
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CZARNA OWCA PANA KOTA ZA 
ROK 2012 
 
I. 
 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota  
 
Siedziba i adres do korespondencji: 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23 lok. 36 
 
Biuro Fundacji: 31-039 Kraków, ul. Dietla 45/13 
 
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. Twardowskiego 37/11  
30-312 Kraków 
- 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.  
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Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem (zmienionym 21.01.2013 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 

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 

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, 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 2012 r. 
 
:: Strona internetowa Fundacji – www.czarnaowca.org  
 
Począwszy od założenia Fundacji w 2009 roku trwały bieżące prace nad rozwojem strony Fundacji – również 
i w 2012 roku. W 2013 roku planowana jest finalna zmiana szaty graficznej strony Fundacji, przebudowa 
strony pod kątem większej jej funkcjonalności i poszerzenia o kilka działów:  ogłoszenia dot. adopcji kotów 
znajdujących się pod opieką Fundacji i sekcję tematyczną: materiały do pobrania. Konieczne jest 
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zarchiwizowanie starszych wiadomości.  Stroną Fundacji zajmuje się w ramach wolontariatu pracowniczego 
firma Zecernia.net. 
 
:: Powstanie strony filmu „Powodzięta” – www.powodzięta.pl 
 
Dzięki zaangażowaniu wolontariusza współpracującego z Fundacją powstała strona filmu zrealizowanego 
przez Fundację – „Powodzięta”. 
 
 
:: 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 2012) - projekt pomocowy polegający na 

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

W ramach projektu „Kot nie ślimak (domku nie nosi)" prowadzone były bezpłatne warsztaty budowy domków 
dla bezdomnych kotów. W 2012 roku zostało zorganizowanych 9 warsztatów budowy domków dla 
bezdomnych kotów – 14 stycznia, 31 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 13 października, 7 listopada, 14 
listopada (w ramach wolontariatu pracowniczego firmy Kenexa), 17 listopada, 8 grudnia. W warsztatach 
łącznie uczestniczyło około 200 osób w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzieży, studentów jak i osób 
dorosłych (w każdym warsztacie uczestniczyło około 20-25 osób).  Zostało wybudowanych 43 domków. 

Fundacja przeprowadziła 2 warsztaty w ośrodkach U Siemachy – 14 lutego i 22 lutego 2012 roku (powstało 
8 domków).  

Dodatkowo odbyło się 5 warsztatów budowy domków dla bezdomnych kotów  - wyjazdowych: 23 stycznia w 
siedzibie Fundacji Dobrych Zwierząt w Gdyni (powstały 2 domki),  16 lutego w ramach Dnia Kota w Bielsku-
Białej organizowane przez Vege Inicjatywę i Fundację Pozytywnych Zmian (powstały 4 domki),  17 lutego w 
Jaworznie w ramach Dnia Kota organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana 
Pawła II (4 domki), 24 listopada w Katowicach w Fundacji Gniazdo (powstały 4 domki) oraz 19 grudnia w 
Cieszynie w ramach akcji „4 łapy w twoich rękach” organizowanej przez Fundację Lepszy Świat i Koło 
Naukowe Edukacji Międzykulturowej (7 domków). Powstałe na warsztatach wyjazdowych domki zostały 
zostawione do dyspozycji instytucji organizujących warsztaty. Domki zbudowane w Jaworznie zostały 
rozdystrybuowane w Krakowie. 
 
Kolejne warsztaty są planowane na rok 2013 - zostały już ustalone terminy: 5 stycznia, 2 lutego, 9 marca. 

Fundacja przygotowała od stycznia do grudnia 2012 roku 66 domków dla bezdomnych zwierząt (w  tym 8 
domków otrzymanych od młodzieży uczestniczącej w projekcie " Young dog lovers meeting" realizowanym 
przez Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie oraz od osób prywatnych). Wszystkie domki 
zostały przekazane karmicielkom/lom bezdomnych kotów i ustawionych w ustronnych miejscach, tak by koty 
bezdomne mogły je spokojnie użytkować. 

:: KOTering – projekt polegający dokarmianiu bezdomnych kotów bytujących na terenie Krakowa i wsparciu 
dla karmicielek kotów bezdomnych – w 2012 roku Fundacja otrzymała karmę zebraną w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II (około 15 kg), od Fundacji Psi Los im. Joanny Krupińskiej (37 kg 
karmy), od Przedszkola Kącik Świata (około 6 kg) oraz od darczyńców prywatnych (około 10 kg). Karma 
została przekazana 3 karmicielkom współpracującym z Fundacją. Fundacja przekazała także około 20 kg 
suchej karmy dla psów do Przytuliska w Harbutowicach. 

Dodatkowo na początku lutego 2012 roku Fundacja zakończyła rozpoczętą w grudniu 2011 roku prowadzoną 
razem z Fundacją Viva! z Warszawy i Vege Inicjatywą z Bielska-Białej zbiórkę darów dla ukraińskiego 
schroniska  Asi Sierpińskiej. Łącznie Fundacji udało się zebrać 210 kg suchej karmy (62kg karmy dla kotów i 
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148 kg karmy dla psów), 49 konserw z karmą mokrą (20 konserw dla kotów, w tym 7 saszetek Royal Canina 
dla kotów z chorymi nerkami), 18 misek, 6 wiader, 5 preparatów dezynfekujących, 3 maści do uszu, 3 
fiprexy, 3 komplety strzykawek i igieł, 3 kroplówki, 3 kg cukru, 8 mydeł, 1 płyn do mycia Pur, 2 pary rękawic 
gumowych, 1 snaki Pedegreepal dla psów, 1 koc, 1 kołdra, 5 ręczników, 1 leżanko dla psa, 2 smycze. Dary 
zostały przekazane Fundacji Viva! do Warszawy.  

:: adopcje zwierząt – w roku 2012 do Fundacji trafiło 15 nowych kotów, zostało wyadoptowanych 9. Na 
koniec grudnia 2012 roku pod opieką Fundacji znajdowało się 7 kotów. Fundacja prowadziła internetową 
akcję „Kot na każdy dzień tygodnia” promującą adopcję zwierząt z Fundacji.  

Dodatkowo pod opieką Fundacji znalazły się 2 gołębie – 1 poraniony, 1 pisklak. 

Fundacja w 2012 roku zorganizowała 2 razy Dzień Otwarty w Fundacji żeby zachęcić do adopcji zwierząt: 7 
października 2012 i 15 grudnia 2012. Łącznie w obu dniach otwartych uczestniczyło około 40 osób. 

 

:: Wszechnica pod Kotem  (Styczeń- Grudzień 2012) -  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 2012 roku odbyły się 5 spotkania w ramach projektu: 

- „Co ma judaizm do wegetarianizmu?”  - wykład Rabina Krakowa Boaza Pasha, odbył się 11 stycznia 2012 
roku. Podczas wykładu rabin opowiedział jak do wegeterianizmu/weganizmu odnoszą się autorytety myśli 
judaistycznej, co myśleli kabaliści o diecie wegetariańskiej, jaki stosunek mają do niej współcześni rabini 
oraz czy judaizm skłania do rezygnacji ze spożywania mięsa czy też jest weganizmowi przeciwny. 

 
- "Feminizacja świadomości"  spotkanie z Xavierem Bayle, hiszpańskim aktywistą na rzecz zwierząt. 
Spotkanie odbyło się 20 marca 2012 roku, uczestniczyło w nim około 30 osób i było współorganizowane z 
krakowską grupą lokalną Viva!. Podczas spotkania rozmawiano o tym jak wygląda korelacja między opresją 
kobiet a zwierząt, o powiązaniach między feminizmem a wegetarianizmem/weganizmem, zastanawiano się 
czy walka o prawa kobiet i równouprawnienie nie powinna również zakładać walki o prawa innych ludzi i 
innych gatunków. 

 

-  „Koszki, sobaki i inne zwierzaki – o aktywizmie prozwierzęcym na Białorusi” – które się odbyło 18 kwietnia 
2013 roku. W spotkaniu wzięli udział aktywiści/stki białoruskich organizacji prozwierzęcych, biorący udział w 
projekcie Fundacji „Od humanitaryzacji do demokratyzacji – wsparcie białoruskich pozarządowych 
organizacji prozwierzęcych”. Podczas spotkania uczestnicy odpowiedzieli na pytania nt. respektowania praw 
zwierząt i sytuacji NGO prozwierzęcych na Białorusi.  
 
- pokazy filmu zrealizowanego przez Fundację „Powodzięta” - odbyły się dwa pokazy filmu nakręconego 
przez Fundację „Powodzięta” – 13 kwietnia 2012 w Kinie Kika oraz 21 czerwca 2012 w siedzibie Fundacji.  

 

:: 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 2012 roku Fundacja w ramach projektu przeszkoliła około 300 uczniów szkół krakowskich i poza 
krakowskich. Fundacja przeprowadziła 15 warsztatów empatyczności. Warsztaty odbyły się m.in. w 
przedszkolu Kącik świata, Niepublicznym Przedszkolu Kubuś, w Szkołach podstawowych nr 16, 34, 80, 
107,108, 111, 117, 155, 3, Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Uczeń”. 
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:: 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 odbywały się raz w 
miesiącu. W 2012 roku odbyły się 3 spotkania (styczeń – marzec 2012).  

 

Fundacja w 2012 roku ruszyła również z pilotażowym pomysłem prowadzenia Grupy wsparcia dla osób po 
stracie ukochanego zwierzęcia – odbyły się dwa spotkania – w maju i czerwcu 2012.  

 

W 2012 roku Fundacja zawiesiła realizację projektu „Z aparatem wśród kotów” - projektu fotograficznego 
dokumentującego warunki bytowania wolno żyjących kotów na terenie Krakowa i Małopolski 

 

B. PROJEKTY DOFINANSOWANE: 

W 2012 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota kontynuowała realizację projektu „Sieć OFF – 
Ogólnopolskie Forum Fauna” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego, a także zrealizowała projekt „Od humanitaryzacji do demokratyzacji – wsparcie białoruskich 
pozarządowych organizacji pro-zwierzęcych" – projekt dofinansowany przez Fundację Edukacja dla 
Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

- „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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 
prozwierzęce 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. Projekt miał na celu integrację środowiska organizacji prozwierzęcych, 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 obejmuje 
30 organizacji i 60 przedstawicieli/przedstawicielek organizacji prozwierzęcych. Projekt został objęty 
patronatem medialnym: portalu ngo.pl, Magazynu Vege, Magazynu Organic, Magazynu Kocie sprawy oraz 
Radia Pryzmat. 

W 2012 roku w ramach projektu: 

- kontynuowano pracę nad platformą internetową (www.siec-off.pl) , 

- odbyły się 3 tury szkoleń „Fundraising i granty na rzecz NGO” (4-5.02.2012 Kraków, 18-19.02.2012 
Warszawa, 24-25.03.2012  Poznań), „Zasady współpracy z administracją publiczną i techniki dialogu 
obywatelskiego” ( 31.03.2012 Kraków, 12.05.2012 Poznań, 26.05.2012 Warszawa), „Komunikacja, język i 
działania na rzecz równości płci”.( 30.06-1.07.2012 Warszawa, 29-30.09.2012 Kraków, 24-25.11.2012 
Poznań).  Szkolenia z każdego tematu odbywały się w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Poznań).  

-  został zorganizowany w Warszawie II Zjazd OFF (27-28 października 2012) podejmujący m.in. tematykę 
zakresu uprawnień prozwierzęcych NGO przeprowadzających interwencje na rzecz zwierząt, metody 
efektywnej prezentacji, konstruowanie skutecznego przekazu w komunikacji zewnętrznej.  

- trwały prace nad filmem poświęconym organizacjom prozwierzęcym, ich działaniom i organizowanym przez 
nie wydarzeniom oraz publikacją prezentująca organizacje prozwierzęce, promowane przez nie idee, 



 

 

motywacje osób zaangażowanych w ich działania w formie wywiadów 
 
- została opracowana ekspertyza na podstawie przeprowadzonych badań m.in. internetowych nt. wizerunku 
NGO prozwierzęcych i osób pomagających zwierzętom w społeczeństwie polskim, która zostanie 
upubliczniona w 2013 roku 
 
- rozpoczęły się prace nad drugą ekspertyzą dotyczącą współpracy NGO prozwierzęcych z administracją 
publiczną, gminami i inspekcją weterynaryjną. 
 

- „Od humanitaryzacji do demokratyzacji – wsparcie białoruskich pozarządowych organizacji pro-

zwierzęcych" – projekt był realizowany marzec – czerwiec 2012 roku. Projekt został dofinansowany przez 

Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt został objęty patronatem medialnym portalu internetowego ngo.pl. 
Wsparciem objęto 10 przedstawicieli i przedstawicielek 3 białoruskich organizacji pozarządowych 
zajmujących się pomocą bezdomnym zwierzętom. W ramach projektu podczas 7-dniowej wizyty studyjnej w 
Polsce uczestnicy/czki mieli okazję: 

- spotkać z przedstawicielami i przedstawicielkami polskich organizacji prozwierzęcych,- odbyło się 9 

spotkań 

- odwiedzać prowadzone przez polskie NGO prozwierzęce domy tymczasowe i schroniska, 

- szkolić się z zakresu pozyskiwania funduszy na działania, PR i kontaktów z mediami, zarządzania 

organizacją, pozyskiwania wolontariuszy, negocjacji z urzędami i biznesem (każde szkolenie było 8 

godzinne) 

- nawiązywać kontakty z polskimi NGO. 

 

Dodatkowo każda z Organizacji uczestniczących w projekcie uzyskała wsparcie systemowe ze strony 

Fundacji Czarna Owca Pana Kota  w postaci: projektu graficznego strony internetowej i 

poprojektowych konsultacji trenerów . 

 

Zarówno tematy szkoleń, jak i spotkań zostały opracowane na podstawie badania potrzeb białoruskich 

organizacji partnerskich.  
 

C. INNE DZIAŁANIA 

 

Na początku 2012 roku Fundacja w porozumieniu z 5 innymi krakowskimi organizacjami prozwierzęcymi 
(AFN, Fundacja Zwierzęta Krakowa, krakowski oddział Fundacji Pomocy Zwierzętom MIAUKOT, Psi Los 
Fundacja im. Joanny Krupińskiej oraz Fundacją Zwierzę nie jest rzecz) złożyła prośbę do Prezydenta Miasta 
Krakowa, by wzorem Prezydentów/tek m.in. Warszawy i Łodzi wydal apel do mieszkańców Krakowa i 
administracji o pomoc bezdomnym kotom i otwieranie okienek.  

 

Fundacja brała udział w akcjach innych organizacji prozwierzęcych: w czerwcu 2012 roku w Warszawie 
uczestniczyła w akcji  z portretami zwierząt na Placu Zamkowym w Warszawie, organizowanej przez 
Stowarzyszenie Empatia, w grudniu 2012 roku w demonstracji antyfutrzarskiej "KRAKÓW ODSYŁA FUTRO 
DO HISTORII!" organizowanej przez krakowską grupę lokalną Viva. Fundacja wraz z innymi organizacjami i 
grupami zajmującymi się prawami zwierząt wydała wspólne oświadczenie w sprawie legalizacji tzw. uboju 
rytualnego, zainicjowane przez Stowarzyszenie Empatia. Fundacja rozpoczęła również zbieranie podpisów 
pod petycją o zakaz hodowli zwierząt na futra. 
 
Fundacja brała także udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje, grupy nieformalne itp. Były to: 
 



 

 

- 17 lutego 2012 Fundacja przeprowadziła warsztaty budowy domków, warsztaty empatyczności oraz 
zaprezentowała film „Powodzięta” w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II. 
Około 70 osób uczestniczyło w warsztatach. 

 

- 26 maja 2012 roku wolontariusz Fundacji uczestniczył w organizowanej przez Fundację na Rzecz 
Różnorodności Polistrefa i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie akcji Żywa Biblioteka. Fundacja 
została także partnerką wydarzenia. Wolontariusz Fundacji wystąpił jako dwa tytuły książkowe – Weganin i 
Aktywista prozwierzęcy 

 

- 1 lipca 2012 Fundacja brała udział w Wegan Pikniku w Forcie Numer 7, gdzie opowiedziano o działaniach 
Fundacji oraz zaprezentowano film „Powodzięta” 
 
- w dniach 4-7 lipca  2012 uczestniczyła w Strefie NGO Heineken Open'er Festival, gdzie promowała ideę 
praw zwierząt i pomocy bezdomnym zwierzętom 
 
-  8 lipca  2012 Fundacja uczestniczyła w SWAP i Ciuchowisku organizowanym przez Grupę Mandragora. 
 
- 5 września 2012 Fundacja przeprowadziła prezentację w języku angielskim w Centrum Młodzieży im. dr. H. 
Jordana w Krakowie dla młodzieży z Polski, Włoch, Rumunii i Bułgarii uczestniczącej w projekcie " Young 
dog lovers meeting" realizowanym przez Centrum w ramach Programu Młodzież w Działaniu. Przedstawiciel 
Fundacji opowiedział o jej działaniach, sukcesach i ideach jakie są realizowane w ramach działalności 
Fundacji.  
 
- 5 października 2012 roku Fundacja brała udział w seminarium naukowym „Jak edukować  o zwierzętach?” 
organizowane w Mikołowie w przez Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego. Fundacja wystąpiła z prezentacją „Doświadczenia Fundacji Czarna Owca Pana Kota w 
realizacji programów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży”.  
 
 
-  2 grudnia 2012 Fundacja wzięła udział w Kuchni Społecznej oraz przedstawiła wykład  ”Jedne kochamy, 
inne zjadamy - o polskim ruchu obrońców zwierząt". 
 
- 19 grudnia 2012 Fundacja przeprowadziła warsztaty budowy domków w ramach akcji  „4 łapy w twoich 
rękach” organizowanej przez Fundację Lepszy Świat i Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.  

 

Fundacja była  partnerką trzech akcji: 

- „Surowce dla Zwierząt” mającej na celu zbiórkę surowców wtórnych w placówkach oświatowych i 
przeznaczenie dochodu z ich sprzedaży na rzecz potrzebujących, bezdomnych psów i kotów. Akcja była 
organizowana przez Fundację Ekologiczną Arka.  

- „Żywa biblioteka” organizowana przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa i Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną w Krakowie. 

- „4 łapy w twoich rękach” organizowanej przez Fundację Lepszy Świat i Koło Naukowe Edukacji 
Międzykulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
 

Razem z krakowską grupą lokalną Vivy!, bielską grupą nieformalną Vege Inicjatywa, katowicką grupą 
lokalną Vivy! Fundacja w październiku 2012 roku (6 października 2012) zorganizowała pierwszą w Polsce 
Veggie Parade. Promującą weganizm paradę poprzedziła zorganizowana 2 października konferencja 
prasowa. W paradzie wzięło udział ponad 300 osób. Paradzie towarzyszył piknik z atrakcjami zorganizowany 
w Forcie nr 7.  
 



 

 

 

:: działania promocyjne: 
 
W 2012 roku ukazało się kilka artykułów o działalności Fundacji: w Gazecie Wyborczej oraz na portalu 
gazeta.pl (4 artykuły: „Gdzie zjeść wegeteriański obiad w Krakowie”, "Veggie parade - wegetariański marsz 
przez Kraków", "Agresją na karmienie kotów", "Koty mają swoje święto, więc budowali im domki”), w 
Gazecie Krakowskiej (4 artykuły: "Sposób na bezdomność zwierząt? Zabijanie!", "Zwierzęta w roli odpadów", 
"Pomóżmy ratować psy na Ukrainie", „Miłość która zaczyna się od kanapki”) oraz Dzienniku Polskim (4 
artykuły: "Wegetarianie i weganie przejdą przez Kraków", "Tylko idiota karmi kota?", "Poturbowana za 
karmienie kota", "<Sprzątają> zwierzęta"). Informacje o bieżących działaniach Fundacji – zaproszenia na 
warsztaty oraz spotkania były zamieszczane w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej. W magazynie  
Kocie sprawy w numerze 10/120 ukazał się artykuł o grupach wsparcia dla osób po stracie ukochanego 
zwierzaka. 
 
Ponadto informacje o działaniach Fundacji publikowane były na stronach www: koteria.pl (o wizycie 
organizacji białoruskich w Koterii), onet.pl (o grupie wsparcia po stracie zwierzęcia), chwiladlapupila.pl, ulica 
ekologiczna.pl, miasto dzieci.pl, kocie sprawy.pl, oraz estillo.pl o warsztatach budowy domków dla 
bezdomnych kotów.  
 
Fundacja była obecna w radiu i telewizji – cyklicznie Fundacja podobnie jak w poprzednim roku była 
zapraszana do uczestnictwa w audycjach Radia Pryzmat – PozaRządem, uczestniczyła kilkakrotnie w 
programie  Klinika Zdrowego Chomika Radia Kraków, raz w Radiu Eska, Plus i radiofonia.  Materiał o 
warsztatach budowy domków w Bielsku-Białej został wyemitowany w bielskiej telewizji internetowej: TV 
Bielsko – Bielska Telewizja Internetowa.  
 
Fundacja była również obecna na portalach społęcznościowych -  w dalszym ciągu jest aktywna na jednym z 
czołowych portali społecznościowych – Facebooku, osiągając liczbę 1700 fanów na koniec roku 2012.  
 
 

:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 

 

Fundacja przystąpiła  w lipcu 2012 roku do Koalicji na rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w 
Polsce.  

 

W dalszym ciągu prowadzana była współpraca z Fundacją „Zwierzęta Krakowa”, Magazynem Kocie sprawy, 
radiem internetowym Pryzmat, portalem koty.pl, ngo.pl, Magazynem VEGE i Organic, firmą Neraida. Została 
nawiązana regularna współpraca z portalem Miastodzieci.pl, ulica ekologiczna.pl, kulturatka.pl, oraz E!stillo. 
Fundacja kontynuowała nawiązaną w 2011 roku współpracę w ramach projektu „Wzorowy Opiekun” z 
Fundacją Znaczenie, Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz Małopolskim Towarzystwem 
Ornitologicznym.  

 

Stroną Fundacji www. czarnaowca.org opiekuje się w ramach wolontariatu pracowniczego firma 
Zecernia.net. 

 

Fundacja nawiązała stałą współpracę z Kliniką Weterynaryjną Retina. 

 
:: złożone wnioski 
 
W okresie styczeń – grudzień 2012 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota złożyła siedem wniosków o 



 

 

dofinansowanie. Były to: 
- „Prof. NGO – wsparcie dla NGO prozwierzęcych” złożony do PO FIO. Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania. 
- „Monitoring gmin w zakresie obowiązku  konsultacji społecznych gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi przez organizacje prozwierzęce” złożony do Fundacji Batorego. Wniosek nie 
otrzymał dofinansowania. 
- „RadiOwcy” złożony do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarskiego Grantu 
Blokowego. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
- „Bronić bezbronne zwierzęta-białoruskie inicjatywy obywatel. prozwierzęcych NGO w obiektywie kamery”  
złożony do RITA – Przemiany w regionie. Projekt nie otrzymał dofinansowania, 
- „Trening czyni aktywistę” złożony do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarskiego 
Grantu Blokowego. Wyniki w 2013 roku. 
- „RadiOwcy” złożony do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarskiego Grantu 
Blokowego. Wyniki w 2013 roku.  
-- „Bronić bezbronne zwierzęta-białoruskie inicjatywy obywatel. prozwierzęcych NGO w obiektywie kamery”  
złożony do Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”. Wyniki w 2013 
roku. 
 
 
:: wolontariat  
 
Fundacja przeprowadziła nabór na wolontariuszy/szki Fundacji. W efekcie zostało przysłanych 15 aplikacji 
na wolontariusza/szkę Fundacji, z czego kilka spoza Krakowa. Ostatecznie współpracę z Fundacją 
nawiązały 2 osoby. Łącznie na koniec roku 2012 z Fundacją współpracowało 5 osób.  
 
 
:: inne znaczące wydarzenia 
 
Fundacja zdecydowała się złożyć wniosek o status OPP – wniosek został złożony w listopadzie 2012 roku. 
 
 
III.  
 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
 
IV.  
 
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały: 
 
Nr 1/2012  z dn. 1.04.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji za rok 2011 
Nr 2/2012  z dn. 19.11.2012 w sprawie zmiany statutu i złożenia wniosku o przyznanie statusu OPP 
Nr 3/2012 z dn. 14.12.2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz uchwalenia nowego tekstu jednolitego 
Statutu Fundacji. 
 
 
V. 

 
W 2011 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu  :  
            -  dotacji                                                                       327.807,92 PLN     

      - darowizn                                                                    21.217,30 PLN 
      - działalności odpłatnej                                                250,00 zł PLN 
      - odsetek finansowych                                                 4,87    zł PLN 



 

 

 
 
VI.  
Wysokość kwot przeznaczonych na :   

 -  realizację celów statutowych                                   292.407,93 PLN 
    w tym honoraria i wynagrodzenia                               154.584,08 PLN 
 -  koszty administracyjne                                              9.930,00 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                                 147.271,73   PLN       

* nagrody                                             - 
* premie                                              - 

 
        -  WYNAGRODZENIA  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  NA  UMOWĘ 

                 O  PRACĘ  / BRUTTO /                - 
 
               * wynagrodzenia                                -  86.206,07   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 /                                                    61.065,66  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 Fundacji  

Nazwa banku: PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie,  
Adres:  30-942 Kraków, Wielopole 19/21 
 
Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 3.532,70 zł  

 
 

- na rachunku Projektu „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” 

Nazwa banku: PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie,  
Adres:  30-942 Kraków, Wielopole 19/21 
 
Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 67.607,95 zł  

 
 
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                :    77.641,87  PLN, 
            ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI   :     1.503,24 PLN 
 

VIII. 
 

DANE  O  PRZYCHODACH  UZYSKANYCH  PRZEZ  FUNDACJĘ  Z  ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ  
REALIZOWANYCH  W  RAMACH  CELÓW  STATUTOWYCH,  Z  UWZGLĘDNIENIEM  KOSZTÓW  TYCH  
ŚWIADCZEŃ                      
                                PRZYCHODY:             250,00 
                                KOSZTY       :              250,00 
 
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 2012 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 2012 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH KONTROLI.  

 
 


