
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CZARNA OWCA PANA KOTA ZA 
ROK 2010 
 
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. Długosza 17 II lok. 26, 31-513 
- 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 (zmienionym 7.10.2010 roku) 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 
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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 2010 r. 
 
:: Strona internetowa Fundacji – www.czarnaowca.org  
 
Począwszy od założenia Fundacji w 2009 roku trwały bieżące prace nad rozwojem strony Fundacji. W 2010 
roku dział Informator został poszerzony o „Ilustrowany przewodnik budowy domków dla kotów” opracowany 
przez jednego z wolontariuszy Fundacji. Trwają pracę nad zamieszczeniem na stronie Fundacji kolejnej 
wersji Przewodnika z jeszcze łatwiejszym instruktażem budowy domków – zostanie to sfinalizowane w 2011 
roku.  Fundacja zrezygnowała z forum na stronie i miejsce to przeznaczyła na galerię prac dzieci 
wykonywanych podczas warsztatów „Koty uczą dzieci”. W 2011 roku planowana jest dalsza przebudowa 
strony Fundacji w kierunku jej większej funkcjonalności oraz zarchiwizowania strasznych wiadomości. W 
dalszym ciągu trwają prace nad stworzeniem na stronie Fundacji miejsca wirtualnej adopcji kotów 
przebywających w domach tymczasowych i u wolontariuszy małopolskich organizacji prozwierzęcych.   
 
:: realizowane projekty: 
 

A. PROEJEKTY NON-PROFIT: 
 
Fundacja kontynuowała realizację kilku projektów non- profit. Były to: 
 
 

:: Kot nie ślimak (domku nie nosi) (Styczeń – Grudzień 2010)   -  projekt pomocowy polegający na 

przygotowywanie domków dla wolno żyjących kotów.  Projekt realizowany przy współpracy wolontariuszy. 
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Fundacja przygotowała, przekazała karmicielkom bezdomnych kotów lub ustawiła w ustronnych miejscach 

kolejne domki dla bezdomnych kotów. 

 

:: Z aparatem wśród kotów (Styczeń- Grudzień 2010) - 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 2010) -  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 2010 roku odbyło się 6 spotkań w ramach projektu:  

- „Zwierzak na kozetce czyli o psychologii zwierząt domowych” – spotkanie z psycholożką zwierzęcą Danutą 

Grabczan. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak odczytywać sygnały, które wysyłają nam 

zwierzęta, rozwiązywać problemy behawioralne, jakie mogą sprawiać zwierzęta oraz diagnozować problemy 

na podstawie zachowań zwierząt.(styczeń 2010) 

- „Feminizm – Aktywizm – Kocizm” – spotkanie z Barbarą Kaszkur-Niechwiej, założycielką i Prezeską 

Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia i Urszulą Makosz, pieśniarką wykonującą utwory w języku jidysz, 

polskim i hebrajskim. Spotkanie z dwiema aktywnymi kobietami realizującymi się zawodowo, które 

jednocześnie nie działając w sposób zinstytucjonalizowany pomagają zwierzętom.(marzec 2010) 

- „Kto sprząta kuwetę Twojego kota?” – spotkanie podsumowujące ankietę zamieszczoną na stronie 

Fundacji a zbierającą informacje nt. podziału prac w ‘zakoconej’ rodzinie formalnie i nieformalnej, kto dba o 

codzienny byt kota w domu, czy i w przypadku opieki nad zwierzętami podział zadań przebiega 

stereotypowo. Spotkanie odbywało się w ramach wydarzeń towarzyszących Krakowskiej Manifie. (marzec 

2010) 

- „Zysk ponad zwierzęta - o wykorzystywaniu zwierząt w przemyśle” – spotkanie z ekonomistką dr Zofią 
Łapniewską poświęcone tematowi wykorzystywania zwierząt w przemyśle, świadomej konsumpcji oraz 
wypracowywaniu alternatyw dla utowarowienia zwierząt.(kwiecień 2010) 

- „Koty w komiksie polskim” – spotkanie z Michałem Słomką, współzałożycielem Fundacji Tranzyt 
prowadzącej projekt promujący sztukę komiksową Europy Środkowo – Wschodniej - Centrala Central 
Europe Comics Art. (kwiecień 2010). 

- „A jak antylopa, B  jak bocian, H jak homoseksualizm. Rzecz o homoseksualnych zwierzętach” – spotkanie 
z Pauliną Skotnicką odbywające się w ramach Festiwalu Queerowy Maj i poświęcone homoseksualnym 
zachowaniom wśród zwierząt. (maj 2010). 

 

B. PROJEKTY DOFINANSOWANE: 

W 2010 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota realizowała dwa dofinansowane projekty: „Szkolić siebie, 



 

 

szkolić innych – wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne kadry Fundacji Czarna Owca Pana Kota” 
(Fundusz dla Organizacji Pozarządowych) i „Mamy kota na punkcie wolontariatu” (Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich). 

- „Szkolić siebie, szkolić innych – wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne kadry Fundacji Czarna 
Owca Pana Kota” został dofinansowany z Funduszu Organizacji Pozarządowych, komponent I – 
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie. Półroczny projekt był realizowany marzec – sierpień 2010. 
Projekt został objęty patronatem medialnym Magazynu Kocie sprawy.  

W ramach projektu został wzmocniony potencjał merytoryczny i instytucjonalny Fundacji poprzez szkolenia 
oraz zakup sprzętu. Fundacja przeprowadziła 8 warsztatów empatyczności  dla dzieci ze szkół 
podstawowych w cyklu 2 x 45 minut, 8 warsztatów dla przedszkolaków w cyklu 1 x 30 min, 4 warsztaty 
robienia domków (3 godzinne). Warsztaty empatyczno-komiksowe są autorskim pomysłem Fundacji i 
odbywają się na podstawie artystycznego, opracowanego przez Fundację komiksu o losie bezdomnych 
kotów w mieście. Warsztaty są interaktywne, oprócz gier i zabaw uwrażliwiających na los zwierząt, pokazu 
slajdów i zdjęć dzieci uczestniczące w nich dowiadują się jak rysować komiksy, właściwie opiekować się 
zwierzętami i jak im pomagać niekoniecznie decydując się na przygarnięcie zwierzęcia. W drugiej części 
warsztatów same tworzą kontynuację fundacyjnego komiksu przedstawionego im na początku zajęć, 
wymyślają dalsze losy kocich bohaterów, albo też tworzą swoje własne, oryginalne prace, które potem są 
zamieszczane w galerii „Koty uczą dzieci” na stronie Fundacji.  

Został również zrealizowany 25-minutowy film dokumentalny „Stan zakocenia” traktujący o bezdomności 
kotów w mieście, osobach im pomagających, dobrych praktykach w tym względzie. W filmie wystąpiły osoby 
związane z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zwierząt (Fundacja Zwierzęta Krakowa, 
Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie), osoby zaangażowane w pomoc kotom – karmiciele/ki, 
przedstawiciele/ki instytucji pozytywnie nastawione do kwestii pomocy bezdomnym zwierzętom, osoby 
prowadzące domy tymczasowe. Odbył się otwarty pokaz filmu w krakowskim Kinie Agrafka.  

 

- „Mamy kota na punkcie wolontariatu” dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Celem projektu była promocja wolontariatu w małopolskich organizacjach pozarządowych 
zajmujących się pomocą zwierzętom wraz z przekazaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania skutecznej 
pracy na ich rzecz. Projekt został objęty patronatem medialnym portalu ngo.pl, animalpedia.pl, Magazynu 
Kocie sprawy, radia Radiofonia oraz radia internetowego Pryzmat. 

W ramach projektu została wydana w nakładzie 3300 egzemplarzy publikacja „Kocie kwartały. Przewodnik 
po kotach”. W publikacji znalazł się artystyczny komiks przygotowany przez Fundację Czarna Owca Pana 
Kota przedstawiający los bezdomnych kotów w mieście na przykładzie losu jednego kota od jego 
dzieciństwa przez młodość aż po dorosłość. Publikacja prócz komiksu zawierała część poradnikową w której 
zostały rozwinięte następujące tematy: adopcja kota, oswajanie kota dzikiego przyjętego do domu, problemy 
behawioralne i przeciwdziałanie im, opieka nad kotem, podstawowe dane biologiczne nt. kotów, stereotypy 
wobec zwierząt, bezdomność zwierząt, pomoc dla bezdomnych zwierząt, wolontariat na rzecz małopolskich 
organizacji prozwierzęcych – podstawy prawne wolontariatu, gdzie się zgłosić, jak szukać organizacji, jak 
szukać wolontariusza/szki, podstawowe zasady współpracy organizacji i wolontariusza/szki, powody dla 
których warto podejmować wolontariat. Publikacja została rozesłana do 500 bibliotek na terenie Małopolski.  

Odbyło się również 5 spotkań na tematy związane z pomocą bezdomnym zwierzętom i podejmowaniu 
wolontariatu. Były to: 

– „Mamy kota na punkcie wolontariatu”. Gościnią spotkania była Beata Ciepła – dyrektorka Banku Żywności 
w Krakowie, vice-prezeska Federacji Polskich Banków Żywności, specjalistka ds. wolontariatu.  Podczas 
spotkania zostały poruszone następujące kwestie: czym jest wolontariat, jakie są korzyści z podejmowania 
pracy wolontaryjnej, zmiany w ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym, prawno-formalne reguły pracy 
wolontariackiej, prawa i obowiązki wolontariusza i organizacji wobec wolontariusza.  



 

 

 
-„Małopolskie organizacje pro-zwierzęce. Prezentacja”. W spotkaniu wzięli udział przedstawicielki kilku 
małopolskich organizacji pro-zwierzęcych. Zaprezentowały one swoje organizacje i zachęcały do 
podejmowania wolontariatu na ich rzecz.  
 
- „Bezdomny świat, głodny świat”. Gościnią spotkania była prawniczka, aktywistka Fundacji Zwierzęta 
Krakowa – Anita Kurowska. Podczas spotkania opowiedziała ona o tym jak rozpoczęła się jej aktywność na 
rzecz zwierząt, dlaczego warto pomagać wolontaryjnie, opowiedziała o bezdomności zwierząt, o 
przeciwdziałaniu jej, o różnych formach pomocy – dokarmianie, sterylizowanie, prowadzenie domów 
tymczasowych, adopcje wirtualne, aukcje bezdomnych zwierząt.  
 
- „Czy prawo chroni zwierzęta?”. Prelegentem był współzałożyciel wrocławskiego Stowarzyszenia Ochrony 
Zwierząt EKOSTRAŻ oraz oskarżyciel posiłkowy przed sądami powszechnymi w sprawach karnych dot. 
ochrony zwierząt – Dawid Kołodziejski – Karaś. Podczas spotkania przedstawił on w skondensowanej formie 
historię ochrony prawnej zwierząt w Polsce w XX wieku, omówił współczesne regulacje prawne (Ustawa o 
ochronie zwierząt, Ustawa o ochronie przyrody), prawo unijne, opowiedział o sprawach sądowych 
dotyczących zwierząt i przemocy wobec nich, o  trybie prawno-karnym oraz prawno-administracyjnym, o 
interwencjach w sprawach łamania praw zwierząt w jakich jego Stowarzyszenie brało udział, a także o 
specyfice polskiej rzeczywistości prawnej, a także o roli organizacji pozarządowych w ochronie zwierząt. 
   
- „Zwierz medialny? O zwierzętach w mediach i reklamie”. Jego gościem był artysta, aktywista, wieloletni 
weganin, współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia Empatia – Dariusz Gzyra. Dariusz Gzyra przedstawił 
założenia i efekty realizowanego przez Stowarzyszenie Empatia monitoringu polskich mediów i rynku 
reklamowego pod względem sposobu przedstawiania zwierząt oraz jego etyczności, omówił główne punkty 
zawarte w przygotowanym przez Stowarzyszenie unikalnego raporcie „Zwierzęta w reklamie mięsa”, reakcje 
na jego upublicznienie oraz opowiedział o zmianach, jakie dzięki raportowi zostały dokonane w polskim 
prawe medialnym.  
 
Podczas projektu odbyły się również 4 sesje kreatywne skierowane do dzieci i młodzieży. Założeniem było 
by zaadoptować metodologię pracy agencji reklamowych do pracy z dziećmi, które miały na zasadzie tzw. 
burzy mózgów stworzyć własne propozycje plakatów, kampanii medialnych, reklamówek zachęcających 
swoich rówieśników do pomocy zwierzętom i podejmowania pracy wolontaryjnej w małopolskich 
organizacjach pro-zwierzęcych.  
 
Projekt podsumowało trzydniowe szkolenie dla 20 pracowników/czek, wolontariuszy/szek małopolskich 
organizacji pro-zwierzęcych oraz osób chcących nimi zostać. Składało ono się z trzech bloków 
tematycznych, każdy z nich obejmował jeden dzień: 
 
 – „Pozyskiwanie funduszy na działania NGO” - poprowadziła szkolenie Magdalena Szczudło - niezależna 
ekspertka i doradczyni z zakresu funduszy unijnych i MF EOG, asesorka. 
 
- „Public Relations w działalności NGO” -  poprowadziła go Magdalena Tarnowska – Torbus – trenerka, 
fundraiserka, PR-managerka związana z 3 sektorem w obszarach public relations, fundrisingu i doradztwa 
finansowego.  
 

- „Tworzenie grafiki komputerowej na bazie wolnego oprogramowania” -  poprowadził je Tomasz Argasiński - 
specjalista ds. wolnego i otwartego oprogramowania, autor niezależnych kampanii społecznych, pracownik 
agencji reklamowej.  

 

C. INNE DZIAŁANIA 



 

 

 

W ramach swoich działań statutowych Fundacja zorganizowała w styczniu 2010 roku szkolenie „ProjeKOT – 

warsztat tworzenia projektów i pisania wniosków dla NGO (szczególnie pro-zwierzęcych). Szkolenie 

poprowadziła Magdalena Szczudło – fundraiserka, trenerka, wykładowczyni, asesorka.  

 

W maju 2010 roku Fundacja na zaproszenie Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! 

uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Zjeździe Ruchu Walczącego o prawa i wyzwolenie zwierząt w Warszawie. 

Fundacja została poproszona o przygotowanie prelekcji nt. korelacji feminizmu z zaangażowaniem w walkę 

o prawa zwierząt.  

 

We wrześniu Fundacja wzięła udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Hajstra oraz Fundację 

Ekologiczną Arka Maratonie Słońca – został zaprezentowany film „Stan zakocenia” oraz dystrybuowana 

publikacja „Kocie kwartały. Przewodnik po kotach”. Fundacja przeprowadziła również warsztat budowy 

domków dla bezdomnych kotów. 

 

W październiku 2010 roku Fundacja pokazała zrealizowany przez siebie film dokumentalny „Stan zakocenia” 

na II Wegańskim Weekendzie we Wrocławiu. 

 

W listopadzie Fundacja przekazała na prośbę wrocławskiego Teatru Niebieski Kwiat kilkanaście publikacji 

„Kocie kwartały. Przewodnik po kotach” na premierę przedstawienia dla dzieci „Magiczne przygody kotki 

Czi”.   

 

W listopadzie również odbył się pokaz „Stanu zakocenia” w Gdańsku w Świetlicy Krytyki Politycznej podczas 

benefitu Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego.  

 

W grudniu Fundacja została poproszona przez krakowskie Kino Agrafka o przeprowadzenie warsztatów 

empatyczności dla dzieci po pokazie filmu „Przygody kota Filemona” w reżyserii Ireneusza Czesnego i 

Ryszarda Szymczaka.  

 

:: 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 2010 roku Fundacja była zaproszona trzykrotnie na audycje w radiu 
internetowym Pryzmat (styczeń, marzec i wrzesień 2010), wypowiadała się w Radiu VOX i ESKA, artykuły 
na temat działalności Fundacji ukazały się w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej, Gazecie Wyborczej 
oraz Echu Miasta.  Fundacja przygotowała również do grudniowego numeru Magazynu Vege wydawanego 
przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! Artykuł na temat pomocy bezdomnym kotom 



 

 

podczas zimy.  
 
Fundacja promowała ideę pomocy zwierzętom  również korzystając z ogólnodostępnych portali 
informacyjnych, portali branżowych oraz społecznościowych. Na koncie na Facebooku liczba fanów/nek 
Fundacji wzrosła do ponad 700 osób.   

Ponadto w listopadzie dzięki uprzejmości Wydawnictwa W.A.B Fundacja Czarna Owca Pana Kota była 
obecna na krakowskich  Targach Książki, gdzie dystrybuowała swoje ulotki oraz publikacje „Kocie kwartały. 
Przewodnik po kotach”. Fundacja objęła również patronatem medialnym książki z serii „z kotem” dla dzieci i 
młodzieży wydawane przez Wydawnictwo W.A.B. 50 groszy z każdej zakupionej książki było przeznaczane 
dla Schroniska dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach. Były to:   

- „Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa” Małgorzaty Zaremby-Strękowskiej 

-  „Czarny Maciek i wenecki starodruk” Dariusza Rekosza 

-  „Klub Detektywów „Huragan” i straszliwa piwnica” Jari’ego Mäkipää   

- „Minerva Clark traci ducha" Karen Karbo 
-  „Dziwne przypadki Ferdynanda Szkodnika” Marcina Pałasza  
-  „Bracia Hardy. Śledztwo na promenadzie” Franklin’a W. Dixona.  

 

Fundacja została również zaproszona na Sonisphere Festival do Warszawy do strefy NGO przez 
organizatora festiwalu Live Nation (czerwiec 2010). Fundacja aplikowała o uczestnictwo w strefie NGO na 
festiwalu Opener, zakwalifikowała się i uczestniczyła w nim w lipcu 2010 roku.  

 

W ramach działań promocyjnych Fundacja udostępniła na zasadzie ‘wolnej licencji’ film „Stan zakocenia” na 
portalu filmowym www.alterkino.org.  

 

Fundacji, mimo krótkiego bo zaledwie półtorarocznego istnienia udało się zaistnieć w świadomości, głównie 
dzięki stronie internetowej oraz próbom podejmowania niebanalnych działań. Świadczy o tym uczestnictwo 
Fundacji w badaniu polskich organizacji zajmujących się obroną praw zwierząt prowadzonym przez 
Uniwersytet Warszawski w partnerstwie ze sztokholmskim Uniwersytetem Sodertorn. Wyniki rozmów z 
działaczami/kami i wolontariuszami/szkami Fundacji zostały wykorzystane w pracy Profesor Kerstin 
Jacobsson porównującej w ramach projektu "National mobilization strategies and transnational networking. 
Social movements in East and West”  polski i szwedzki ruch na rzecz obrony praw zwierząt.  

 

:: 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” oraz 
Wydawnictwem W.A.B. Nawiązano współpracę z Magazynem Kocie sprawy, radiem internetowym Pryzmat, 
portalem Animalpedia.pl  oraz Chrześcijańską Szkołą Podstawową Uczeń.  

 
:: złożone wnioski 
 
W okresie styczeń – grudzień 2010 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota złożyła pięć wniosków o 
dofinansowanie. Były to: 
- „Mamy kota na punkcie wolontariatu”  złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uzyskał on dofinansowanie i Fundacja 
realizowała go lipiec – grudzień 2010.  
- „Koty uczą dzieci (w Krakowie)” złożony do Fundacji Kronenberga. Nie zyskał on dofinansowania. 
- „Nakręceni aktywizmem” złożony do Fundacji Banku Zachodniego WBK. Został on dofinansowany  w 

http://www.alterkino.org/


 

 

części  wnioskowanej kwocie. 
- „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” złożone do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 5.4.2.Rozwój dialogu obywatelskiego. Zyskał on 
dofinansowanie i będzie realizowany począwszy od kwietnia 2011 roku. 
- „Nakręceni aktywizmem” złożony do Krajowej Rady Notariatu. Nie zyskał on 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. 18.04.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji za rok 2009 
Nr 2  z dn. 25.06.2010 w sprawie zmiany statutu Fundacji 
Nr 3 z dn. 7.10.2010 w sprawie zmiany statutu Fundacji 
Nr 4 z dn.  
 
 
V. 

 
W 2010 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu  :  
            -  dotacji                                                                       83.682,00 PLN     

      - darowizn                                                                      3.488,07 PLN 
      - odpłatnego szkolenia                                                      997,50 PLN 
      - odsetek dopisanych                                                            1,24 PLN 

 
 
 
VI.  
Wysokość kwot przeznaczonych na :   

 -  realizację celów statutowych                                   84.362,41 PLN 
    w tym honoraria i wynagrodzenia                           23.672,00 PLN 
 -  koszty administracyjne                                              3.723,33 PLN. 

 
 

 
 
 

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:  1.250,32 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                :    4.916,32 PLN, 
            ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI :       294,94 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    : 
 
W 2010 roku Fundacja realizowała dwa zadania zlecone przez podmioty państwowe: 
 
- „Szkolić siebie, szkolić innych – wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne kadry Fundacji Czarna Owca 
Pana Kota” dofinansowany z Funduszu Organizacji Pozarządowych, komponent I – Demokracja i 
społeczeństwo obywatelskie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu 
Finansowego EOG i budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, kwota dotacji 49 546 zł 
 
 
- „Mamy kota na punkcie wolontariatu” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2010 ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, kwota dotacji: 35 213 zł.  
 
                               
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 2010 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH KONTROLI.   
 
 

 
Sporządził Zarząd Fundacji Czarna Owca Pana Kota 
 
Paulina Skotnicka 
 
 
Joanna Wydrych 
 


