
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CZARNA OWCA PANA KOTA ZA 
ROK 2009  
 
I. 
 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota  
 
Siedziba: 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23 lok. 36 
 
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: 6751410960 
 
NIP: 120874878 
 
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą  2 osoby: 
- Paulina Skotnicka, członkini Zarządu Fundacji, zamieszkała ul. Starowiślna 36 lok. 26, 31-028 
- Joanna 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 poprzez: 
 
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 
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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 
i. prowadzenie akcji informacyjnych, popularyzatorskich, oraz kampanii medialnych 
j. 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 i organizacja przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych 
n. podejmowanie innych działań niż w. w służących realizacji celów statutowych. 
 
 
II. 
 
Opis działalności Fundacji Czarna Owca Pana Kota podjętej w 2009 r. 
 
:: Strona internetowa Fundacji – www.czarnaowca.org  
 
Praktycznie od momentu założenia Fundacji w marcu 2009 roku trwały prace nad przygotowaniem 
graficznym i technicznym koncepcji strony internetowej Fundacji. Projekt artystyczny strony został wykonany 
przez członkinię Zarządu Fundacji, przekonwertowaniem technicznym pomysłu zajął się wolontariusz 
Fundacji.  Strona internetowa Fundacji ma stać się w założeniu Fundacji interaktywnym medium, miejscem 
wymiany informacji i doświadczeń dla wszystkich osób zainteresowanych prawami zwierząt. Prócz 
standardowych informacji  Fundacji oraz aktualności z jej życia strona oferuje dział Polecamy, w którym 
zamieszczane są informacje o wartych nagłośnienia akcjach, wydarzeniach, happeningach, spotkaniach czy 
konferencjach związanych tematycznie z prawami zwierząt, propagowaniem wegetarianizmu i weganizmu, a 
organizowanych przez inne organizacje.   
 
Ważnymi działami strony internetowej są powiązane z realizowanymi w formie głównie elektronicznej 
projektami: 
 
-  Informator – stanowiący unikalną w skali kraju bazę danych obejmującą wszelkie informacje niezbędne dla 
opiekunów zwierząt: polskie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw zwierząt, schroniska dla 
zwierząt w poszczególnych województwach, cmentarze dla zwierząt, hotele dla zwierząt w każdym z 
województw, akty prawne dot. praw zwierząt oraz małopolskie kliniki weterynaryjne. Wszystkie dane są 
powszechnie dostępne na stronie internetowej Fundacji.  
 
- Czarna Księga – skupiająca informacje zdobyte w ramach projektu "Monitoring przejawów okrucieństwa 
wobec zwierząt" nt. nieludzkiego traktowania zwierząt i przestępstw względem nich popełnianych. Celem 
tego projektu jest unaocznienie problemu, jakim jest okrucieństwo a także brak zainteresowania i reakcji na 
powyższe.  
 
-  Dobre praktyki - składają się na nie przeprowadzane na zasadzie tzw. oral history wywiady z osobami 
zaangażowanymi w pomoc zwierzętom, częstokroć są to osoby nieznane szerszemu kręgowi odbiorców, a 
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warte przybliżenia. Dobre praktyki to również ciekawe inicjatywy, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji, 
podejmowane dla zwierząt. Dobre praktyki to promocja działań, które zasługują na zapamiętanie i wdrożenie 
w innych miejscach.  
 
Na stronie działa również Forum  - Owcowisko, które w przyszłości ma zostać przekształcone w miejsce 
prezentowania kotów szukających domów, przeznaczonych do adopcji, w tym także wirtualnej.  
 
Od kwietnia 2009 roku trwają również prace nad stworzeniem Kociej Mapy Krakowa i Czarnej Mapy 
Małopolski. Kocia Mapa Krakowa  - punktowa mapa będzie zawierać informację o  kotach bytujących w 
danych koloniach, o przeprowadzonych sterylizacjach i ich opiekunach. Mapa ta będzie udostępniana tylko 
po zalogowaniu się i do użytku wewnętrznego. Z kolei Czarna Mapa Małopolski ma być ogólnie dostępna i 
zawierać informacje o wszelkich przejawach bestialskiego traktowania zwierząt, szowinizmu gatunkowego, 
utrudniania życia wolno bytującym kotom i osobom im pomagającym.  
 
W sierpniu 2009 roku strona została udostępniona w Internecie.  
 
:: realizowane projekty: 
 
Fundacja równocześnie począwszy od maja 2009 roku realizowała kilka projektów non- profit. Były to: 
 
:: KOTering (Maj – Październik 2009) - projekt pomocowy realizowany przy wsparciu Fundacji „Zwierzęta 
Krakowa”. W jego ramach skupialiśmy się na: dostarczaniu pokarmu kilkunastu koloniom wolno-żyjących 
kotów (nasza pomoc dotarła do około 50 wolno-bytujących kotów), monitoringu ilościowym kociej populacji 
na odwiedzanym terenie, kontrolowaniu warunków bytowych oraz zdrowia zwierząt. Celem było również  
stopniowe przystosowanie kotów do życia z człowiekiem, kontrola ich populacji poprzez wyłapywanie oraz 
systematyczne sterylizacje i kastracje. 
 

:: Kot nie ślimak (domku nie nosi) (Październik – Grudzień 2009)   -  projekt pomocowy polegający na 

przygotowywanie domków dla wolno żyjących kotów.  Projekt realizowany przy współpracy wolontariuszy. 

Trwały również pracę nad przygotowaniem i umieszczeniem na stronie Fundacji  „Ilustrowanego 

przewodnika budowy domków dla kotów” (zamieszczony na stronie Fundacji na początku stycznia 2010 r.). 

W ciągu trzech miesięcy przygotowaliśmy i udostępniliśmy 7 domków dla kotów wykonywanych z 

powszechnie dostępnych materiałów.  

 

:: Z aparatem wśród kotów (Maj- Grudzień 2009) - projekt fotograficzny dokumentujący warunki bytowania 

wolno żyjących kotów na terenie Krakowa i Małopolski. W ramach projektu chcemy pokazać koty wolno-

żyjące na terenie Krakowa , miejsca, gdzie bytują, a także przybliżyć sylwetki osób je dokarmiających, oraz 

zapewniających im domy tymczasowe, w których zwierzęta czekają na adopcje.  Zdjęcia udostępniane są w 

dziale Foto-blog na stronie internetowej Fundacji, w planach po zakończeniu projektu jest zorganizowanie 

wystawy.  

 

:: Wszechnica pod Kotem  (Październik- Grudzień 2009) -  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 2009 roku odbyły się dwa spotkania w ramach projektu:  



 

 

-„ Zakoceni, nie szaleni, czy wstydzimy się pomagać zwierzętom?” - pokaz filmu nieodpłatnie użyczonego 

przez reżysera Pawła Łozińskiego „Kici, kici” połączony z dyskusją . Podczas  spotkania zastanawialiśmy się 

nad stereotypami dotyczącymi osób pomagających zwierzętom, niewidzialnością zwierząt w przestrzeni 

publicznej, ugenderowieniem karmicielstwa bezdomnych kotów oraz możliwościami przekonania ogółu do 

humanitarnego traktowania zwierząt. Gościnią spotkania była prof. UEK dr hab. Anna Nehring – 

wiceprezeska jednej z najstarszych polskich organizacji zajmujących się pomocą bezdomnym zwierzętom – 

Fundacji „Zwierzęta Krakowa”.  

– „Zwierzęta śpiewają po hebrajsku, czyli Rabin Boaz Pash o zwierzętach według judaizmu”, spotkanie z 

Naczelnym Rabinem Krakowa, Boaz Pashem. 

Wszystkie rozpoczęte w 2009 roku projekty prócz „KOTeringu” mają swoją kontynuacje w 2010 roku.  

  

:: 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. Przedstawiciele Fundacji regularnie zabierają głos na tematy dotyczące 
zwierząt w lokalnych mediach. W ostatnim kwartale 2009 roku przedstawiciele Fundacji wypowiadali się 
kilkakrotnie m.in.: w artykułach w Gazecie Krakowskiej, w Radiu Kraków oraz telewizyjnej Kronice 
Krakowskiej . Ponadto informacje o organizowanych przez Fundację wydarzeniach znalazły się w „Dzienniku 
Polskim” oraz „Gazecie Krakowskiej”. 
 
Fundacja promowała ideę pomocy zwierzętom  również korzystając z ogólnodostępnych portali 
informacyjnych, portali branżowych oraz społecznościowych.   

 

Ponadto w listopadzie dzięki uprzejmości Wydawnictwa W.A.B Fundacja Czarna Owca Pana Kota była 
obecna na krakowskich  Targach Książki, gdzie dystrybuowała swoje ulotki. Trwały również  rozmowy z 
Wydawnictwem na temat objęcia patronatem medialnym czterech książek dla młodzieży z cyklu „Seria z 
kotem”  - rozmowy sfinalizowano pod koniec grudnia 2009 r.  

 

W grudniu członkinie Zarządu Fundacji przedstawiły działalność Fundacji na spotkaniu krakowskiego Klubu 
Przyjaciół Kota „Filemon”. 

 

:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 

 

Fundacja została w październiku 2009 roku członkinią Koalicji dla Zwierząt – inicjatywy zrzeszającej polskie 
organizacje pozarządowe pracujące nad zmianą Ustawy o prawach zwierząt.  

Partnerami Fundacji stały się  Jewish Community Centre, Fundacja „Zwierzęta Krakowa” oraz Wydawnictwo 
W.A.B. 
 
:: złożone wnioski 
 
W okresie marzec-grudzień Fundacja Czarna Owca Pana Kota złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. Były 
to: 
 
- w kwietniu 2009 r. Fundacja złożyła wniosek „Szkolić siebie, szkolić innych – wzmocnienie merytoryczne i 



 

 

instytucjonalne kadry Fundacji Czarna Owca Pana Kota” na kwotę 58 668 zł na ostatni konkurs odbywający 
się w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych komponent Demokracja i społeczeństwo 
obywatelski,  typ projektu : MIKRO na dofinansowanie projektu rozwoju instytucjonalnego nowopowstałych 
organizacji pozarządowych. Fundacja mimo wysokiej oceny znalazła się na liście rezerwowych.  Jednak ze 
względu kończący się okres wdrażania FOP oraz zgromadzenie przez Operatora odsetek projekt został 
przyjęty do realizacji w lutym 2010 roku na łączną sumę 55 416 zł. 
 
- w październiku 2009 roku Fundacja złożyła wniosek „Leśne oblicze miasta – cykl edukacyjnych spotkań 
otwartych i warsztatów dla dzieci w Krakowie” do Fundacji CEMEX na kwotę 27 599 zł. Nie uzyskał on 
dofinansowania.   
 
 
III.  
 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
 
IV.  
 
W sprawozdawanym okresie nie zostały przyjęte przez zarząd żadne uchwały.  
 
 
V. 

 
Przychody  fundacji 

 
-    spadek                                                         - 
-    zapis                                                            - 
-    darowizny  pieniężne  od  osób 
      fizycznych  i  prawnych                               -                    1.232,17 PLN 
-    darowizny  rzeczowe  od  osób 
      fizycznych  i  prawnych                               - 
-    dotacje                                                         -                    
-    dochody   z  akcji  charytatywnych              - 
-    przychody  z  działalności  gospodarczej    -                  
-    odsetki  z  rachunku  bankowego                -                           
 

W  przypadku  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  osiągnięcia  wyniku  finansowego 
należy  podać  %  stosunek  przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do  przychodu  
osiągniętego  z  pozostałych  źródeł  -   

 
 

 
VI. 
 
Wysokość  kwot  przeznaczonych  na   

 

 realizację  celów  statutowych    Fundacji                -          314,25 PLN 

 wydatki  administracyjne                                          -          539,70 PLN                       

 działalność  gospodarczą                                         -           

 inne  wydatki  /wymienić/ : koszty sprzedaży           -           
 
 



 

 

 
 
 
 
VII. 
 
Dane  o  : 

 
A/  LICZBIE  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  W  FUNDACJI 
-  na  umowę  o  pracę  / wyszczególnić  stanowisko / :          brak 
-  w  działalności  gospodarczej  / wyszczególnić  stanowisko /  :  brak 

 
 

 B/  ŁĄCZNA  KWOTA  WYNAGRODZEŃ  WYPŁACONYCH  PRZEZ  FUNDACJĘ  / BRUTTO /   - 
            * wynagrodzenia                                 -       

* nagrody                                             - 
* premie                                              - 

 
        -  WYNAGRODZENIA  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  NA  UMOWĘ 

                 O  PRACĘ  / BRUTTO /                - 
 
               * wynagrodzenia                                -     
               * 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 /               -  

                                                                                                            
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:  1.152,56 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                :    4.812,56 PLN, 
            ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI :       274,25 PLN 
 
 
 

VIII. 
 

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

 
FUNDACJA  NIE PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 
SAMORZĄDOWE. 
                               
INFORMACJE  O  ROZLICZENIACH  FUNDACJI  Z  BUDŻETEM  Z  TYTUŁU CIĄŻĄCYCH  ZOBOWIĄZAŃ  
PODATKOWYCH,  A  TAKŻE  INFORMACJE W  SPRAWIE  SKŁADANYCH  DEKLARACJI  
PODATKOWYCH       

 
-   zobowiązania  na  dzień  31.12.2009 :   brak 
-   składane  deklaracje  :   CIT-8. 

 
 W FUNDACJI  W 2009 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH KONTROLI.  . 

 
 
 

 


