
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CZARNA OWCA PANA KOTA ZA 
ROK 2011 
 
I. 
 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota  
 
Siedziba i adres do korespondencji: 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23 lok. 36 
 
Biuro Fundacji: 31-052 Kraków, ul. Miodowa 41, lok.14b  
 
Strona www: www.czarnaowca.org 
 
E-mail: fundacja@czarnaowca.org  
 
Tel. 0 609 734 331  
 
Data wpisu do KRS: 13 marzec 2009 
 
Nr w KRS: 0000325626 
 
REGON: 120874878 
 
NIP: 6751410960 
 
 
 
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą  2 osoby: 
- Paulina Anna  Skotnicka, członkini Zarządu Fundacji, zamieszkała ul. Długosza 17 II lok. 26, 31-513 
- Joanna Magdalena Wydrych, członkini Zarządu Fundacji, zamieszkała ul. Na Szaniec 23 lok. 36, 31-559 
Kraków. 
 
 
Do celów statutowych Fundacji należy: 
 
a. przeciwdziałanie bezdomności, okrucieństwu i wszelkiej przemocy względem zwierząt 
b. pomoc zwierzętom krzywdzonym, porzucanym, chorym i pozbawionym właściwej opieki 
c. podejmowanie działań na rzecz głębszych zmian systemowych dotyczących sytuacji zwierząt oraz 
zwiększania ich podmiotowości  
d. podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania 
zwierząt, przynależnych im praw, ich respektowania, obowiązków opiekunów i instytucji względem zwierząt 
e. propagowanie wegetarianizmu i weganizmu 
f. przeciwdziałanie dyskryminacji zwierząt i ludzi 
g. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na 
różnorodność, w tym przeciwdziałanie szowinizmowi gatunkowemu - „gatunkowizmowi”, jak też wszelkim 
formom dyskryminacji - ze względu na płeć, pochodzenie, orientacje seksualną, niepełnosprawność, wiek, 
dochody itp.  
h. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 
i. podejmowanie wszelkich działań artystycznych, kulturowych i edukacyjnych mogących zwrócić uwagę na 
dyskryminację zwierząt i ludzi 
j. wspieranie osób i instytucji podejmujących tematykę praw zwierząt.  
 
Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem (zmienionym 7.10.2010 roku) poprzez: 
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a. niesienie pomocy pokrzywdzonym zwierzętom, w tym prowadzenie działalności adopcyjnej, zapewnienie 
należytej opieki, prowadzenie programów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz podejmowanie bieżących 
działań w obronie krzywdzonych zwierząt 

b. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw, których ofiarami są 
zwierzęta 

c. prowadzenie monitoringu działań instytucji właściwych w zakresie przestrzegania i ochrony praw zwierząt 
oraz ludzi oraz rejestrowanie przypadków niewłaściwego traktowania zwierząt 

d. rzecznictwo interesów grup pokrzywdzonych, w szczególności zwierząt 
e. wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób prowadzących działania zgodne z celami 
Fundacji  
f. tworzenie i przystępowanie do partnerstw 
g. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, spotkań otwartych, konferencji, seminariów, wystaw, 
konkursów, festiwali, koncertów, pokazów filmowych, happeningów, aukcji  oraz innych wydarzeń kulturalno - 
edukacyjnych 
h. prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, odczytów, prezentacji w celu uwrażliwiania na 
los zwierząt i ludzi oraz poprawy warunków bytowych tych pierwszych 
j. prowadzenie akcji informacyjnych, popularyzatorskich, oraz kampanii medialnych 
i. moderowanie współpracy organizacji i społeczności lokalnej w celu wspólnej pracy nad poprawą sytuacji 
zwierząt oraz grup dyskryminowanych 
k. prowadzenie strony www związanej z działalnością Fundacji 
l. organizowanie imprez publicznych połączonych ze zbiórką funduszy 
m. wspieranie, organizacja i prowadzenie działalności wydawniczej i artystycznej  
n. prowadzenie poradnictwa behawiorystycznego oraz edukacyjnego i szkoleniowego dla osób prywatnych i 
organizacji pozarządowych  
o. prowadzenie działalności badawczej 
p.(wykreślony). 
 
 
II. 
 
Opis działalności Fundacji Czarna Owca Pana Kota podjętej w 2011 r. 
 
:: Strona internetowa Fundacji – www.czarnaowca.org  
 
Począwszy od założenia Fundacji w 2009 roku trwały bieżące prace nad rozwojem strony Fundacji – również 
i w 2011 roku. W 2012 roku planowana jest dalsza przebudowa strony Fundacji w kierunku jej większej 
funkcjonalności oraz zarchiwizowania strasznych wiadomości. Strona Fundacji zostanie poszerzona m.in. o 
ogłoszenia dot. adopcji kotów znajdujących się pod opieką Fundacji oraz o sekcję tematyczną: materiały do 
pobrania. 
 
:: realizowane projekty: 
 

A. PROEJEKTY NON-PROFIT: 
 
Fundacja kontynuowała realizację kilku projektów non- profit oraz wprowadziła nowe działania. Były to: 
 
 
:: Kot nie ślimak (domku nie nosi) (Styczeń – Grudzień 2011)   -  projekt pomocowy polegający na 
przygotowywanie domków dla wolno żyjących kotów.  Projekt realizowany przy współpracy wolontariuszy. 
Fundacja przygotowała od stycznia do grudnia 2011 roku 21 domków dla bezdomnych zwierząt (w  tym 3 
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domki otrzymane od Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które zostały ocieplone przez 
Fundację Czarna Owca Pana Kota). Wszystkie domki zostały przekazane karmicielkom bezdomnych kotów i 
ustawionych w ustronnych miejscach, tak by koty bezdomne mogły je spokojnie użytkować. 

Jednocześnie w ramach projektu „Kot nie ślimak (domku nie nosi) prowadzone były bezpłatne warsztaty 
budowy domków dla bezdomnych kotów. Pilotażowy warsztat odbył się 29 stycznia 2011 roku w 
Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży (Kraków, ul. Wietora 13/15), które użyczyło nieodpłatnie sali 
Fundacji na przeprowadzenie warsztatu. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów obejrzeli zrealizowany przez 
Fundację w 2010 roku film „Stan zakocenia” (dzięki dofinansowaniu z Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych) oraz otrzymali bezpłatne publikację „Kocie kwartały. Krótki przewodnik po kotach” ( wydany 
w ramach projektu „Mamy kota na punkcie wolontariatu” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich). Warsztat okazał się dużym sukcesem, zatem Fundacja postanowiła organizować cykliczne 
warsztaty budowy domków. W 2011 roku zostały zorganizowane kolejne 3 warsztaty budowy domków dla 
bezdomnych kotów – 22 października, 5 listopada i 10 grudnia. W warsztatach łącznie uczestniczyło ponad 
60 osób w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzieży, studentów jak i osób dorosłych. Zostały 
wybudowanych 11 domków. 

Dodatkowo warsztaty budowy domków dla bezdomnych kotów zostały zorganizowane 14 listopada w 
Gazeta Cafe, kawiarni prowadzonej przez Gazetę Wyborczą, w której powstały kolejne 2 domki i 
uczestniczyło około 15 osób, oraz podczas Maratonu Radia Pryzmat 26 listopada, podczas którego 
dziennikarze/dziennikarki internetowego radia młodzieżowego Radia Pryzmat zbudowali 2 kolejne domki dla 
bezdomnych kotów.  

Kolejne warsztaty są planowane na rok 2012- zostały już ustalone terminy: 14 stycznia, 11 lutego i 10 marca 
2012.  

:: KOTering – projekt polegający dokarmianiu bezdomnych kotów bytujących na terenie Krakowa i wsparciu 
dla karmicielek kotów bezdomnych – Fundacja Czarna Owca Pana Kota dzięki aktywności dzieci i młodzieży 
z krakowskiej szkoły podstawowej nr 72, które przeprowadziły na rzecz Fundacji zbiórkę karmy dla 
bezdomnych kotów w szkole, a także wsparciu indywidualnych darczyńców Fundacja mogła ofiarowaną 
karmę przekazać karmicielkom współpracującym z Fundacją Czarna Owca Pana Kota. 

:: adopcje zwierząt – w roku 2011 do Fundacji trafiło 12 kotów – udało się wyadoptować 9 kotów, w tym 1 
po 3 adopcjach wrócił do Fundacji, 4 w dalszym ciągu czekają na adopcję. Fundacja rozpoczęła akcję 
Wyjątkowy Kot dla Wyjątkowego/ej Opiekuna/ki oferując osobom adoptującym bezpłatne szkolenie z opieki 
nad kotami Akademia Pana Kota oraz doradztwo w pierwszych miesiącach po adopcji. 

:: Z aparatem wśród kotów (Styczeń- Grudzień 2011) - projekt fotograficzny dokumentujący warunki 
bytowania wolno żyjących kotów na terenie Krakowa i Małopolski. Fundacja w dalszym ciągu zbierała 
zdjęcia pod kątem zorganizowania przyszłej wystawy fotografując koty bezdomne, koty na aukcjach, koty w 
domach tymczasowych.  

:: Wszechnica pod Kotem  (Styczeń- Grudzień 2011) -  cykl spotkań otwartych o interdyscyplinarnym 
charakterze, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat zwierząt, ich praw, warunków ich życia w 
mieście, w szczególności kotów. W zamyśle Fundacji spotkania te mają rozpropagować ideę pomocy 
zwierzętom. W 2011 roku odbyło się 1 spotkanie w ramach projektu i było to spotkanie z amerykańskim 
obrońcą praw zwierząt, filozofem i teoretykiem ruchu praw zwierząt, autorem wielu publikacji nt. praw 
zwierząt dr Stevenem Bestem – „Wyzwolenie zwierząt i dziedzictwo XIX – wiecznego abolicjonizmu/Animal 
Liberation and the Legacy of 19th Century Abolitionism”. Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2011 roku i 
dotyczyło zależności między współczesnym ruchem na rzecz wyzwolenia zwierząt a XIX-wiecznym ruchem 
na rzecz zniesienia niewolnictwa. 

:: warsztaty empatyczności „Koty uczą dzieci” -  interaktywne warsztaty empatyczności są autorskim 
pomysłem Fundacji i są prowadzone w trzech wersjach – dla przedszkolaków, dzieci ze szkoły podstawowej 
(warsztaty empatyczno-komiksowe, gdzie dzieci uczestniczą w empatyzujących grach i zabawach, a 
podstawą warsztatów jest komiks, a następnie zdobytą wiedzę zawierają w tworzonych przez siebie 



 

 

komiksach lub rysunkach zwierząt – ich prace są zamieszczone na stronie Fundacji www.czarnaowca.org w 
dziale Koty uczą dzieci) oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej (warsztaty na podstawie filmu).  
W 2011 roku Fundacja w ramach projektu przeszkoliła około 470 uczniów szkół krakowskich i poza 
krakowskich. Fundacja przeprowadziła warsztaty dla kilkunastu klas w szkole podstawowej nr 72, w szkole 
podstawowej nr  25, dla klas gimnazjalnych i licealnych w zespole szkół ogólnokształcących nr 16 oraz w 
YMCA w Krakowie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. 

:: behawiorystyka – Fundacja Czarna Owca Pana Kota ruszyła w grudniu 2011 roku z nową aktywnością – 
rozpoczęła cykl bezpłatnych indywidualnych spotkań z kocią behawiorystką – praktyczką, opiekującą się od 
ponad 20 lat kotami – Panią Zofią Kluz. Spotkania, na które trzeba się zapisać mailowo odbywać się będą 
raz w miesiącu.  

B. PROJEKTY DOFINANSOWANE: 

W 2011 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota realizowała dwa dofinansowane projekty: „Nakręceni 
aktywizmem” dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz „Sieć OFF – Ogólnopolskie 
Forum Fauna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 
Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 

- „Nakreceni aktywizmem” – 6 miesięczny projekt został dofinansowany przez Fundację Banku 
Zachodniego w ramach Banku Ambitnej Młodzieży. Głównym celem projektu była aktywizacja  obywatelska i 
społeczna młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu Krakowa i Małopolski poprzez rozwój ich empatii 
wobec zwierząt oraz umiejętności przekazywania tej postawy ogółowi społeczeństwa za pomocą 
współczesnych technik medialnych. W ramach projektu „Nakręceni aktywizmem”: 

-  przeprowadzono warsztaty empatyczności względem zwierząt skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej – odbyły się one w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności. Warsztaty odbywały się na 
podstawie 25-minutowego filmu dokumentalnego „Stan zakocenia”, zrealizowanego w 2010 roku przez 
Fundację Czarna Owca Pana Kota i poświęconego obecności bezdomnych zwierząt, w szczególności kotów 
w przestrzeni miejskiej 

- został nakręcony 45 minutowy dokument „Powodzięta” opowiadający o ewakuacji schroniska oraz o 
osobach prywatnych i instytucjach, które w maju 2010 roku wiedząc, że krakowskie schronisko jest 
zagrożone powodzią, zdecydowały się wziąć zwierzę pod swój dach, a gdy minęło zagrożenie albo zostawiły 
zwierzę u siebie albo znalazły mu inny stały dom. W filmie został przedstawiony unikalny obywatelski zryw 
osób na co dzień nie zaangażowanych w pomoc zwierzętom, które jednak w obliczu tragedii potrafiły się 
zorganizować. Dzięki ich szybkiej reakcji akcja ewakuacji około 600 psów i ponad 100 kotów trwała zaledwie 
cztery godziny.  Film próbuje odtworzyć klimat tamtych dni oraz przedstawić tło zaskakującej mobilizacji 
społecznej mieszkańców Krakowa, pragnących ocalić zagrożone zwierzęta.  Na potrzeby filmu 
przeprowadzono wywiady i nagrano ponad 10-godzinny materiał filmowy w krakowskim Schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, Krakowskim Klubie Jazdy Konnej, dokąd podczas powodzi ewakuowano zwierzęta, 
dziennikarzami relacjonującymi wydarzenia w mediach (Gazeta Wyborcza, TVP Kraków, Radio Kraków) oraz 
osobami, które przygarnęły zwierzęta (w filmie wykorzystano wypowiedzi ponad 20 osób). Fundacja 
zdecydowała się na realizację filmu dokumentalnego ze względu na szeroki zasięg oddziaływania tego 
medium oraz dlatego, iż materiały audiowizualne są medium świetnie oddziałowującym na młodych ludzi. W 
filmie wypowiadają się osoby młode, z którymi młodzież szkolna może się identyfikować, a także  ludzie 
(wywodzący się z różnych środowisk i grup wiekowych), z których można brać dobry przykład.  

- odbył się pokaz filmu „Powodzięta” w krakowskim kinie Agrafka ( 27 lipiec 2011). W pokazie brało udział 85 
osób, a po pokazie odbyła się dyskusja z osobami uczestniczącymi w realizacji filmu. 

Projekt został objęty patronatem medialnym: Magazynu Kocie sprawy, Radia Pryzmat oraz portalu 
Animalpedia. 

- „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój 
dialogu obywatelskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie na 2 lata ( kwiecień 2011 – kwiecień 2013). 

Projekt „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” jest projektem skierowanym do działaczy i działaczek 
polskich organizacji pozarządowych zajmujących pomocą zwierzętom i ochroną ich praw. NGO pro-
zwierzęce w Polsce borykają się z nawałem bieżącej pracy na rzecz zwierząt, rozdrobnieniem, muszą 
walczyć z postrzeganiem ich jako mniej profesjonalne, mniej poważne czy mniej zasługujące na 
dofinansowanie ich działań. Dostrzegając potencjał i ogrom pracy wykonywanej codziennie przez 
przedstawicieli NGO pro-zwierzęcych chcemy w ramach projektu zintegrować to środowisko, stworzyć 
platformę porozumienia między poszczególnymi organizacjami, tak by umożliwić im wzajemne wspieranie 
się w swoich działaniach, wspólne występowanie w interesie zwierząt i ich praw oraz skuteczniejsze 
przekazywanie  idei humanitaryzmu, odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego. 

Projekt obejmie 30 organizacji i 60 przedstawicieli/przedstawicielek organizacji prozwierzęcych. Podczas 
miesięcznej rekrutacji do projektu zgłosiły się ponad 40 organizacji z których zostało wybranych 33 
organizacji, spełniających kryteria kwalifikowalności.  

W ramach projektu: 
 
- zostaną zorganizowane dwudniowe integrujące środowisko warsztaty partnerskie w Warszawie i Krakowie 
- zostanie stworzona platforma internetowa  
- odbędą się trzy Zjazdy OFF podejmujące m.in. tematykę: partnerstwa wewnątrzsektorowego, współpracy 
NGO z administracją publiczną, współpracy z biznesem, pozyskiwania funduszy na działalność,  
- odbędą się szkolenia w ramach Szkoły OFF ( PR i kontakty z mediami, Fundraising i granty na rzecz NGO, 
Zasady współpracy z administracją publiczną i techniki dialogu obywatelskiego, Komunikacja, język i 
działania na rzecz równości płci). Szkolenia z każdego tematu będą się odbywały w trzech miastach 
(Kraków, Warszawa, Poznań).  
- uczestnicy i uczestniczki skorzystają z doradztwa fundraisingowego 
- zostaną opracowane dwie ekspertyzy dotyczące aspektów funkcjonowania organizacji pro-zwierzęcych 
- powstanie film poświęcony organizacjom pro-zwierzęcym, ich działaniom i organizowanym przez nie 
wydarzeniom 
- wydana zostanie publikacja prezentująca organizacje pro-zwierzęce, promowane przez nie idee, 
motywacje osób zaangażowanych w ich działania w formie wywiadów. 
 
W 2011 roku w ramach projektu „Sieć OFF” odbyły się: 
- dwa warsztaty partnerskie w Krakowie ( 18-19 czerwiec 2011) i w Warszawie (2-3 lipiec 2011) – 
uczestniczyło w nim 33 przedstawiciele/przedstawicielki organizacji, które zgłosiły akces do projektu.  
- odbył się I Zjazd Sieci OFF (15-16 października 2011) w Warszawie – uczestniczyło w nim 33 
przedstawicieli/przedstawicielek organizacji, które zgłosiły akces do projektu. 
- odbyła się pierwsza tura szkoleń – jednodniowe szkolenie „PR i kontakty z mediami”, w którym 
uczestniczyło 64 osoby, odbyło się w 3 miastach – Krakowie, Warszawie i Poznaniu. 
- powstała strona projektu www.siec-off.pl 
- rozpoczęte zostały pracę nad filmem dokumentalnym oraz publikacją. 
 
Projekt został objęty patronatem medialnym: portalu ngo.pl, Magazynu Vege, Magazynu Organic, Magazynu 
Kocie sprawy oraz Radia Pryzmat. 

C. INNE DZIAŁANIA 

 

W ramach swoich działań statutowych Fundacja  na zaproszenie Kina Agrafka przeprowadziła 31 stycznia 
2011 pogadankę pt. "Dlaczego trzeba szanować zwierzęta?". Spotkanie poprzedziło odbywający się w 
ramach organizowanego przez Agrafkę Zimowiska filmowego pokaz filmu w reżyserii Janusza Łęskiego - 
"Na tropach Bartka". 
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W lutym 2011 roku (13 luty 2011 r. ) Fundacja Czarna Owca Pana Kota razem z Fundacją Alarmowy 
Fundusz Nadziei na Życie oraz Fundacji Pomocy Zwierzętom MiauKot zorganizowała w Krakowie Marsz 
(NIE) Milczenia – stop przemocy wobec zwierząt. Marsz był sprzeciwem wobec zwiększającej się 
nagłaśnianej przez media przemocy wobec zwierząt w Polsce.   

Również w lutym 2011 roku Fundacja uczestniczyła w organizowanym cyklicznie wydarzeniu promującym 
pomoc dla zwierząt „Ciuchowisku” w krakowskiej YMCA – Fundacja przeprowadziła warsztaty 
empatyczności oraz zaprezentowała film „Stan zakocenia”.  

Zrealizowany przez Fundację film „Stan zakocenia” został w lutym 2011 roku z okazji Dnia Kota pokazany w 
Warszawie na organizowanym przez Fundację VIVA. 

W marcu 2011 przedstawicielka Fundacji Joanna Wydrych uczestniczyła w debacie nt. 1% organizowanej 
przez krakowską Gazetę Wyborczą w Gazeta Cafe.  

19 maja 2011 odbył się w biurze Fundacji Dzień Otwarty Owcy podczas którego odbył się pokaz slajdów 
prac dzieci wykonanych w ramach warsztatów empatyczności prowadzonych przez Fundację „Koty uczą 
dzieci”, pokaz filmu „Stan zakocenia” oraz pokaz slajdów z ponad 2 letniej działalności Fundacji.  Dzięki 
otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu „Sieć OFF-Ogólnopolskie Forum Fauna” było możliwe 
wynajęcie lokalu na biuro projektu.  

Fundacja uczestniczyła w dniach 20-22 maja 2011 w kolejnej edycji Ciuchowiska.  

W maju Fundacja wsparła promocyjnie organizację 3 koncertów benefitowych na rzecz bezdomnych 
zwierząt na Białorusi (organizacji Dobroć działającej w Brześciu). 

W sierpniu 2011 roku Fundacja została zaproszona na TOTU Festival do Staszowa, gdzie pokazała oba filmy 
Fundacji: „Stan zakocenia” i „Powodzięta” a także przeprowadziła warsztaty empatyczności. 

Fundacja wsparła promocyjnie organizację Marszu Wegetarian i Wegan, organizowanego przez krakowską 
grupę lokalną VIVY, który odbył się 30 września 2011 roku.  

2 października 2011 roku Fundacja uczestniczyła w wydarzeniach towarzyszących (wystawa „Adoptuj-nie 
kupuj”) kolejnej edycji Marszu (NIE)Milczenia i Festiwalowi „Ludzie Zwierzętom” – zaprezentowała swoje 
działania oraz zachęcała do budowy domków dla bezdomnych kotów. 

18 października 2011 odbył się pokaz filmu „Powodzięta” w Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC 
Kraków). 

W listopadzie 2011 roku przedstawicielki Fundacji – członkinie Zarządu Paulina Skotnicka i Joanna Wydrych 
uczestniczyły w dyskusji w Kinie Agrafka na temat przedsiębiorczości. Reprezentując 3 sektor opowiedziały 
o zaletach i wadach działalności pozarządowej, o specyfice organizacji pro zwierzęcych a także o tym czemu 
warto zakładać NGO i angażować się w działalność społeczną. 

W grudniu 2011 roku Fundacja pokazała film „Powodzięta” podczas organizowanej w Krakowie Kuchni 
Społecznej.  
W grudniu 2011 roku Czarna Owca Pana Kota dołączyła się do akcji zbiórki karmy dla jednego z nielicznych 
ukraińskich schronisk w których zwierzęta nie są zabijane (Pani Asi Sierpińskiej), prowadzonej przez 
Fundację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA.  
 

Fundacja również zbierała podpisy pod projektem Ustawy o ochronie zwierząt przygotowanym przez Koalicje 
dla Zwierząt. 

 

 

:: działania promocyjne: 
 
Fundacji Czarna Owca Pana Kota udało się zainteresować tematem zapewnienia właściwych warunków 
bytowania bezdomnych kotów i problemami, z jakimi borykają się osoby dokarmiające te zwierzęta 
krakowską prasę, radio i telewizję.  
 



 

 

W 2011 roku: 
 
- ukazało się kilka artykułów o działalności Fundacji: w Gazecie Wyborczej – Kraków, w Gazecie Krakowskiej 
oraz Dzienniku Polskim. W prasie ukazywały się również zapowiedzi organizowanych przez Fundację 
wydarzeń (pokaz filmu „Powodzięta”, wykład dr Steva Besta, warsztaty budowy domków dla bezdomnych 
kotów). Informacje o realizacji filmu „Powodzięta” oraz o jego premierze były w formie artykułów i wywiadów 
zamieszczone w Gazecie Wyborczej – Kraków (2 artykuły), Dzienniku Polskim (1 artykuł), anglojęzycznym 
miesięczniku Krakow Post (2 artykuły). O prowadzonych przez Fundację warsztatach budowy domków dla 
bezdomnych kotów ukazały się 2 artykuły w Gazecie Wyborczej, oraz w Gazecie Krakowskiej. Dodatkowo 
ukazały się również 2 artykuły w Gazecie Wyborczej nt. projektu Wzorowy Opiekun w którym Fundacja brała 
udział, oraz relacja ze spotkania nt. 1 % w Gazeta Cafe w którym były cytowane wypowiedzi członkini 
Zarządu Fundacji – Joanny Wydrych. Dziennik polski napisał spory artykuł o współorganizowanym przez 
Fundację Marszu (Nie)Milczenia. 
 
 
- Fundacja była obecna w radiu i telewizji – cyklicznie Fundacja podobnie jak w poprzednim roku była 
zapraszana do uczestnictwa w audycjach Radia Pryzmat – PozaRządem (czerwiec, listopad 2011). Audycje 
z udziałem przedstawicieli/lek Fundacji nt. filmu „Powodzięta” dwukrotnie zrealizowało Radio Kraków. Został 
także zrealizowany materiał filmowy o filmie Fundacji, który został wyemitowany w Kronice Krakowskiej. Z 
kolei o warsztatach budowy domków dla bezdomnych kotów oraz akcji pomocy bezdomnym kotom 
informowało w dużych materiałach studenckie radio Radiofonia, Radio Kraków ( m.in. w programie Klinika 
Zdrowego Chomika), oraz Antyradio. Materiał filmowy o warsztatach budowy domków został przygotowany 
przez stację telewizyjną TVN Info. Przedstawicielki Fundacji o idei warsztatów opowiedziały również w 
programie TVP Kraków „Kundel bury i kocury”. 
 
 
- Fundacja uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, w festiwalach – TOTU 
Festival w Staszowie, Ciuchowisko, Festiwal „Ludzie Zwierzętom”, Światowym Dniu Kota w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, oraz w Dniu Kota organizowanym przez Fundację 
VIVA.  
 
- nawiązanie stałych kontaktów z kilkoma stronami internetowymi – Fundacja nawiązała również stałe 
kontakty z kilkoma stronami internetowymi, gdzie regularnie zamieszczane są informacje o działaniach 
Fundacji – ngo.pl, koty.pl, miastodzieci.pl, kulturatka.pl.  
 
- obecność na portalach społecznościowych – Fundacja w dalszym ciągu jest aktywna na jednym z 
czołowych portali społecznościowych – Facebooku, osiągając liczbę prawie 1000 fanów.  
 
Dodatkowo Fundacja stała się przedmiotem pracy zaliczeniowej grupy badawczej z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, która to przeprowadziła badanie ewaluacyjne filmu „Stan zakocenia”. Fundacja 
jest w posiadaniu wyników badania ewaluacyjnego w formie raportu „Wpływ filmu „Stan zakocenia” na 
wiedzę i emocje widzów dotyczące kotów bezdomnych”.  

Fundacja została również zaproszona na zajęcia dotyczące aktywności organizacji pozarządowych w 
zakresie obrony praw zwierząt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
 

:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 

 

Fundacja brała udział w pracach Koalicji dla Zwierząt, której członkinią jest od 2009 roku. W dalszym ciągu 
prowadzana była współpraca z Fundacją Jewish Community Centre, Fundacją „Zwierzęta Krakowa”, 
Magazynem Kocie sprawy, radiem internetowym Pryzmat, portalem Animalpedia.pl  oraz Chrześcijańską 



 

 

Szkołą Podstawową Uczeń. Nawiązana została współpraca z portalem koty.pl, ngo.pl, Magazynem VEGE i 
Organic oraz firmą Neraida. 

Fundacja nawiązała współpracę z Fundacją Znaczenie, Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami 
oraz Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym w ramach projektu „Wzorowy Opiekun”. Projekt został 
objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Gazety Wyborczej. Każda z organizacji 
biorących udział w pilotażowym programie 2011/2012przeprowadzi warsztaty w 10 szkołach wybranych do 
uczestniczenia w pierwszej edycji programu. Fundacja Czarna Owca Pana Kota będzie w ramach projektu 
prowadzić warsztaty budowy domków dla bezdomnych kotów.  

 
:: złożone wnioski 
 
W okresie styczeń – grudzień 2011 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota złożyła pięć wniosków o 
dofinansowanie. Były to: 
 
- „Kot nie ślimak (domku nie nosi)” złożony do Henkel Zielone Granty. Projekt nie zyskał dofinansowania. 
- „Monitoring działań instytucji publicznych i służb miejskich na terenie Krakowa” do Fundacji Batorego 
Priorytet Demokracja w działaniu. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
- „Prof.NGO – profesjonalizacja działań małopolskich i śląskich NGO pro-zwierzęcych  i ekologicznych” do 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wniosek nie zyskał dofinansowania.  
- „Obywatele dla zwierząt- Zwierzęta dla demokracji" złożony do Fundacji Batorego Priorytet Demokracja w 
działaniu. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
- „Od humanitaryzacji do demokratyzacji – wsparcie dla pro zwierzęcych organizacji pozarządowych na 
Białorusi” złożony do RITA – Przemiany w regionie. Projekt otrzymał dofinansowanie 
- „Białoruskie NGO prozwierzęce w działaniu!” złożony do Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011.Wniosek nie 
otrzymał dofinansowania.  
 
 
 
 
III.  
 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
 
IV.  
 
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały: 
 
Nr 1  z dn. 20.04.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji za rok 2010 
Nr 2  z dn. 20.04.2011 w sprawie zwrotów kosztów przejazdów uczestnikom/czkom projektu Sieć OFF – 
Ogólnopolskie Forum Fauna 
Nr 3 z dn. 20.04.2011 w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
Fundacji Czarna Owca Pana Kota oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych Fundacji Czarna Owca Pana Kota. 
 
 
V. 

 
W 2011 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu  :  
            -  dotacji                                                                       240.000,00 PLN     

      - darowizn                                                                      9.412,00 PLN 
      - odsetek dopisanych                                                            2,28 PLN 



 

 

 
 
VI.  
Wysokość kwot przeznaczonych na :   

 -  realizację celów statutowych                                   243.619,71 PLN 
    w tym honoraria i wynagrodzenia                           104.000,00 PLN 
 -  koszty administracyjne                                              5.404,76 PLN. 

 
 

VII. 
 
Dane  o  : 

 
A/  LICZBIE  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  W  FUNDACJI 
-  na  umowę  o  pracę  / wyszczególnić  stanowisko / :  2 osoby zatrudnione w ramach realizowanego przez 
Fundację projektu dofinansowanego z POKL Poddziałąnie 5.4.2 „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” 
na stanowisku Koordynatorka projektu oraz Specjalistka ds. rozwoju sieci partnerskich   
-  w  działalności  gospodarczej  / wyszczególnić  stanowisko /  :  brak 

 
 

 B/  ŁĄCZNA  KWOTA  WYNAGRODZEŃ  WYPŁACONYCH  PRZEZ  FUNDACJĘ  / BRUTTO /   - 
            * wynagrodzenia                                 23.672,00 PLN       

* nagrody                                             - 
* premie                                              - 

 
        -  WYNAGRODZENIA  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  NA  UMOWĘ 

                 O  PRACĘ  / BRUTTO /                - 
 
               * wynagrodzenia                                -    104.000,00 PLN 
               * nagrody                                           - 
               * premie                                             - 
 

                               - WYNAGRODZENIA  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  W  DZIAŁALNOŚCI 
                 GOSPODARCZEJ  /BRUTTO /         - 

 
                                   * wynagrodzenia                                - 
                                   * nagrody                                           - 
                                   * premie                                             - 
 
C/  WYSOKOŚĆ  PRZECIĘTNEGO  MIESIĘCZNEGO  WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO  ŁĄCZNIE  
/BRUTTO/  - 

 
       -  członkom  zarządu  i  innych  organów  Fundacji               - 
 
       -  osobom  kierującym  wyłącznie  działalnością 
          gospodarczą                                                                       - 
 

D/  WYDATKI  NA  WYNAGRODZENIA  Z  UMÓW  ZLECEŃ,  UMÓW  O  DZIEŁO I  HONORARIÓW    / 
BRUTTO /                                                    27.500,00 PLN                                                                    

                                                                                                            



 

 

E/  UDZIELONYCH  PRZEZ  FUNDACJĘ  POŻYCZKACH  PIENIĘŻNYCH Z  PODZIAŁEM  WEDŁUG  ICH  
WYSOKOŚCI,  ZE  WSAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW  I  WARUNKÓW  PRZYZNANIA  POŻYCZEK 
ORAZ  Z  PODANIEM  PODSTAWY  STATUTOWEJ  UDZIELANIA TAKICH  POŻYCZEK    -                                                  

 
 
F/  KWOTACH  ULOKOWANYCH  NA  RACHUNKACH  BANKOWYCH ZE  WSKAZANIEM  BANKU: 

              - na rachunku bieżącym: 323,68 PLN w PKO Bank Polski 
 
G/  WARTOŚCI  NABYTYCH  OBLIGACJI  ORAZ  WIELKOŚCI  OBJĘTYCH UDZIAŁÓW  LUB  NABYTYCH  
AKCJI  W  SPÓŁKACH  PRAWA HANDLOWEGO  ZE  WSKAZANIEM  TYCH  SPÓŁEK – 

 
 

 H/  NABYTYCH  NIERUCHOMOŚCIACH,  ICH  PRZEZNACZENIU  ORAZ WYSOKOŚCI  KWOT  
WYDATKOWANYCH  NA  TO  NABYCIE  - 

 
 I/  NABYCIE  POZOSTAŁYCH  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  O  WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ  POWYŻEJ  
5000,00 PLN         - 
                 
J/  WARTOŚCI  AKTYWÓW  I  ZOBOWIĄZAŃ  FUNDACJI  UJĘTYCH  WE WŁAŚCIWYCH  
SPRAWOZDANIACH  FINANSOWYCH  SPORZADZANYCH  DLA  CELÓW  STATYSTYCZNYCH    

            AKTYWA FUNDACJI                :    31.972,50PLN, 
            ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI   :       2.743,75 PLN 

 
VIII. 

 
DANE  O  PRZYCHODACH  UZYSKANYCH  PRZEZ  FUNDACJĘ  Z  ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ  
REALIZOWANYCH  W  RAMACH  CELÓW  STATUTOWYCH,  Z  UWZGLĘDNIENIEM  KOSZTÓW  TYCH  
ŚWIADCZEŃ                      
                                PRZYCHODY:              -  
                                KOSZTY       :               - 
 
IX. 
 
DANE  O  DZIAŁALNOSCI  ZLECONEJ  FUNDACJI  PRZEZ  PODMIOTY  PAŃSTWOWE  I  
SAMORZĄDOWE  (usługi  państwowe , zadania  zlecone  i  zamówienia  publiczne) ORAZ  O  WYNIKU  
FINANSOWYM  TEJ  DZIAŁALNOŚCI    : 

 
W 2011 roku Fundacja realizowała jedno zadanie zlecone przez podmioty państwowe: 
 
- „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna”  dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój 
dialogu obywatelskiego. Kwota dofinansowania 692 072,00 PLN. 
                          
INFORMACJE  O  ROZLICZENIACH  FUNDACJI  Z  BUDŻETEM  Z  TYTUŁU CIĄŻĄCYCH  ZOBOWIĄZAŃ  
PODATKOWYCH,  A  TAKŻE  INFORMACJE W  SPRAWIE  SKŁADANYCH  DEKLARACJI  
PODATKOWYCH       

 
-   zobowiązania  na  dzień  31.12.2012 :   brak 
-   składane  deklaracje  :   CIT 8  

 
 W FUNDACJI  W 2011 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH KONTROLI.  

 
 


