SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2017.
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, 31841 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 1.01.2017 31.12.2017 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 2017 Fundacja realizowała swoje cele w następującym zakresie:
§7. pkt. 2 Statutu. Rehabilitacja, leczenie i przystosowywanie do życia na wolności dzikich zwierząt.
Ze względu na brak finansowania leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt prowadzono w bardzo
ograniczonym zakresie.
§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 2017 Fundacja Dzika Klinika współpracowała w
tej kwestii z przychodnią weterynaryjną Vetika -lek.wet. Karoliną Ptak oraz przychodnią wet. ABwet
–lek.wet. Agata Blusiewicz.
§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 2017 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, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
§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 2017 roku wypowiadaliśmy się w mediach jedynie o konieczności utworzenia w Krakowie
profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
§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 2017 Fundacja Dzika Klinika podpisała umowy z Wydziałem Kształtowania Środowiska
Urzędu Miejskiego w Krakowie na dofinansowanie dwóch zadań nieinwestycyjnych pt: „Ochrona
różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna III edycja
(Kampania BUS TV)” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych –
platforma edukacyjna III edycja (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli)” . W
ramach niniejszych projektów przeprowadzono 100 bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży
w których wzięło udział 2351 dzieci. W czasie trwania warsztatów wykorzystana była prezentacja
multimedialna dzięki której, prowadzący zajęcia mógł w przystępny sposób przekazać tematykę
projektu, uatrakcyjniając prezentacje ciekawostkami z życia dzikich zwierząt. Warsztaty dotyczyły
zaniku bioróżnorodności (1 godz. dydaktyczna zajęć w klasie).
Na zajęciach opowiadano o problemach gatunków w środowisku zurbanizowanym. Pokazywano
jak odróżniać zwierzęta wymagające pomocy od zdrowych. Podkreślano, jak dzieci mogą wpływać
na polepszenie swojego otoczenia. Zwrócono też uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa w
kontaktach z dzikimi zwierzętami. Wyprodukowano również 5 filmów edukacyjnych, które były
emitowane w autobusach miejskich. Zasięg kampanii był spójny z Systemem Komunikacji Miejskiej
w Krakowie (KMK), który obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Krakowa i dodatkowo 15 gmin

ościennych. Dotarcie do odbiorców było poprzez emisję 5 filmów edukacyjnych, które zostały
umieszczone w ramówce wyświetlanej w sposób ciągły (zapętlenie) w 267 autobusach MPK S.A.
Emisja filmów była nieodpłatna, co zostało uzgodnione z Wydziałem Promocji i Turystyki Referatem Zarządzania Marką Kraków. Autobusy z nośnikiem BUS TV przewożą 2 000 000
pasażerów w ciągu tygodnia, tj. w czasie emisji pojedynczego filmu.
W roku sprawozdawczym podpisano również umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pt:
„Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna III
edycja”. W ramach niniejszego projektu zostało przeprowadzonych dodatkowo 50 zajęć
edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gmin sąsiadujących z
Krakowem oraz opracowano i wydrukowano broszurę „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” nakład
2500 szt. oraz zeszyty zadań - nakład 1000 szt. Powyższe materiały były przekazywane
przedszkolom i szkołom w których prowadzone były zajęcia (łącznie z placówkami na terenie
Krakowa) oraz dodatkowo do bibliotek, urzędów, sklepów zoologicznych, gabinetów
weterynaryjnych itp.
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, Gazeta Krakowska, Kronika Krakowska i inne).
3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
W roku 2017 nie prowadzono działalności gospodarczej na większą skalę. Ze sprzedaży
gadżetów uzyskano 2.301,50 zł (dwa tysiące trzysta jeden złotych i 50 groszy).
4) odpisy uchwał zarządu fundacji,
W roku 2017 podjęto cztery uchwały o skutkach finansowych. Jedną o zmniejszeniu opłat za
media w lokalu użyczonym Fundacji na biuro. Jedną o przyjęciu dofinansowania dwóch zadań
nieinwestycyjnych z Gminy Miejskiej Kraków na łączną kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy
złotych). Jedną uchwałę o przyjęciu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych).
Czwarta uchwała dotyczyła przyjęcia darowizny od Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody na
kwotę 8058,60 zł (osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i 60 groszy).
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 na prowadzenie działalności edukacyjnej w
łącznej wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz jedną umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 16.000 zł
(szesnaście tysięcy złotych).

W roku 2017 uzyskano z darowizn kwotę 23.232,91. zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście
trzydzieści dwa złote i 91 groszy) tj. 37,76% przychodów. W ramach działalności gospodarczej
uzyskano 2.301,50 zł (dwa tysiące trzysta jeden złotych i 50 groszy), co stanowi 3,74%
przychodu fundacji.
6) informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
W roku sprawozdawczym na realizację celów statutowych poniesiono koszty w wysokości
53.751,49. zł (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i 49 groszy).
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
W roku 2017 koszty administracyjne wyniosły 11.774,30 zł (jedenaście tysięcy siedemset
siedemdziesiąt cztery złote i 30 groszy).
c) działalność gospodarczą: 539,25 zł (pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 25 groszy)
d) pozostałe koszty,
Pozostałe koszty wykazane w sprawozdaniu w kwocie łącznej 71.676,39 zł (siedemdziesiąt jeden
tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i 39 groszy) to łączna 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 2017 zatrudniano 1 pracownika na 1/2 etatu przez 3 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 osobę na 1/2 etatu przez 3 miesiące: 1.809,15 zł brutto (jeden
tysiąc osiemset dziewięć złotych i 15 groszy). 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 2017 wypłacano jednemu członkowi Zarządu 1.500 zł (1.809,15 zł z narzutami, tysiąc
osiemset dziewięć złotych i 15 groszy) 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 33.204,25 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście cztery złote i 25 groszy).
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 2017 żadnych lokat bankowych.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W roku 2017 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 2017 nabyto środek trwały na kwotę 3.790,00 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt
złotych).
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Zobowiązania fundacji na koniec roku sprawozdawczego: 92.133,31 zł, z czego 34.300 zł
(trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) z tytułu pożyczki z PAFIO oraz 56.000 zł (pięćdziesiąt
sześć tysięcy złotych) z tytułu pożyczki od fundatora oraz 1.833,31 zł (tysiąc osiemset trzydzieści
trzy złote i 31 groszy) z tytułu innych zobowiązań, w tym względem fundatora.
Wartości aktywów stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie fundacji w
kwocie 429,53 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 53 grosze) oraz z tytułu materiałów
promocyjnych przeznaczonych na sprzedaż o wartości 6.248,00 zł (sześć tysięcy dwieście
czterdzieści osiem złotych).
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 2017 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) oraz jedną dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 16.000 zł (szesnaście 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 2017 roku poniesiono stratę bilansową na łączną kwotę 78.167,25 zł (siedemdziesiąt
osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i 25 groszy), strata podatkowa wyniosła
6.931,36 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wobec budżetu wynosiły 224,00 zł: z tytułu
PDOF 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 2017 nie była prowadzona w fundacji żadna kontrola. Był to
piąty rok działania fundacji.
Prezes
Joanna D. Wójcik

