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Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji DODO obejmuje okres sprawozdawczy  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
 

 

1. Uwarunkowania działalności 
Fundacja działa pod nazwą „Fundacja ZOO Wrocław - Dodo”. Ustanowiona została przez ZOO Wrocław 
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław. Fundacja została 
utworzona aktem notarialnym Repetytorium A numer 9547/2016 w dniu 26 kwietnia 2016 i jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623492 
dnia 15 czerwca 2016 roku. 

Regon:         364718178 

NIP:             8982221786 

Kapitał Fundacji, na 31 grudnia 2020 r. wynosił: 89 902,31 zł.  
Właścicielem Fundacji jest jej Fundator: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. 
Fundacja nie posiada oddziałów. 
Podstawowymi dokumentami odniesienia do sprawozdania za rok 2020 jest „Plan działalności  
na rok 2020” oraz „Plan finansowy na rok 2020” zatwierdzony przez Radę Fundacji. 
 

1.1. Przedmiot działalności Fundacji 
 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
1. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 
2. 58.11.Z – Wydawanie książek; 
3. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
4. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami; 
5. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury; 
6. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
7. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych. 

2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
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1. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
2. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
3. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
4. 74.90.Z- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej                       

niesklasyfikowana; 
5. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
1. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza; 
2. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
3. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
4. 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
5. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane; 
6. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
7. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki; 
8. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
9. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
10. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację; 
11. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

 
Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, szczególnie w zakresie wspierania ochrony gatunków zwierząt 
ginących i zagrożonych wyginięciem, w Polsce i na świecie, w środowiskach ich naturalnego 
występowania oraz w hodowli zachowawczej. 
 

 

1.2. Fundacja realizuje swój podstawowy cel poprzez: 
1. Przygotowywanie i prowadzenie programów/projektów tematycznych w zakresie realizacji celu. 
2. Wspieranie działań na rzecz ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem. 
3. Współpracę i wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celem. 
4. Wspieranie finansowe i merytoryczne hodowli zachowawczej ex situ gatunków zwierząt ginących  

i zagrożonych wyginięciem. 
5. Działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą. 
6. Działalność naukową, promocyjną i badawczą. 

2. Władze Fundacji 
 

 Rada Fundacji 
W okresie sprawozdawczym w skład Rady Fundacji wchodzili: 

Przewodniczący Rady Fundacji Radosław Maciej Ratajszczak 24.05.2016 - 31.12.2020 

Członek Rady Fundacji Grzegorz Jan Kaliszczak 24.05.2016 - 31.12.2020 

Członek Rady Fundacji Rafał Guzowski 24.05.2016 - 31.12.2020 

 

  Zarząd Fundacji 
W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Fundacji wchodziły: 

Prezes Fundacji  Anna Barbara Mękarska  24.05.2016 - 31.12.2020 

Członek Zarządu  Marta Aleksandra Gondek    24.05.2016 - 31.12.2020 

Członek Zarządu Lidia Przybylska 27.06.2019 - 31.12.2020 
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3. Zdarzenia istotne dla Fundacji w 2020 roku oraz działalność Zarządu Fundacji 

1. Organizacja i Zarządzanie Fundacją 

W roku 2020 nie zatrudniono żadnych pracowników, natomiast kontynuowano współpracę  
z kilkoma wolontariuszami. Skład Zarządu Fundacji nie zmienił się. 
Fundacja ma swoją siedzibę, wynajmuje pomieszczenie w budynku Dyrekcji ZOO Wrocław Spółka  
z o.o.  przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław. 
 

 

2. Działalność  Fundacji  

Rok 2020 - rok pandemii COVID – 19 nie był łatwym dla Fundacji. Obostrzenia, zakazy uniemożliwiły 
działania Fundacji w wielu aspektach. Dzięki intensywnym staraniom wiele działań udało się 
przeprowadzić ze zmniejszoną intensywnością w okresie letnim. Niestety, druga fala zakażeń jesienią 
2020 spowodowała kolejny spadek działań Fundacji. 
Mimo trudnych warunków pandemicznych Fundacja rozwijała swoją działalność statutową poprzez 
kontynuację wsparcia projektów ochrony gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wspierane 
fundacje i stowarzyszenie z powodu pandemii znajdowały się często w krytycznych warunkach. 
Wsparcie udzielone przez naszą Fundację było zbawienne.   
Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego, po przeprowadzeniu w pierwszym kwartale 2020 roku 
kampanii 1%, pozyskała w 2020 roku 1% podatku dochodowego za 2019 rok od podatników. Przychody 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły 53 255,20 zł. Jest to wynik 
bardzo  zadowalający, odnotowujemy wzrost wobec poprzedniego roku.  
 

 

  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2020 roku Zarząd Fundacji ZOO Wrocław - Dodo kontynuował współpracę z Zoo Wrocław Sp. z o.o. 
i  zorganizowano 3 spotkania „ZOO i DODO na ratunek” (31.01.2020, 28.02.2020, 29.07.2020). Dwa na 
żywo w Zoo Wrocław, jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce, a ostatnie w mediach 
społecznościowych. W spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób, które wsparły finansowo projekt 
ratowania zwierząt w Australii Bushfire Emergency Wildlife Fund oraz projekt ratowania zwierząt w Azji 
w: Save Vietnam’s Wildlife, Anoulak, Free the Bears, Hutan, Katala, Kukang, Prigen oraz projekt 
ratowania żółwi w Senegalu. 
Zarząd Fundacji założył również zbiórkę pieniędzy na wsparcie Australii, która zmagała się z pożarami. 
Zbiórka przyniosła rekordowy dochód w wysokości 213 020,42 zł. 
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Fundacja przeprowadziła również zbiórkę pieniędzy na projektów ratowania zwierząt w Azji i Afryce 
w dobie pandemii: https://zrzutka.pl/ygur5t oraz budowy wybiegu dla niedźwiedzi w Laosie 
https://zrzutka.pl/c3x2m3. 
 

Największą zmianę w 2020 roku przeszła strona Fundacji www.fundacjadodo.pl. Strona ma nową szatę 
graficzną, zakładki, podzakładki.  
 

W okresie od 22 września do 15 grudnia 2020 roku Fundacja wraz z ZOO Wrocław i stowarzyszeniem 
ProRun zorganizowała już IV bieg „Wild Run”, tym razem w wirtualnej odsłonie z powodu pandemii.  
W imprezie wzięło udział blisko 1000 osób z różnych części świata, 13 państw. Bieg przyniósł duży zysk 
finansowy 32 000 zł oraz poszerzył grono osób wspierających Fundację. Duże zainteresowanie mediów 
biegiem pomogło w promowaniu działalności Fundacji. 
 

W 2020 roku Fundacja prowadziła zbiórki publiczne na wsparcie projektów ochrony zwierząt w Azji 
oraz Afryce. Nasze projekty: 

 Program ochrony saola - IUCN Saola Working Group 
 Program ochrony laotańskiego szczura skalnego 
 Program ochrony świni jawajskiej, sroki jawajskiej, łaskunka jawajskiego i szpaka 

czarnoskrzydłego - Kasi /Taman 
 Program ochrony świneczki karłowatej i nosorożca indyjskiego 
 Program ochrony kanczyla filipińskiego i jelenia kalamiańskiego 
 Program ochrony ginącej fauny Sumatry - program Kukang 
 Program budowy wybiegu dla niedźwiedzi i ratowania konfiskowanych ginących gatunków 

zwierząt przez Free the Bears w Laosie 
 Program ochrony ginącej fauny Borneo (pantery mgliste, orangutany, słonie) - fundacja Hutan 
 Program ratowania pangolinów w Wietnamie - Save Vietnam's Wildlife 
 Program ochrony ginącej fauny wyspy Negros (świnia wisajska) - fundacja Talarak 
 Program badania i ochrony kanczyla srebrnogrzbietego w Wietnamie - Global Wildlife 

Conservation 

 Program badania fauny gór Annamskich - stowarzyszenie Anoulak 
 Program reintrodukcji kułanów w Kazachstanie w ramach projektu KULAN STEP 
 Program ochrony manatów afrykańskich - African Aquatic  Conservation Fund 
 Program ochrony pingwinów przylądkowych w SANCCOB 
 Program ochrony żółwi Senegalu - African Chelonian Institute 
 Program ochrony oryksa i addaksa - Marwell Wildlife 
 Program ochrony lemura katta - projekt Reniala 
 Program ochrony okapi - Okapi Conservation Project 
 Program ochrony fenka w Afryce Północnej  

 

Kolejny rok Fundacja we współpracy z Zoo Wrocław oraz firmą EP Reco w 2020 roku kontynuowała 
zbiórkę nieużywanych telefonów komórkowych. Zbiórka telefonów na recykling przyniosła przychód, 
który Fundacja przeznaczyła na projekty ochrony zwierząt w Afryce. Poza aspektem ekonomicznym, 
zbiórka to akcja edukacyjna mająca na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie środowiska 
naturalnego przez wydobycie minerałów koniecznych do produkcji sprzętu elektronicznego. 
 

W 2020 roku Fundacja dalej prowadziła sprzedaż eko-pamiątek, związanych z projektami ochrony 
zagrożonych zwierząt w Laosie, Wietnamie i Indonezji. Pamiątki te to ekologiczna kawa Kukang 
wytwarzana na Sumatrze oraz biżuteria wykonana z wnyków. Kawę produkuje ludność dotychczas 
żyjąca z kłusownictwa, co znacznie ogranicza zagrożenie dla endemicznej fauny tego regionu. Zbierane  

https://zrzutka.pl/ygur5t
https://zrzutka.pl/c3x2m3
http://www.fundacjadodo.pl/


SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 
FUNDACJA ZOO WROCŁAW - DODO 
 

przez lokalną ludność w Laosie i Wietnamie wnyki oraz produkowanie z nich biżuterii wspiera 
bezpośrednio ochronę środowiska i zachęca ludność do pracy na rzecz ochrony przyrody. Sprzedaż 
kawy, zawieszek, breloczków, bransoletek i woreczków przynosi zyski ekonomiczne oraz ekologiczne  
w Azji. 
 

W 2020 roku na Boże Narodzenie Fundacja zachęcała do wsparcia projektów ochroniarskich jako 
ekologiczną alternatywę dla prezentów świątecznych. Darczyńcy otrzymywali bony, które mogli 
ofiarować bliskim. Akcja wsparła projekty ochrony pingwinów, lemurów, pangolinów, panter, manatów 
i świń wisajskich. 
 

W 2020 roku Fundacja kontynuowała współpracę z wolontariuszami, którzy z jednej strony pomagają 
w prowadzeniu strony internetowej i fanpage na portalu społecznościowym Facebook, wspierają przy 
organizacji imprez, przygotowaniu materiałów edukacyjnych i promocyjnych, z drugiej strony podnoszą 
swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 
 

Fundacja w 2020 roku promowała swoją działalność oraz wspierane przez siebie projekty  
na prowadzonej stronie internetowej www.fundacjadodo.pl, na portalu społecznościom Facebook, 
podczas zorganizowanych spotkań i imprez. Strona Fundacji www.fundacjadodo.pl ma nową szatę 
graficzną, zakładki, podzakładki. 
 

W 2020 roku pojawiały się artykuły prasowe na temat działającej przy ZOO Fundacji. Prezes Fundacji  
w 2020 roku miała również kilka wystąpień w mediach, podczas których promowała Fundację. 
 

 

4.  W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji przyjęła następujące uchwały: 
 
- Uchwała nr 1/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO za rok 
2019, 

- Uchwała nr 2/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO za rok 
2019, 

 - Uchwała nr 3/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny 
wniosku Zarządu dotyczącego rozdysponowania zysku Fundacji ZOO Wrocław DODO za 2019 rok, 

- Uchwała nr 4/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
absolutorium dla Członka Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO z wykonywania obowiązków  za 
wykonane obowiązków za rok 2019, 

- Uchwała nr 5/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
absolutorium dla Członka Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO z wykonywania obowiązków za 
wykonane obowiązków za rok 2019, 

- Uchwała nr 6/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
absolutorium dla Członka Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO z wykonywania obowiązków  za 
wykonane obowiązków za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2019 roku, 

http://www.fundacjadodo.pl/
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- Uchwała nr 7/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
absolutorium dla Członka Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO z wykonywania obowiązków  za 
wykonane obowiązków za okres od 1 stycznia do 27 czerwca 2019 roku, 

- Uchwała nr 8/2020 Rady Fundacji ZOO Wrocław – DODO  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
powołania Zarządu Fundacji ZOO Wrocław – DODO na kolejną 4 – letnią kadencję. 
 

 

5. Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł 

Łączna kwota przychodów 360 341,06 

Działalność statutowa nieodpłatna 355 434,06 

Działalność statutowa odpłatna 0,00 

Działalność gospodarcza – sprzedaż pamiątek 4 907,00 

 

5.1. Odpłatne świadczenia – 0,00 zł.  

5.2. Działalność gospodarcza – sprzedaż pamiątek 4 907,00 zł.   

 

6. Informacja o poniesionych kosztach 

 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 351 866,84 

Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00 

Koszty działalności gospodarczej 2 856,05 

Inne koszty 5,40 

RAZEM 354 728,29 

 

 

7. Dane Fundacji o: 

a. liczbie osób zatrudnionych – brak umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, 
b. udzielone i zaciągnięte pożyczki – w okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto 

pożyczek, 
c. saldo na rachunku bankowym prowadzonym przez PKO Bank Polski SA na dzień 31.12.2020 

wynosi: 78 323,93 zł. 
d. Fundacja nie nabyła obligacji, akcji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego, 
e. Fundacja nie nabyła nieruchomości, 
f. Fundacja nie nabyła środków trwałych, 
g. wartość aktywów wynosi 89 950,11zł; zobowiązania na dzień 31.12.2020 wynoszą 47,80 zł. 
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8. Fundacja nie wykonywała działań na rzecz podmiotów państwowych  
i samorządowych. 
 

 

9. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych 
 
Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 do Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście.      
Nie posiada zobowiązań publicznoprawnych. 
  

10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 
 
11. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła adresu siedziby.  
 

 

Podsumowanie 

 

Rok 2020 mimo panującej pandemii COVID -19 wzmocnił podwaliny organizacyjne działalności 
Fundacji. Fundacja kontynuowała współpracę w ramach prowadzonych projektów ochroniarskich. 
Nieustannie następuje popularyzacja i promocja projektów wspieranych przez Fundację i Zoo Wrocław. 
Idea wspierania ochrony mało poznanych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem staje się 
znakiem rozpoznawalnym Fundacji i Zoo Wrocław. 

 

 

 

PODPISY ZARZĄDU 

  

 
 

Anna Barbara Mękarska                        Lidia Przybylska                          Marta Aleksandra Gondek 

    Prezes Fundacji                          Członek  Zarządu Fundacji                  Członek Zarządu Fundacji  


