszy, darów materialnych i niematerialnych; organizowanie oraz
wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych
przedsięwzięć objętych celami fundacji; udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom,
których działalność pokrywa się z działalnością statutową fundacji; prowadzenie
działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie objętym celami fundacji;
inicjowanie i wspieranie publikacji oraz innych inicjatyw, które mają za cel
propagowanie rozwiązywania problemów społecznych poprzez dialog;
popularyzowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu; promocję i
reklamę działań związanych z celami fundacji; współpracę z osobami fizycznymi i
prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami
pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże
się z celami fundacji.
Realizacja celów w 2007 r.
Rok 2007 był de facto pierwszym rokiem działalności Fundacji im. Andrzeja
Bączkowskiego, która powstała w końcu listopada 2006 r. Działania fundacji skupiały
się wokół takich wydarzeń, jak wręczenie Nagrody im. A. Bączkowskiego za 2006 r.,
organizacji XI edycji nagrody (za 2007 r.), pozyskiwania środków na działalność
fundacji oraz spraw organizacyjnych.
Na początku roku najważniejszą sprawami były:
-

zawarcie umowy z dziennikiem „Rzeczpospolita” i jej wydawcą Presspublicą na
temat objęcia przez „Rzeczpospolitą” patronatu medialnego nad Nagrodą im. A.
Bączkowskiego,
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-

zawarcie umowy z Fundacją dla Polski o przekazanie Fundacji im. A.
Bączkowskiego środków z Funduszu im. A. Bączkowskiego

-

Powołanie Rady Fundacji

-

Przygotowanie tymczasowej strony internetowej fundacji

-

Zebranie zachowanych materiałów fotograficznych na temat patrona fundacji –
Andrzeja Bączkowskiego z baz zdjęć w mediach i uzyskanie prawa do
posługiwania się wybranymi zdjęciami podczas uroczystości wręczania
nagrody

-

Przygotowanie i wydanie folderu fundacji

-

Przejęcie z Fundacji dla Polski materiałów zachowanych z ostatnich dziesięciu
lat działalności Funduszu im. A. Bączkowskiego, ich uporządkowanie i
uzupełnienie materiałami uzyskanymi od osób zaangażowanych w działalność
funduszu

-

Przygotowanie gali związanej z X edycją Nagrody im. A. Bączkowskiego i
wręczeniem nagrody dwojgu laureatom – Annie Dymnej i Henrykowi Wujcowi.

W grudniu 2006 r. kapituła nagrody postanowiła, że w szczególnym roku, roku 10lecia śmierci Andrzeja Bączkowskiego i X edycji nagrody jego imienia, przyznane
zostaną dwie nagrody. Kapituła uznała, że w „andrzejowym duchu” działają Anna
Dymna i Henryk Wujec.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 26 marca 2007 r. w nowej siedzibie
dziennika „Rzeczpospolita” przy ul. Prostej 51. Prowadził ją przewodniczący Kapituły,
Michał Boni. Fundacja wręczyła też dyplomy osobom i przedstawicielom instytucji
wspierających Fundusz im. A. Bączkowskiego od dziesięciu lat. Obecnych było ponad
300 gości. Dodatkową przyjemnością był koncert wybitnej harfistki, Anny Faber.
W czerwcu 2007 r. fundacja wysłała prośby o wsparcie do stałych i potencjalnych
sponsorów.
We wrześniu fundacja rozpoczęła przygotowania do XI edycji nagrody. 3 września
wysłano do mediów regionalnych, dziennika „Rzeczpospolita” oraz 70 organizacji
pozarządowych informację o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody. Kupony
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zgłoszeniowe znalazły się także na tymczasowej stronie internetowej fundacji,
przygotowanej społecznie przez członka Rady Fundacji, Michała Wojcieszczuka.
Kandydatury zbierano do końca października 2007 r. 21 listopada 2007 r. odbyło się
posiedzenie kapituły nagrody. Kapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego
postanowiła przyznać nagrodę za 2007 r. Annie Streżyńskiej.
Kapituła

uznała,

że

Anna

Streżyńska,

obecnie

prezes

Urzędu

Komunikacji

Elektronicznej, w trakcie swojej drogi zawodowej, sprawując kolejne funkcje
urzędnicze, kierowała się przede wszystkim dobrem państwa i obywateli. Jej
profesjonalizm, rzetelność, bezstronność i determinacja to cenny wkład w proces
tworzenia wysokich standardów funkcjonowania służby publicznej. Anna Streżyńska
jest więc wzorem urzędnika państwowego.
Kapituła

postanowiła

też

uhonorować

specjalnym

wyróżnieniem

Jacka

Wilczewskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, za
pełną poświęcenia pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz za budowanie
nowoczesnego systemu pomocy społecznej, skutecznie wspierającego mieszkańców
Gdańska.
W porozumieniu z dziennikiem „Rzeczpospolita” ustalono, że wręczenie nagrody
nastąpi 15 stycznia 2008 r.
W 2007 roku odbyły się trzy wspólne posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji im. A.
Bączkowskiego – 3 lutego, 30 czerwca i 28 sierpnia.
Uchwały zarządu
Poniżej ksera uchwał z 2007 r.
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Fundatorzy, Rada Fundacji, wolontariusze, współpracownicy
Fundatorami są Grażyna Bączkowska i jej syn Mateusz Bączkowski.
W Radzie Fundacji znalazły się osoby od lat współpracujące z Funduszem im. A.
Bączkowskiego:

Grażyna

Bączkowska,

Mateusz

Bączkowski,

Aleksandra

Fandrejewska, Jacek Jaskuła, Rafał Szymczak i Michał Wojcieszczuk
W 2007 r. w FAB pracowała również wolontariuszka Marta Galińska.
Stałymi wspólpracownikami, którzy wykonują niezbędne przy kolejnych edycjach
Nagrody prace, są: Marek Moderau (rzeźbiarz, autor projektu nagrody i jej coroczny
wykonawca), Piotr Szczygielski (grafik, Concept Studio), Michał Niwicz (fotograf),
Natalia Skipietrow (agencja NOSS PR).
Fundacja im. A. Bączkowskiego nie zatrudnia pracowników, większość prac
wykonywanych jest w nieodpłatnie, osoby współpracujące i wykonujące określone
dzieło otrzymują za to jednorazowe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.
Na stałe dla fundacji pracuje agencja NOSS Natalia Skipietrow.
Sponsorzy w 2007 r.
1. Agencja Rozwoju Przemysłu
2. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
3. Fundacja BRE Banku
4. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
5. Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
6. Mielniczuk Stanisław Kancelaria Notarialna
7. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
8. Południowy Koncern Energetyczny S.A.
9. SIMPA S.A.
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10. Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej.
11. Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego

Informacje finansowe

Informacja dodatkowa za 2007 rok
Informacja dodatkowa stanowi integralna część sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiera
następujące dane:
1. Metody wyceny
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Przyjęte metody wyceny w zasadach
Wyszczególnienie
(polityce) rachunkowości
Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne, jeżeli wartość netto
nabywanego środka była większa od 3500 zł
Środki trwałe
netto
Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne, jeżeli wartość netto
nabywanego środka była większa od 3500 zł
Wartości niematerialne i prawne
netto
Itd. wycena następuje zgodnie z ustawą o
rachunkowości
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik – nie wystąpiły

1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
a. zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych) nie wystąpiły , ich stan na początek
roku obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz
wartość umorzeń (amortyzacji),
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Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy
składników
Stan na początek roku
majątku trwałego obrotowego
Aktualizacja
Przychody
1. grunty (w tym
prawo
użytkowania
gruntu)
2. budynki,
lokale i obiekty
inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia
techniczne i
maszyny
4. środki
transportu
0
5. inne środki
trwałe
Razem
0,00
0,00
0,00

Przemieszczenia

Rozchody

Stan na koniec
roku
obrotowego

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2) wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie (z tytułu dostaw
i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, dochodzonych na drodze
sądowej i innych)
Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie
spłaty
okres wymagalności
do 1 roku

powyżej 1 roku

Razem

stan na
początek
roku
obrotowego

Należności z tytułu

początek
początek
koniec roku roku
koniec roku roku
koniec roku
obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego

1. dostaw i usług

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. podatków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

3. środków od ZUS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. innych należności

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

000,00

0,00

0,00

0,00

00,00

−

wielkość zobowiązań,

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie
spłaty
okres wymagalności
do 1 roku

powyżej 1 roku

Razem

stan na

Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i pożyczek

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

,00

0,00
0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

00,00

0,00

5. wynagrodzeń

0,00

0,00

6. zobowiązań wekslowych

0,00

0,00

2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych

0,00

Początek
koniec roku
roku
obrotowego obrotowego

początek
roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7. innych zobowiązań

912,30

Razem

−

912,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów z podziałem na czynne i bierne,
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
stan na

Tytuły

początek roku obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg
tytułów:

−

0,00

0

a. opłaty

0

0

b. opłacone z góry prenumeraty
czasopism i innych publikacji

0

0

c. opłacone z góry
ubezpieczenia majątkowe i
osobowe

0,00

0,00

d. inne czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0,00

0,00

2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg
tytułów:

0,00

1110,24

a. inne bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0,00

1110,24

wielkość i tytuły międzyokresowych przychodów – darowizny przeznaczone na
nagrody przyznawane w 2008

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Federacja Związków Pracodawców Energetyki
Fundacja BRE Banku
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Mielniczuk Stanisław Kancelaria Notarialna
Kopalnia Węgal Brunatnego "ADAMÓW"
SIMPA S.A.
Razem

−

koniec roku obrotowego

1 000,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
3 000,00
10 000,00
20 000,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
51 500,00

informację na temat zysków i start nadzwyczajnych – nie wystąpiły

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym
przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną
i nieodpłatną,
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a. Przychody z działalności statutowej

432 880,00

Składki brutto określone statutem

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego

432 880,00

Przekazane środki z Fundacji dla Polski

432 880,00

Darowizny od osób fizycznych – pieniężne

0,00

Darowizny od osób prawnych – pieniężne

0,00

Wpłaty z 1% podatku

0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

Pozostałe przychody określone statutem

0,00

(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody

0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych
w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

c. Przychody finansowe

1 574,13

Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych

1 574,13

Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na
działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego

95.725,93

świadczenia pieniężne:

50 000,00

Wypłata nagród

50 000,00

świadczenia niepieniężne:

45.725,93
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Koszty organizacji gali wręczenia nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego
2007

45.725,93

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego

0,00

świadczenia pieniężne:

0,00

świadczenia niepieniężne:

0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

0,00

świadczenia pieniężne

0,00

świadczenia niepieniężne

0,00

Koszty administracyjne:

10.556,06

- zużycie materiałów i energii

368,99

- usługi obce

8.844,77

- podatki i opłaty

430,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

- amortyzacja

0,00

- pozostałe koszty

912,30

5) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową
stan na

Tytuły

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
a. Firma X kaucja na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego

0
0

0
0

4. inne zobowiązania
Razem

0

0

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego

statutowy

Fundusz
z aktualizacji
wyceny

0

0
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a. zwiększenia
- z zysku
- inne – założycielski
b. zmniejszenia

500,00

0,00

0,00
500,00
0,00

0,00

500,00

0,00

- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródłach ich finansowania.
Fundacja nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku .

Zarząd Fundacji im. A. Bączkowskiego

Jolanta Koral
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