
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 
 
I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Plastformers 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Dolnośląskie 
Powiat: 

M. Wrocław 

Gmina: 

Wrocław 
Ulica: 

ul. Rakowiecka  
Nr domu: 

50 

Nr lokalu: 

2 
Miejscowość: 

Wrocław 
Kod pocztowy: 

50-422 

Nr telefonu: 

602-282-736 
e-mail: 

poczta@plastformers.com 
Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: - 

3. REGON: 384279800 4. Data wpisu w KRS: 03.09.2019 5. Nr KRS: 0000802206 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 
Bruno Paweł Zachariasiewicz, PESEL:8510200339 
Yauheniya Chubarava, PESEL: 8911134600 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym promocji 
przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair, reuse, recycle tj. 
redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, przetwarzaj) oraz projektowania permakulturowego według jej zasad 
etycznych - troski o Ziemię oraz Ludzi. Celem w szczególności jest działalność na rzecz ogółu społeczności w 
sferze pożytku publicznego w zakresie: 

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;   
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
5) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
6) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży; 
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 
 
 
 

za rok 2020 

 



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem działalności i przypadł w czasie wielkiej niepewności gospodarczej wskutek 
pandemii. Wraz z wprowadzeniem zasad izolacji, działalność gospodarczą praktycznie zawieszono, a Zarząd szukał 
oszczędności, w szczególności poprzez ograniczenie kosztów najmu lokalu. Sytuację fundacji uratowało przystąpienie 
do programu dotacji na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym "Dolnośląski Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej - Wrocław" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz ze wsparciem pomostowym 
przez okres 12 miesięcy oraz dotacja projektu „Ołbiński Ogród Otwarty” – ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który był 
najważniejszym projektem działalności pożytku publicznego fundacji. W ramach jego przeprowadzono wiele wydarzeń 
edukacyjnych (częściowo online, wraz z luzowaniem obostrzeń w ogrodzie) takich jak: warsztaty: permakulturowe 
(ekologiczno-ogrodnicze), stolarskie (budowa wiaty), kulinarne, zielarskie, florystyczne (dla osób z 
niepełnosprawnościami), sensoryczne, wytwarzania ekologicznych kosmetyków i środków czystości, diety ptaków, 
upcyklingu plastiku i szycia (foliówek LDPE w pokrowiec na komputer). Przestrzeń Ołbińskiego Ogrodu Otwartego stała 
się również dostępna na inne wydarzenia kulturalne np. koncert lokalnej orkiestry, projekcje filmowe, zajęcia 
sportowe, wizyty lokalne zorganizowanych grup dzieci, w szczególności dla społeczności skupionej wokół Ołbińskiego 
Centrum Aktywności Lokalnej Stowarzyszenia Żółty Parasol. Projekt ten jest kontynuowany do dnia dzisiejszego i w 
swojej istocie wspomaga rozwój społeczności lokalnej, integrując ją poprzez szerokie spektrum działań edukacyjnych i 
kulturalnych. Z innych ważniejszych projektów fundacji były warsztaty projektowania permakulturowego 
przeprowadzone dla Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, w ramach których uczestnicy dowiedzieli się 
jak projektować własne ogrody w zrównoważony sposób, przy optymalizacji dostępnych zasobów. Ponadto fundacja 
przystąpiła jako partner programu „Zmień Piec” Gminy Wrocław, wspomagając akcję informacyjną do wymiany 
starych źródeł ogrzewania na nowsze. To właśnie w trakcie jednego z mieszkańcami w terenie, Prezes Zarządu 
pracujący jako asystent programu został zaatakowany pod kościołem jako „propagujący zmianę płci”, a cała sytuacja 
była głośna nawet na poziomie mediów krajowych. Ponadto zrealizowano projekt warsztatów ogrodnicznych na 
„Dzień Trójkąta” na zlecenie Strefy Kultury Wrocław, w ramach których zbudowano i obsadzono donice w przestrzeni 
miejskiej wraz z mieszkańcami. Fundacja kontynuowała działalność edukacyjną poprzez publikacje postów w mediach 
społecznościowych czy na własnej stronie, utrwalono relacje z najważniejszymi partnerami społecznymi na 
spotkaniach Partnerstwa dla Ołbina. Przez pewien okres działalność florystyczna fundacji pod marką „FormaLiści” 
została przeniesiona do nowo powstałego budynku Concordia Design Hub Wyspa Słodowa 7, korzystając z zaproszenia 
na rezydencję artystyczną po obniżonych kosztach przez rok. Concordia prowadziła również szereg szkoleń z 
zarządzania przedsiębiorstwem dla pracowników fundacji. W tym czasie FormaLiści na zlecenie Concordii Design 
zdobyli pierwsze cenne doświadczenie w realizacji zlecenia na aranżację roślinną większych przestrzeni oraz 
pielęgnację roślin. Powiększająca się sieć kontaktów zaowocowała zleceniem na rzecz edukacji ekologicznej 
pracowników i wolontariuszy firmy Friendraising. Przeprowadzono również kilka mniejszych warsztatów, w tym 
budowy domków dla owadów (dla osób zagrożonych wykluczeniem społ.) oraz florystyczne.  Rok został 
podsumowany przyznaniem Certyfikatu Zakupu ProSpołecznego za bukiety oraz działalność warsztatów edukacyjnych 
w ramach Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej, a pracownicy fundacji przystąpili do dalszej edukacji 
własnej w ramach Akademii BiznesClass organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Najważniejszymi zdarzeniami prawnymi fundacji o skutkach finansowych było otrzymanie i rozliczenie dotacji projektu 
„Ołbiński Ogród Otwarty” – ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na kwotę 102.700 zł oraz dotacji na stworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław" ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego wraz ze wsparciem pomostowym w 2020 r. na kwotę 78.434,99 zł. 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK X 

5. 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) 



W KRS: 
47, 76, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA KWIATÓW, ROSLIN, NASION, NAWOZÓW, ZYWYCH ZWIERZAT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZAT 
DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO 
28, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE 
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
31, 01, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 
31, 09, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 
47, 59, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA MEBLI, SPRZETU OSWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH 
ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47, 78, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47, 79, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UZYWANYCH PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 
81, 30, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
 
Faktycznie prowadzona działalność: 
47, 76, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA KWIATÓW, ROSLIN, NASION, NAWOZÓW, ZYWYCH ZWIERZAT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZAT 
DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47, 78, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47, 79, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UZYWANYCH PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
81, 30, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
 
 
 
 
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 
W zał. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

222.292,70 zł 4.828 zł 

a. Przychody z działalności statutowej 205.734,99 zł 0 zł 

b. Przychody z działalności gospodarczej 15.783,94 zł 4.828 zł 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 773,77 zł 0 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 24.600 zł 0 zł 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 184.134,99 zł 0 zł 

- Ze środków budżetu państwa 102.700 zł 0 zł 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 81.434,99 zł 0 zł 

e. Ze spadków, zapisów 0 zł 0 zł 

f. Z darowizn 0 zł 0 zł 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0 zł 0 zł 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 12.081,25 zł 

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

9,98% 



IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

200.096,61 zł 6.656,70 zł 

a. Koszty realizacji celów statutowych 191.663,33 zł 4.135,22 zł 

b. Koszty działalności gospodarczej 6.359,21 zł 2.171,48 zł 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

1.715,21 zł 350 zł 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 358,86 zł 0 zł 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

3 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
1 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 91.520,68 zł 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

41.275,88 zł (wynagrodzenia 22.266,99 zł, 
nagrody 19.008,89 zł, premie i inne świadczenia 
0 zł; wynagrodzenia wyłącznie w dg 7.047,12 zł, 
nagrody dg 350,91 zł, premie i inne świadczenia 
dg 0 zł) 

b. Z tytułu umów zlecenie 37.526,34 zł 

c. Wysokość 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) 

7.047,12 zł wynagrodzenia, nagrody 350,91 zł, 
premie i inne świadczenia 0 zł rocznie 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

7.047,12 zł wynagrodzenia, nagrody 350,91 zł, 
premie i inne świadczenia 0 zł rocznie 

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

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

X 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych - 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek - 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych - 



VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 
29.386,60 zł – BNP Paribas 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

271,25 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

- - Samochód osobowy Fiat Doblo 
– 38.000 zł 

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

Aktywa Zobowiązania 
69.882,18 zł 41.445,83 zł 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 
Zlecona działalność przez podmioty państwowe: - „Ołbiński Ogród Otwarty” – ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w priorytecie 
Aktywne Społeczeństwo w sferze ekologii; wynik finansowy 102.633,86 zł 
Zlecona działalność przez podmioty samorządowe: - Stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym 
"Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"; wynik finansowy 78.434,99 zł. 
- warsztaty ogrodniczne na „Dzień Trójkąta” na zlecenie Strefy Kultury Wrocław; wynik finansowy 3.000 zł. 



IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
Fundacja opłaciła wszystkie ciążące zobowiązania podatkowe, w szczególności zaliczki na PIT pracowników oraz 
podatki od czynności cywilnoprawnych (zakup auta, pożyczka na rzecz fundacji). Fundacja złożyła wszystkie 
wymagane deklaracje, w tym CIT 8, deklaracje PIT za pracowników, NIP-8 aktualizacyjny adres siedziby i działalności. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. 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 

 
Fundacja nie dokonywała takich operacji. 

 
 
 
 

 
 

 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

- 

 

   Bruno Zachariasiewicz            Yauheniya Chubarava 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

Wrocław, 20.12.2021 r. 

 miejscowość, data         

 

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


