
 

Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
Podstawa prawna:  

⮚ Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167); 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

⮚ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie; 

⮚ Wypełnić wyłącznie w białych polach; 

⮚ W przypadku pól, dotyczących danych, które nie wystąpiły w danym roku sprawozdawczym, należy wpisać „nie miało miejsca” 
albo wstawić „-”. 

I. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji: Fundacja Helix Farm 

Siedziba i adres: Ul. Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 

Aktualny adres do korespondencji: j.w 

Adres poczty elektronicznej (jeżeli 
fundacja taki posiada): 

Helixfarm925@gmail.com 

Nr REGON: 389431655 

Data wpisu w KRS: 09.07.2021 

Nr KRS: 0000910993 

Dane członków zarządu fundacji (wg 
aktualnego na dany rok 
sprawozdawczy wpisu w KRS): 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Paweł Nowicki Prezes Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. 
Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, 
zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju. 
Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie: 

● pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób; 

● wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
● działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 
● działalności charytatywnej; 
● podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
● ochrony i promocji zdrowia; 
● działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
● promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy; 
● działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
● działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
● działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
● działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
● działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
● nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
● wypoczynku dzieci i młodzieży; 
● kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
● wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
● ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

za rok 2021 
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● turystyki i krajoznawstwa; 
● porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
● działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
● promocji i organizacji wolontariatu; 
● promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
● działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
● przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
● Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
● Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: 

zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (odnoszące się do faktycznie 
wykonywanej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

● prowadzenia inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej lub społecznej, 
w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,  

● organizacji, prowadzenia i wspierania rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego i edukacyjno-społecznego, 
● organizacji, prowadzenia poradnictwa obywatelskiego, 
● organizowania i prowadzenia działań m.in. takich jak seminaria, konsultacje, pogadanki, szkolenia, warsztaty, 

wykłady, zgodnych z celami fundacji, 
● prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych wpierających człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami i 

zagrożeniami współczesnego świata, 
● podejmowania działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i dostosowania go do wymagań współczesnego 

świata,  
● opiniowania, występowania z wnioskami, udział w konsultacjach społecznych, w obszarach związanych z 

celami fundacji, 
● tworzenia klubów aktywności, klubów seniora, klubów dla dzieci, ośrodków edukacyjnych, kulturalnych, 

działających w obszarze zbieżnym z celami Fundacji, 
● inicjowania i prowadzenie badań w zakresie objętym celami fundacji, 
● działalność wydawnicza i prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych, 
● upowszechniania wiedzy i kultury za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, 

telekomunikacyjnej i tzw. multimediów, 
● organizowania oraz wspierania za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych, inicjatyw 

objętych celami Fundacji, 
● wspierania inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami fundacji, 
● współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, 

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za granicą zainteresowanymi 
realizacją celów Fundacji, 

● współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za 
granicą, 

● współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów 
Fundacji, 

● organizacji i przeprowadzania konkursów, plebiscytów, wyłaniających najciekawsze inicjatywy w zakresie misji 
Fundacji, 

● organizacji i inicjowania akcji społecznych, 
● wspierania i propagowania talentów i twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
● wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami i projektami 

Fundacji, 
● organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 
● Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

- osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instrumentach rynku pracy, lub 
- osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub 
- osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 



Rok 2021 r. był pierwszym rokiem działalności Fundacji. Została powołana aktem notarialnym REPERTORIUM A NR 
1538/2021 w dniu 12.06.2021 r. w Kancelaria Notarialnej Paweł Margol, ul. Sławinkowska 47/LU04 w Lublinie.  
 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych (wpłacony na konto bankowe 
Fundacji) oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku 
działania. W ramach funduszu założycielskiego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na prowadzenie działalności 
gospodarczej fundacji. 
 
Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się cyklicznie w zależności od potrzeb.  
Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych. Podczas 
posiedzeń Zarządu miało miejsce: 
• omówienie bieżącej działalności Fundacji 
• omówienie sposobów promocji tej działalności 
• omówienie sposobu realizacji projektów finansowanych 
 
Fundacja pozyskała bezzwrotne wsparcie finansowe  w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr umowy 161/RPLU.11.03.00-06-0006/19-00 z 
dnia 6 grudnia 2019 r. na łączną kwotę 210 200 złotych oraz 93 000 złotych (na lata 2021/2022) na wsparcie 
pomostowe w związku z utworzeniem 10 stanowisk pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej.  W ramach przyznanych środków Fundacja zorganizowała i 
utworzyła ścieżkę edukacyjną prezentującą proces hodowli ślimaka jadalnego z gatunku Helix Aspersa Muller i Helix 
Aspersa Maxima, plac zabaw, zajęcia dydaktyczne dla dzieci, zajęcia sportowe i warsztaty edukacyjne oraz poszerzyła 
funkcjonalność ścieżki edukacyjnej o „ślimaczarnię” oraz apartament zawierający minimum 4 miejsca noclegowe. 
Ślimaczarnia oferuje możliwość obejrzenia w warunkach akwariowych dużej liczby różnych odmian ślimaków 
(rozbudowa), innych mięczaków i ryb oraz muszli.  
Środki zostały przeznaczone na rozwój działalności statutowej.  
Fundacja zaciągnęła pożyczkę na rozwój dla PES w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu 
pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w 
Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Nr Umowy: BGK/2.9/2019/POWER/02-
00). - umowa 17/PESBGK/U/2021 z dnia 26.11.2021 r. zawarta z  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, 
na kwotę 40 000 zł. Środki były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.  
 

III. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność 
gospodarczą (wpisać X w odpowiednim polu) 

NIE 
PROWADZIŁA 

x 
TAK 

PROWADZIŁA 
 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

Fundacja w statucie posiada zapis o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i jest zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców jednakże w roku 2021 r. nie prowadziła działalności gospodarczej i nie uzyskała 
przychodu z tego tytułu. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego 
prowadzonej przez Fundację. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na 
działalność pożytku publicznego. 
 
PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych; 
PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; 
PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 
PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 
PKD 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych;  
PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i 
wyrobów farmaceutycznych; 
PKD 10.84.Z Produkcja przypraw  
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 
PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 
PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 



PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
PKD 47.91.Z Sprzedaż ̇detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;  
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż ̇detaliczna prowadzona poza siecią ̨sklepową, straganami i targowiskami;  
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;  
PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie zrywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);  
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność ́gastronomiczna;  
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;  
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
PKD 55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
PKD 55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
PKD 55.3 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 
55.9 - Pozostałe zakwaterowanie; 
PKD 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

W roku 2021 r. Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.  

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem ich 
źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów  

Kwota (w podziale na formy płatności) 

 
Przelew 

 
Gotówka 

Ogółem: 221 288,80  0 

a) ze spadku: 0 0 

b) z zapisu: 0 0 

c) z darowizn: 0 0 

d) ze środków publicznych: 

- z budżetu państwa: 

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 

0  0 

0 0 

0 0 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): wsparcie finansowe 
bezzwrotne dotacja 

221 288,80  0 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych  
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń):  

Fundacja w roku 2022 nie realizowała świadczeń odpłatnych w ramach celów statutowych.  
 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

a. Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej Nie dotyczy 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

VI. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

 
Przelew 

 
Gotówka 

Koszty fundacji ogółem: 113 564,20 87 825,94 



a. Koszty realizacji celów statutowych: 108 956,11 87 825,94 

b. Koszty administracyjne:  

− czynsz; 

− opłaty pocztowe; 

− opłaty telefoniczne;  

− inne (Internet, energia elektryczna, wywóz 

nieczystości, ogólnego zarządu); 

0 0 

0 0 

4332,03 0 

c. Koszty działalności gospodarczej: 
0 0 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe): 490,96 0 

VII. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

Liczba osób zatrudniona w fundacji 

Ogółem: 
14 osób (10 umowa o pracę, 4 umowa zlecenie) 

Według zajmowanych stanowisk: 

Stanowisko 
Liczba zatrudnionych osób 

pracownik gospodarczo-techniczny 
Kucharka, Pracownik obsługa imprez, Pracownik recepcji, 
Konserwatorka – pomoc w organizacji zabaw dla dzieci, 
pracownik gospodarczy, Obsługa procesu hodowli ślimaka na 
ścieżce edukacyjnej, Pracownik dydaktyczny/opiekun grup 
zorganizowanych, Pracownik biura/animator zabaw 

10 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej: 

Stanowisko Liczba zatrudnionych osób 

Nie dotyczy 0 

Kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym: 

Łączna kwota: 67 226,20 zł 

Wynagrodzenia: 42 837,20 zł 

Nagrody: 0 

Premie: 0 

Inne świadczenia: 0 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

0 

Z tytułu umów zlecenia: 24 389,00 zł 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą, z podziałem na: 

Łączna kwota: 0 



Wynagrodzenia: 0 

Nagrody: 0 

Premie: 0 

Inne świadczenia: 0 

VIII. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych  
(wpisać X w odpowiednim polu) 

NIE x TAK  

Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych: 

Nie dotyczy 

Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek pieniężnych: 

Nie dotyczy 

Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych: 
Nie dotyczy 

IX. Środki fundacji 

Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce (należy podać dane na koniec 
roku sprawozdawczego) 

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej: 
 

Kwota: 
 

Santander Bank Polska S.A 
 

 
70 935,80 zł 

Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce: 13 571,51 zł 

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów 
lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

nie miało miejsca 

Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz 
wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 

Nie miało miejsca 

Nabyte pozostałe środki trwałe: 1. tunel foliowy – 7590,00  
2. laptop Dell – 2 398,99  
3. kosa spalinowa – 1739,00 
4. telewizor – 1499,99 
5. projektor – 1799,00 
6. wózek – 1720,00 
7.plac zabaw dla dzieci – 6379,90 
8. pawilon biurowy – 24501,00 
 

Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych: 

Aktywa Zobowiązania 

111 501,55 90 808,75 

X. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 

Nie miało miejsca 

XI. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 



 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Fundacja w zakresie 
prowadzonej działalności statutowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych i składa następujące 
deklaracje podatkowe: CIT -8, CIT -8/O, CIT -D; 
- Fundacja jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i składa następujące deklaracje podatkowe: PIT -4R, PIT-11. Na 
dzień 31.12.2021 r. nie posiada ciążących zobowiązań podatkowych.  
 

XII. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971) (wpisać X w odpowiednim polu) 

NIE x TAK  

„-„ 

XIII. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

Nie miało miejsca 
 

XIV. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
(wpisać X w odpowiednim polu) NIE x TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy 

 

 

    …………………………………………          

podpis członka zarządu fundacji*     

 

 

Wojcieszków, 06.12.2022 r.  

miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 


