
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2016.

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:
dzika.klinika@op.pl).  Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  15.03.2013 r.,  numer
KRS 0000454254, REGON 122812686, NIP 6783147282. Zarząd w roku sprawozdawczym:
w okresie 1.01.2016 - 29.03.2016 Joanna D. Wójcik – Prezes, Paweł Łaczek – Wiceprezes.
W  okresie  30.03.2016  -  31.12.2016  Joanna  D.  Wójcik  –  Prezes,  Dorota  Dudek  –
Wiceprezes.

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, 
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,

W roku 2016 Fundacja realizowała swoje cele w następującym zakresie: 

§7.  pkt.  2  Statutu.  Rehabilitacja,  leczenie  i  przystosowywanie  do  życia  na  wolności  dzikich
zwierząt. 
Od stycznia 2016 roku wstrzymano przyjmowanie dzikich zwierząt na leczenie i rehabilitację ze
względu na utratę finansowania.  Zwierzęta będące w tym czasie pacjentami fundacji  zostały



dotrzymane  do  zakończenia  procesu  leczenia,  a  następnie  w  dogodnym  okresie  i  miejscu
wypuszczone.  W okresie  od stycznia  do sierpnia  2016 roku pozostawało  pod nasza opieką
jeszcze  111  dzikich  zwierząt  z  gatunków objętych  ochroną,  w  tym  53  jeże  pozostające  na
zimowaniu  do  kwietnia.  Osobniki  których  rehabilitacja  wymagała  dłuższego  pozostania  pod
opieką  człowieka  zostały  do  końca  wakacji  przekazane  do  ośrodka  rehabilitacji  zwierząt  w
Mikołowie.  

§7.  pkt.  3  Statutu.  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. 

Wszystkim  zwierzętom  zapewniono  leczenie  i  karmienie  zgodnie  z  zaleceniami  lekarzy
weterynarii,  do czasu pełnego odzyskania  sprawności.  W roku 2016 Fundacja  Dzika Klinika
współpracowała w tej kwestii z przychodnią weterynaryjną Vetika -lek.wet. Karoliną Ptak oraz
przychodnią wet. ABwet –lek.wet. Agata Blusiewicz.

W  przypadku  konieczności  dłuższej  rehabilitacji  dzikiego  zwierzęcia  lub  niemożności  jego
przywrócenia do natury, było ono przekazywane do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt „Leśne
Pogotowie” w Mikołowie (woj. śląskie).

§7. pkt. 9 Statutu. Współpraca 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. 

W  roku  2016  Fundacja  Dzika  Klinika  współpracowała  z  następującymi  organizacjami  i
instytucjami.

Organizacje:  Małopolskie  Towarzystwo  Ornitologiczne,  Stowarzyszenie  Ochrony Sów,
Towarzystwo  na  Rzecz  Ochrony  Przyrody,  Fundacja  Czarna  Owca  Pana  Kota,  Polskie
Stowarzyszenie Ochrony Jeży  „Nasze Jeże”, Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. 

Instytucje:  Instytut  Systematyki  i  Ewolucji  Zwierząt  PAN  w  Krakowie,  Wydział
Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Krakowie,  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony
Środowiska  w  Krakowie,  Generalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Leśne
Pogotowie w Mikołowie Nadleśnictwa Katowice. 

§7.  pkt.10  Statutu.  Współdziałanie  z  organami  administracji  publicznej,  sądami  i  innymi
jednostkami  organizacyjnymi  w  egzekwowaniu  istniejących  przepisów  ochrony  wszystkich
zwierząt i środowiska naturalnego.

W roku sprawozdawczym nie mieliśmy okazji  współpracować ze Strażą Miejską,  Policją  czy
Strażą Pożarną, ze względu na fakt, że inna firma wygrała przetarg o prowadzenie pogotowia
dla dzikich zwierząt w Krakowie, podejmując interwencje z tymi jednostkami. 

§7. pkt.11 Statutu. Przedstawianie własnego stanowiska w kwestii wszelkich działań mogących
stanowić zagrożenie dla wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego. 

W  2016  roku  wypowiadaliśmy  się  jedynie  w  mediach  o  niskim  poziomie  usług  dla  miasta
realizowanych  przez  wybrany  przez  Urząd  Miejski  podmiot  do  prowadzenia  pogotowia  dla
dzikich zwierząt. Miało to miejsce w sytuacji licznego umierania łabędzi na rzece Wiśle, którym
nie udzielono pomocy na czas.

§7. pkt.14 Statutu. 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.



W roku 2016 Fundacja Dzika Klinika podpisała umowę z Wydziałem Kształtowania Środowiska
Urzędu  Miejskiego  w  Krakowie  na  dofinansowanie  zadania  nieinwestycyjnego  pt:  „Ochrona
różnorodności  biologicznej  ekosystemów zurbanizowanych  – platforma edukacyjna (młodzież
szkolna)”. W ramach niniejszego projektu przeprowadzono 53 warsztatów dla dzieci i młodzieży
w których wzięło udział 1168 dzieci. Wydrukowano broszurę informacyjną pt: „Znalazłem dzikie
zwierzę  –  co  robić?”  (6000  szt),  która  była  rozdawana  młodzieży  i  nauczycielom.  Broszury
rozwieziono również do gabinetów weterynaryjnych i sklepów zoologicznych w Krakowie oraz
przekazano do Urzędu Miasta Krakowa. 

W  roku  sprawozdawczym  podpisano  również  drugą  umowę  z  Wydziałem  Kształtowania
Środowiska Urzędu Miejskiego w Krakowie na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pt:
„Ochrona różnorodności  biologicznej  ekosystemów zurbanizowanych  – platforma edukacyjna
(służby  miejskie)”.  W  ramach  niniejszego  projektu  przeprowadzono  3  warsztaty  dla
funkcjonariuszy straży miejskiej, policji, straży pożarnej i urzędników różnych instytucji miejskich
związanych  z tematyką dzikich  zwierząt  występujących  w mieście  Krakowie.  W warsztatach
uczestniczyło  łącznie  31  osób.  W  ramach  zadania  wydrukowano  100  sztuk  broszur
edukacyjnych dla uczestników warsztatów.

Na  stronie  internetowej  Fundacji  Dzika  Klinika  oraz  na  naszym  profilu  na  facebooku'u
udostępniamy  różnorodne  informacje  dotyczące  zagrożeń  jaki  i  niesienia  pomocy  dzikim
zwierzętom.  Udzielamy  różnych  porad  na  temat  ratowania  znalezionych  dzikich  zwierząt  w
potrzebie, zarówno drogą mailową jak i telefoniczną. Udostępniamy mailowo instrukcje opieki i
karmienia poszczególnych grup zwierząt  oraz przekazujemy dane najbliższych ośrodków lub
organizacji pomagającym dzikim zwierzętom w Polsce. Fundacja Dzika Klinika gościła w br. w
różnych mediach (głównie Radio Kraków, Dziennik Polski, Kronika Krakowska i inne).

3) informację  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

W roku 2016 nie prowadzono działalności gospodarczej na większą skalę. Ze sprzedaży
gadżetów uzyskano 3.937 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych)

4) odpisy uchwał zarządu fundacji,

W roku 2016  podjęto pięć uchwał o skutkach finansowych. Dwie o przyjęciu dofinansowania
dwóch zadań nieinwestycyjnych z Gminą Miejską Kraków na łączną kwotę 20.000 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych). Trzecia uchwała dotyczyła przyjęcia darowizny od Towarzystwa
na rzecz Ochrony Przyrody na kwotę 27.200  zł (dwadzieścia siedem tysięcy i dwieście złotych).
Czwarta uchwała dotyczyła zaciągnięcia pożyczki z Polsko-Amerykańskiego Funduszu
Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO) na kwotę 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy
złotych) oraz dwie uchwały o wzięciu pożyczki od Fundatorki na pokrycie działalności statutowej
fundacji na kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). 
Straty z lat ubiegłych zarachowano w koszty bieżącego okresu.

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 Fundacja Dzika Klinika podpisała z Wydziałem Kształtowania
Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dwie umowy umowę na prowadzenie działalności
edukacyjnej z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Krakowie w łącznej



wysokości 20.000  zł (dwadzieścia tysięcy złotych).  W roku 2016 uzyskano z darowizn kwotę
111.748,36. zł (sto jedenaści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i 36/100 gr.) tj.
80,21% przychodów. W ramach działalności gospodarczej uzyskano 3.787 zł (trzy tysiące
siedemset osiemdziesiąt siedem złotych), co stanowi 2,72% przychodu fundacji.

6) informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,

W  roku  sprawozdawczym  na  realizację  celów  statutowych  poniesiono  koszty  w  wysokości
107.416,94. zł (sto siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych i 94/100 gr).

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
W  roku  2016  koszty  administracyjne  wyniosły  28.939,99  zł  (dwadzieścia  osiem  tysięcy
dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i 99/100 gr).

c) działalność gospodarczą: 585,01 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 01/100 gr)
d) pozostałe koszty,

Pozostałe koszty wykazane w sprawozdaniu  w kwocie łącznej 62.891,30 zł (sześćdziesiąt dwa
tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 30/100 gr) to strata za lata poprzednie.

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  2016  zatrudniano  1  pracowników  na  1/2  etatu  przez  2  miesiące.  Nie  zatrudniano
żadnego pracownika do działalności gospodarczej fundacji. 

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,

Łączna kwota wynagrodzeń za 1 osób na 1/2 etatu przez 2 miesiące: 3536,84 zł brutto (trzy
tysiące  pięćset  trzydzieści  sześć  złotych  i  84/100  gr).  Nagrody  –  0  zł,  premie  –  0  zł,  inne
świadczenia – 0 zł, wynagrodzenia z działalności gospodarczej – 0 zł.

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 2016 wypłacano jednemu członkowi Zarządu 2.019,67 zł (3.536,84 zł z narzutami) z tyt.
umowy o pracę.  Nagrody – 0 zł,  premie  – 0 zł,  inne świadczenia  – 0 zł,  wynagrodzenia  z
działalności gospodarczej – 0 zł.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia  i o dzieło

Na kwotę  brutto 55.755,25  zł  (pięćdziesiąt  pięć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  pięć  złotych
25/100 gr).

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 posiadała w roku 2016 żadnych lokat bankowych.

g) wartości  nabytych  obligacji  oraz  wielkości  objętych  udziałów  lub  nabytych  akcji  w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

W roku 2016 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 2016 nabyto żadnych środek trwały na kwotę 938,70 zł (pralka automatyczna). 

j) wartości  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych  sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Zobowiązania  fundacji  na  koniec  roku  sprawozdawczego: 195.752,59  zł,  z  czego  34.300 zł
(trzydzieści  cztery  tysiące  trzysta  złotych)  z  tytułu  pożyczki  z  PAFIO  oraz  157.000  zł  (sto
pięćdziesiąt  siedem tysięcy  złotych)  z  tytułu  pożyczki  od  fundatora  oraz  4.452,59  zł  (cztery
tysiące  czterysta  pięćdziesiąt  dwa  złote  i  59/100  gr)  z  tytułu  innych  zobowiązań,  w  tym
względem fundatora. 

Wartości aktywów stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie fundacji w
kwocie 116.714,03 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset czternaście złotych i 03/100 gr.) oraz z
tytułu  materiałów promocyjnych  przeznaczonych  na  sprzedaż  o  wartości  6.322,25  zł  (sześć
tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 25/100 gr.).

 
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 2016 prowadzono działalność zleconą:
Na edukację ekologiczną dwie dotacje po 10.000 zł z Urzędu Miejskiego w Krakowie, tj.
łącznie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

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 2016  roku  poniesiono  stratę  w  kwocie  68.082,74  zł  (sześćdziesiąt  osiem tysięcy

osiemdziesiąt  2 złote i  74/100 gr).  Na dzień 31.12.2016 r.  zobowiązania wobec budżetu
wynosiły 4.060 zł: z tytułu PDOF na kwotę 4.060 zł i z tytułu ZUS na kwotę 0 zł wymagane
do uregulowania w styczniu kolejnego roku. Zobowiązania z tytułu PDOP nie wystąpiło gdyż
fundacja poniosła stratę. 

W okresie sprawozdawczym za rok 2016 nie była prowadzona w fundacji żadna kontrola. Był to
czwarty rok działania fundacji. 

Joanna D. Wójcik

PrezesFundacji 


