
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2020 - KOREKTA.

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  1.01.2020  -
31.12.2020 Joanna D. Wójcik – Prezes (os. Kazimierzowskie 18/156, 31-841 Kraków), Dorota
Dudek  –  Wiceprezes  (ul.  Stawarza  8a,  30-540  Kraków).  Fundacja  posiada  konto  w banku
Pekao S.A. nr:  PL 51 1240 4650 1111 0010 5077 3087.

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 2020 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 2020 Fundacja Dzika Klinika współpracowała w
tej kwestii z przychodnią weterynaryjną Vetika – lek. wet. Karoliną Ptak.

§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 2020 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,  Instytut  Ochrony
Przyrody  Pan  w  Krakowie,  Wydział  Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Krakowie
(Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska),  Zarząd Zieleni Miejskiej  w Krakowie,  Zarząd
Inwestycji  Miejskich  w  Krakowie,  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

§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 inne firmy posiadają umowę z Urzędem Miejskim na 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 2020 roku wypowiadaliśmy się w mediach jedynie w kwestiach związanych z utworzeniem 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 2020 (jeszcze przed pandemią) Fundacja Dzika Klinika otrzymała dotację z Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  na  dofinansowanie  zadania
nieinwestycyjnego  pt:  „Ochrona  różnorodności  biologicznej  ekosystemów  zurbanizowanych  –
platforma edukacyjna VI edycja”. Niestety ze względu na nastanie pandemii koronawirusa nie udało
się zrealizować działań zaplanowanych w projekcie. Pomimo kilkukrotnych starań i wnioskowania
do WFOŚiGW, nie wyrażono zgody na wprowadzenie zmian do naszego projektu pozwalających na
jego realizację pomimo pandemii. Odmówiono nam możliwości zmiany sposobu i zakresu realizacji
działań,  tj.  przekształcenia  wszystkich  działań  na  wirtualne  oraz  odmówiono  nam  możliwości
zmiany terminu realizacji projektu tj. wydłużenia działań. Pomimo kilkukrotnych prób negocjacji z
WFOŚiGW dotacja została nam odebrana. Jeśli zaś chodzi o małe granty, które pozyskiwaliśmy do
tej pory z Urzędu Miasta Krakowa na realizację naszych działań edukacyjnych, w roku 2020 nie
były  one  przyznawane.  Ze  względu  na  dziurę  budżetową  środki  na  małe  granty  zostały



przeniesione  na inne  zadania  miejskie.  W efekcie  w roku sprawozdawczym  nie  realizowaliśmy
żadnych działań edukacyjnych. 

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

Zgodnie ze statutem do KRS wpisane były następujące PKD działalności gospodarczej:
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową;
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy 
dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana;
75.00.Z Działalność weterynaryjna;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony 
przyrody;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Jednak w roku 2020 nie prowadzono działalności gospodarczej na większą skalę. Ze sprzedaży
gadżetów uzyskano 255,00 zł (PKD 47.91.Z). Natomiast poświęcono więcej wysiłku w rozwój
działalności  gospodarczej  w  ramach  PKD  74.90.Z,  realizując  takie  umowy  jak:  nadzór
ornitologiczny  nad  wycinką  i  pielęgnacją  drzew  oraz  monitoring  sów.  Z  tej  działalności
pozyskano łącznie 3350,00 zł. W przyszłych latach zostaną podjęte działania aby rozwijać tą
gałąź działalności gospodarczej. W ramach PKD 85.59.B wykonano dwa warsztaty edukacyjne
uzyskując łącznie 800,00 zł.  

4) odpisy uchwał zarządu fundacji,

W roku 2020 podjęto tylko 2 uchwały o skutkach finansowych.  Jedną o przyjęciu darowizny od
Towarzystwa  na  rzecz  Ochrony  Przyrody  na  kwotę  9.657,30  zł  (słownie:  dziewięć  tysięcy
sześćset pięćdziesiąt siedem i 30 groszy). Druga uchwała dotyczyła spłacenia części pożyczki
zaciągniętej  przez fundację u Fundatora, spłata w kwocie:  14.450,00 zł  (czternaście tysięcy
czterysta  pięćdziesiąt  złotych  i  00  groszy).  Straty  z  lat  ubiegłych  zarachowano  w  koszty
bieżącego  okresu,  jednak  dzięki  w/w  spłacie  zmniejszyły  się  one  w  porównaniu  do
poprzedniego  okresu  rozliczeniowego.  W  załączeniu  obie  uchwały  w  formie  skanu
potwierdzonego za zgodnością z oryginałem.



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
jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), 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,

Przychody  ogółem  za  rok  2020  wyniosły  27.543,99  zł  (dwadzieścia  siedem  tysięcy  pięćset
czterdzieści  trzy  złote  i  99  groszy).  W  roku  sprawozdawczym  Fundacja  Dzika  Klinika  nie
podpisała  żadnej  umowy  o  dofinansowanie  z  budżetu  państwa,  ani  z  budżetu  jednostek
samorządu terytorialnego. Nie prowadzono też odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów  statutowych.  Otrzymaliśmy  bezzwrotną  pożyczkę  w  ramach  ustawy  anty-covid-19  w
wysokości  5.000,00  zł  (pięć  tysięcy  złotych  i  00  groszy)  w  formie  przelewu.  Z darowizn
bankowych  w  formie  przelewów  na  konto  fundacji  uzyskano  kwotę  łączną  18.137,90  zł
(osiemnaście  tysięcy  sto  trzydzieści  siedem  złotych  i  90  groszy)  tj.  65,85%  przychodów
fundacji. W ramach działalności gospodarczej PKD 47.91Z uzyskano 255,00 zł ze sprzedaży
gadżetów.  W  ramach  działalności  gospodarczej  PKD  85.59B  PKD  uzyskano  800,00  zł  z
edukacji pozaszkolnej. W ramach PKD 74.90Z uzyskano 3.350,00 zł inwentaryzacje i nadzory
przyrodnicze.  Łącznie  z  działalności  gospodarczej  pozyskano  (w formie  przelewu  na  konto
fundacji): 4.405,00 zł (cztery tysiące czterysta pięć złotych i 00 groszy), co stanowi prawie 16%
przychodu fundacji.

6) informację o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew)
na :
a) realizację celów statutowych,

W  roku  sprawozdawczym  na  realizację  celów  statutowych  poniesiono  koszty  w  wysokości
10.710,56 zł (dziesięć tysięcy siedemset dziesięć złotych i 56 groszy). W tym gotówką 662,49 zł,
przelewem 10.048,07 zł.

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
W  roku  2020  koszty  administracyjne  wyniosły  10.475,72  zł  (dziesięć  tysięcy  czterysta
siedemdziesiąt  pięć  złotych  i  72  grosze).  W  tym  gotówka  591,40  zł,  przelewem  9884,32  zł.
Pozostałe wydatki do zapłaty w 2021 w kwocie 444,05 zł.

c) działalność gospodarczą: 12,99 zł 
d) pozostałe koszty,

Pozostałe koszty wykazane w sprawozdaniu  w kwocie  łącznej  85.135,11 zł  (osiemdziesiąt  pięć
tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i 11 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 2020 nie zatrudniano żadnego pracownika na umowę o pracę. Nie zatrudniano też 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  umowę  o  pracę  –  0  zł,  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 2020 nie  wypłacano  żadnemu członkowi  Zarządu wynagrodzeń  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

W roku sprawozdawczym wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i dzieło wyniosły: 0 zł , obciążenie
składkami ZUS: 702 zł ( siedemset dwa złote i  00 groszy) z umowy wolontariatu.

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 zgromadzonych na rachunkach płatniczych,  ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku  bankowego  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  w  przypadku
rachunku  członka  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  oraz  kwotach
zgromadzonych w gotówce,

Fundacja nie posiadała w roku 2020 żadnych lokat bankowych, ani większych kwot zgromadzonych
w gotówce. Stan kasy na 31.12.2020 to 370,48 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych i 48 groszy), a na
koncie fundacji – 3.266,08 zł (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 08 groszy). 

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

W roku 2020 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 2020 nie nabyto żadnych środków trwałych. 

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

Zobowiązania  fundacji  na  koniec  roku  sprawozdawczego:  76.589,71  zł  (siedemdziesiąt  sześć
tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 71 groszy), z czego 72.900 zł (siedemdziesiąt dwa
tysiące dziewięćset złotych i 00 groszy) z  tytułu pożyczki od fundatora.

Wartości aktywów stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie fundacji w
kwocie  3.636,56 zł  (trzy tysiące trzydzieści  sześć złotych i  56 groszy)  oraz z  tytułu  materiałów
promocyjnych  przeznaczonych  na  sprzedaż  o  wartości  3.618,61  zł  (trzy  tysiące  sześćset
osiemnaście złotych i 61 groszy) oraz pozostałe należności 4.632,86 zł (cztery tysiące sześćset
trzydzieści dwa złote i 86 groszy).

 
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 2020 nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

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
2020 roku poniesiono  stratę  bilansową  na łączną kwotę  68.301,68 zł  (sześćdziesiąt  osiem
tysięcy trzysta jeden złotych i 68 groszy),  zysk podatkowy wyniósł  11.833,43 zł (jedenaście
tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 43 groszy). Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wobec
budżetu wynosiły 0 zł: z tytułu PDOF 0 zł i z tytułu ZUS na kwotę 0 zł. Zobowiązania z tytułu
PDOP nie wystąpiło gdyż fundacja rozlicza straty z lat ubiegłych. 

10) informację,  czy  fundacja  ustanowiona  na  podstawie  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1984  r.  o
fundacjach  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

11) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia  1984  r.  o  fundacjach  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.”.

W okresie sprawozdawczym fundacja nie przyjęła, ani nie dokonywała płatności o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, ani jako transakcji pojedynczej czy w częściach.

W okresie sprawozdawczym za rok 2020 nie była prowadzona w fundacji żadna kontrola. Był to
ósmy rok działania fundacji. 

Prezes
Joanna D. Wójcik


