
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001.50.529), na podstawie art.

12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 

r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268)

1). Fundacja Dzika Klinika – Centrum pomocy dla dzikich zwierząt, os. Kazimierzowskie 18/156,

31-841  Kraków  (jest  to  również  aktualny  adres  do  korespondencji,  mail:

biuro@dzikaklinika.com).  Data  wpisu  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym:  15.03.2013  r.,

numer  KRS  0000454254,  REGON  122812686,  NIP  6783147282.  Zarząd  w  roku

sprawozdawczym:  Joanna  D.  Wójcik  –  Prezes,  Agata  Blusiewicz  –  Wiceprezes,  Anika

Wójcik – Członek Zarządu, Paweł Łaczek – Członek Zarządu.

Cele statutowe fundacji:

       1. Ochrona dzikich zwierząt i ich siedlisk.

2. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

3. Ratowanie dzikich zwierząt chorych, okaleczonych, młodych porzuconych przez 

rodziców, zapewnienie im leczenia, rehabilitacji i przystosowanie do samodzielnego życia 

na wolności.

4. Zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania dzikim zwierzętom niezdolnym do 

życia na wolności ze względu na trwałe kalectwo lub nieuleczalną chorobę.

5. Pomoc zwierzętom domowym, towarzyszącym, cyrkowym, doświadczalnym, z przemytu, 

nielegalnego handlu, gatunkom CITES i innym.

6. Ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt.

7. Renaturyzacja i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych oraz reintrodukcja gatunków.

8. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk 

pokrewnych.

9. Działalność naukowa, w tym zbieranie danych dokumentujących stan oraz zagrożenia 

zwierząt i środowiska przyrodniczego.

10. Opracowywanie oraz wdrażanie planów działań ochrony zwierząt i środowiska 

przyrodniczego.

11. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.

12. Wspieranie ekorozwoju i nowych „czystych” technologii.

13. Działalność oświatowa, w tym edukacja ekologiczna społeczeństwa, w szczególności 

dzieci, młodzieży, kadry nauczycielskiej, rodziców, pracowników administracji państwowej, 
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myśliwych.

14. Inicjowanie działań pro-ekologicznych w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, 

oświatowo-wychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska oraz 

ochrony zdrowia i życia ludzi.

15. Ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach ochrony.

16. Ratowanie zabytków kultury i historii polskiej oraz wspieranie polskiej tradycji i integracji 

europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a

także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Utworzenie i prowadzenie lecznicy oraz ośrodka zajmującego się leczeniem i rehabilitacją

zwierząt  dzikich  oraz  prowadzeniem  azylu  dla  trwale  niepełnosprawnych  zwierząt  dzikich,

zajmującego się również leczeniem i terapią zachowania zwierząt określonych w § 6 pkt 5. 

2. Rehabilitację, leczenie i przystosowywanie do życia na wolności dzikich zwierząt. 

3.  Zapewnienie  właściwej  opieki  dzikim  zwierzętom  niemogącym  wrócić  na  wolność  lub

kierowanie tych zwierząt  do miejsc, mogących zapewnić im odpowiednie warunki  bytowania,

dotyczy to również zwierząt określonych w § 6 pkt 5. 

4.  Prowadzenie  programów  hodowli  i  reintrodukcji  ginących  gatunków  zwierząt  i  roślin,

programów odnowy polskich odmian i ras zwierząt hodowlanych oraz roślin użytkowych.

5. Czynną ochronę dążącą do zachowania terenów i miejsc występowania zwierząt, korytarzy

migracyjnych oraz tworzenie nowych ostoi i miejsc rozrodu zwierząt, włącznie z wykupem lub

dzierżawą gruntów.

6. Prowadzenie badań naukowych, weterynaryjnych, monitoringów i waloryzacji przyrodniczych,

tworzenie planów ochrony, strategii, opinii, ekspertyz, ocen oddziaływania itp.

7. Udział w programach badania i ochrony zwierząt oraz ich siedlisk. 

8. Tworzenie i realizację własnych programów badania i ochrony bioróżnorodności o zasięgu

lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

9. Współpracę z instytucjami oraz organizacjami w kraju i za granicą, których celem jest ochrona

przyrody oraz niesienie  pomocy zwierzętom lub wspieranie  finansowe czy techniczne takich

instytucji. 

10.  Współdziałanie  z  organami  administracji  publicznej,  sądami  i  innymi  jednostkami

organizacyjnymi  w  egzekwowaniu  istniejących  przepisów  ochrony  wszystkich  zwierząt  i

środowiska naturalnego.



11.  Przedstawianie  własnego  stanowiska  w  kwestii  wszelkich  działań  mogących  stanowić

zagrożenie dla wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego. 

12.  Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną gatunków zwierząt  i

terenów cennych przyrodniczo.

13.  Inicjowanie,  organizowanie  wśród  dzieci,  uczniów  oraz  młodzieży  akcji  edukacyjnych

kształcących właściwy stosunek do zwierząt oraz do ochrony przyrody, m.in. przez sztukę, sport

i turystykę.

14. Działalność edukacyjną: szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz

uświadamianie  zagrożeń dla ich bytowania  i  konieczności  ochrony,  potrzebie humanitarnego

traktowania zwierząt oraz o zakresie i formach pomocy niesionej im przez człowieka. 

15. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych

związanych  z  ochroną  zwierząt,  ich  leczeniem  i  rehabilitacją  oraz  z  ochroną  środowiska

przyrodniczego.

16.  Organizację  spotkań  o  charakterze  naukowym  i  edukacyjnym  w  postaci:  seminariów,

szkoleń,  kursów,  prelekcji,  konferencji,  sympozjów,  paneli  naukowych,  zjazdów  i  obozów,

spotkań  kół  naukowych,  wykładów  o  tematyce  ekologicznej  i  pokrewnych,  odczytów

podnoszących społeczną świadomość ekologiczną.

17. Organizowanie zjazdów organizacji realizujących podobne cele oraz środowisk naukowych i

weterynaryjnych z Polski i zagranicy, w celu wymiany doświadczeń.

18. Organizowanie festiwali i imprez artystycznych promujących ochronę środowiska, zwierząt,

naukę, oświatę, zdrowie. 

19.  Upowszechnianie  idei  integracji  europejskiej,  głównie  pod  kątem  ochrony  środowiska  i

kształtowania w społeczeństwie trwałych postaw proekologicznych. 

20. Działalność filmową i wydawniczą.

21.  Odnawianie  zabytków architektury  polskiej,  odtwarzanie  zapomnianych  tradycji  polskich,

starych  polskich  odmian  roślin  uprawnych  i  zwierząt  hodowlanych,  wspieranie  rozwoju

kulturowego, rolnictwa ekologicznego i pamięci o polskiej historii.

W roku sprawozdawczym nie podejmowano żadnych zdarzeń prawnych w działalności fundacji

o skutkach finansowych.

3) informację  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

W roku 2013 nie prowadzono działalności gospodarczej na większą skalę. W ramach

działalności gospodarczej PKD 47.19 uzyskano 223 zł (dwieście dwadzieścia trzy złote).



4) odpisy uchwał zarządu fundacji,

W roku 2013 nie podjęto uchwał o skutkach finansowych.

5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,

zapis,  darowizna,  środki  pochodzące ze źródeł  publicznych,  w tym z budżetu państwa i

budżetu  gminy),  odpłatnych  świadczeń  realizowanych  przez  fundację  w  ramach  celów

statutowych  z  uwzględnieniem  kosztów  tych  świadczeń;  jeżeli  prowadzono  działalność

gospodarczą,  wynik  finansowy  tej  działalności  oraz  procentowy  stosunek  przychodu

osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

W roku sprawozdawczym uzyskano z darowizn kwotę 15.794,28 zł (piętnaście tysięcy

siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 28 groszy). W ramach działalności gospodarczej PKD

47.19 uzyskano 223 zł, co stanowi 1,41% przychodu fundacji.

6) informację o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych,

W roku sprawozdawczym na realizację celów statutowych poniesiono koszty w wysokości

22.242,79 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt

dziewięć groszy).

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

W roku 2013 koszty administracyjne wyniosły 1240,91 zł (tysiąc dwieście czterdzieści

złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

c) działalność gospodarczą,

W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów na działalność gospodarczą.

d) pozostałe koszty,

Nie poniesiono żadnych dodatkowych kosztów.

7) dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

W roku 2013 nie zatrudniano żadnych pracowników.

b) łącznej  kwocie  wynagrodzeń  wypłaconych  przez  fundacje  z  podziałem  na



wynagrodzenia,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,  z  wyodrębnieniem  całości  tych

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

W roku 2013 nie wypłacano żadnych wynagrodzeń.

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,

W roku 2013 nie wypłacano żadnych wynagrodzeń, żadnemu z członków zarządu.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

W roku sprawozdawczym nie zlecano żadnych prac na umowę zlecenie.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,

ze  wskazaniem  pożyczkobiorców  i  warunków  przyznania  pożyczek  oraz  z  podaniem

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W roku sprawozdawczym nie udzielano żadnych pożyczek.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Fundacja nie posiada i nie posiadała w roku 2013 żadnych lokat bankowych.

g) wartości  nabytych  obligacji  oraz  wielkości  objętych  udziałów  lub  nabytych  akcji  w

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

W roku 2013 nie nabywano żadnych obligacji, akcji ani udziałów w żadnych spółkach.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na

to nabycie,

W roku sprawozdawczym nie nabyto żadnych nieruchomości.



i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

W roku 2013 nie nabyto żadnych środków trwałych.

j) wartości  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych  sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

W roku sprawozdawczym nie nabyto żadnych aktywów ani zobowiązań.

 

8) dane o działalności  zleconej fundacji  przez podmioty państwowe i  samorządowe (usługi,

państwowe  zadania  zlecone  i  zamówienia  publiczne)  oraz  o  wyniku  finansowym  tej

działalności,

W roku 2013 nie prowadzono żadnej działalności zleconej przez żadne podmioty.

9) informację o rozliczeniach fundacji  z  tytułu  ciążących zobowiązań podatkowych,  a także

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja rozlicza się z Urzędem Skarbowym jako osoba prawna i składa zeznanie roczne 

CIT-8. W 2013 roku poniesiono stratę.

W okresie sprawozdawczym za rok 2013 nie była prowadzona w fundacji żadna kontrola. Był to

pierwszy rok działania fundacji, polegający na organizowaniu się fundacji. 

Joanna D. Wójcik

PrezesFundacji 
 


