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Sprawozdanie
z działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt za rok 2007

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt

OTOZ „Animals” jest niedochodową,

pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w rejestrze
Stowarzyszeń w dziale A – numer rejestru 1189, w dniu 3.10.2000 roku oraz w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069730.
Numer Identyfikacji podatkowej NIP 967 11 06 138, REGON 092906022
OTOZ Animals od 2002 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt
WSPA z siedziba w Londynie i działa na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt. Od
08.03.2005 r. stowarzyszenie posiada status organizacji Pożytku publicznego. Siedzibą Rady
Krajowej stowarzyszenia jest Bydgoszcz, ul Grunwaldzka 298. założycielami stowarzyszenia
są Ewa Gebert, Izabela Szolginia i Eugeniusz Doroszko.
Rada Krajowa:
Prezes - Ewa Gebert
Wiceprezes - Sekretarz -Izabela Szolginia
Wiceprezes - Skarbnik – Edyta Staręga
Wiceprezes - Beata Mazur
Wiceprezes - Krzysztof Maciej Homik

Członek - Anna Katarzyna Nadolska
Komisja Rewizyjna:
Beata Jolanta Drzymała Kubiniok
Irena Majdak Paradowska
Eugeniusz Jerzy Doroszko
Cele statutowe OTOZ Animals:
1. Działanie na rzecz ekologii i humanitarnej ochrony zwierząt.
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.
4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
5. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt, w tym wobec
zwierząt domowych, gospodarskich, wolno żyjących.
6. Powoływanie inspektorów ds. ochrony zwierząt.
7. promocja i organizacja wolontariatu.
Zasady i formy realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje cele główne poprzez:
1. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i
utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie schronisk.
2. Współpracę z władzami oświatowymi w przygotowaniu programów nauczania,
wychowania szkolnego w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt.
3. Inspirowanie tworzenia szkolnych organizacji przyjaciół zwierząt.
4. prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów
traktowania zwierząt.
5. Inicjowanie i popularyzację, w szczególności za pośrednictwem środków masowego
przekazu, programów humanitarnej ochrony zwierząt.
W dniu 23.10.2007 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów, na którym zostały podjęte
następujące uchwały:
1/2007 – uchwala dotyczyła zmiany:
1) § 3 Statutu.
2) § 5 Statutu ustęp 2.

3) We wszystkich postanowieniach Statutu, w których mowa jest o Oddziałach Okręgowych,
słowa „Okręgowy” we wszystkich formach .Skreśla się słowo okręgowy pozostawiając słowo
„oddział” .
4) § 49 Statutu ustęp 2 Statutu.
5) § 50 Statutu.
2/2007 – uchwała dotyczyła zatwierdzenia podziału środków zebranych z akcji 1%.
3/2007 – uchwała dotyczyła zarejestrowaniu w KRSie nowych oddziałów.
4/2007 – uchwała dotyczyła przystąpienia do przetargu na prowadzenie schroniska w
Tczewie.
W dniu 22.10.2007 roku odbyło się zebranie Rady Krajowej, na którym zostały podjęte
następujące uchwały:
5/2007 – uchwała dotyczyła rozwiązania Oddziału w Toruniu z dniem 1 listopada 2007 roku.
6/2007 – uchwała dotyczyła rozwiązania Oddziału Wielkopolskiego z siedzibą w Koninie z
dniem 1 listopada 2007 roku.
7/2007 – uchwała dotyczyła powołania Oddziału Kujawsko – Pomorskiego OTOZ Animals z
siedzibą w Bydgoszczy.
8/2007 - uchwała dotyczyła powołania OTOZ Animals

Oddział Schronisko w Gdyni

„Ciapkowo” z siedzibą w Gdyni.
9/2007 – uchwała dotyczyła powołania Oddziału Oświęcimskiego OTOZ Animals z siedzibą
w Oświęcimiu.
10/2007 – uchwała dotyczyła powołania Oddziału Słupskiego OTOZ Animals z siedzibą w
Ustce.
11/2007 – uchwała dotyczyła powołania Oddziału Lęborskiego OTOZ Animals z siedzibą w
Lęborku.
12/2007 – uchwała dotyczyła powołania OTOZ Animals Oddział Schronisko w Starogardzie
Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
13/2007 – uchwała dotyczyła powołania OTOZ Animals Oddział Schronisko w Tczewie z
siedzibą w Tczewie.
14/2007 – uchwała dotyczyła zatwierdzenia podziału środków zebranych w 2007 roku z akcji
1 procent dla zwierząt „To nic nie kosztuje, a zwierzęta ratuje’’.

I. PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Schronisko w Starogardzie Gdańskim
Schronisko w Starogardzie Gdańskim jest współfinansowane przez Urząd Miasta w
Starogardzie Gdańskim i OTOZ Animals. Z funduszy Gminnych oraz pieniędzy pozyskanych
od naszych darczyńców (m.in. przekazujących nam 1 procent swojego podatku) W okresie od
01.01.2007 do 31.12.2007 w schronisku wykonano nowe pomieszczenie dla małych kotów z
wybiegiem zewnętrznym, nowy kojec dla psów oraz przeprowadzono remont kojców i
konserwację. Remonty i konserwacje zostały wykonane systemem gospodarczym w celu
oszczędności środków finansowych.
18 lutego 2007 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Kota OTOZ Animals
zorganizowało dzień otwarty w schronisku. Akcja została nagłośniona w lokalnych mediach.
W 2007 roku schronisko brało udział w obchodach rocznicy 3-go Maja zorganizowanych
przez Urząd Miasta. OTOZ Animals przygotowało stoisko, na którym znajdowały się
materiały

promujące adopcje zwierząt oraz zachęcające do przekazywania funduszy na

potrzeby schroniska.
Podobnie jak w poprzednich latach schronisko brało udział w kampanii „Adoptując mnie
ratujesz mi życie” dzięki temu do adopcji trafiło 214 psów i 54 koty .
http://www.starogard.pl/pl/wdrozenia/aktualnosci/Adoptujac_mnie_ratujesz_mi_zycie
Na początku grudnia schronisko obchodziło „Mikołajki dla zwierząt”, zachęcając w ten
sposób mieszkańców do odwiedzania i wsparcia schroniska.
Schronisko w Gdyni
Nasze schronisko dotowane jest z dwóch źródeł: pieniędzy przekazywanych przez Urząd
Miasta w Gdyni oraz datków otrzymywanych od ludzi dobrej woli, pragnących wspierać
naszą działalność. Gminne pieniądze oraz fundusze od naszych sponsorów (m.in.
przekazujących nam 1 procent swojego podatku) pozwoliły na: zakup lepszej karmy, leków
dla naszych podopiecznych, bud, podestów oraz postawienie nowych kojców dla szczeniąt, a
także remont ogrodzenia na wybiegu dla kotów, który uzupełniliśmy o niezbędne zadaszenie.
Naszym nadrzędnym celem jest dobro zwierząt. Staramy się zapewnić im właściwą opiekę,
zatrudniając wykwalifikowany personel, m.in. specjalistów ds. adopcji oraz lekarzy
weterynarii. Dzięki przeprowadzonych w 2007 roku kampaniom adopcyjnym do nowych

domów trafiło 1022 psy i 338 kotów. Staramy się zapobiegać niekontrolowanemu
rozmnażaniu się naszych podopiecznych poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji.
17 lutego, czyli Światowy Dzień Kota, uczciliśmy także w naszym schronisku. Nadrzędnym
celem obchodów była oczywiście adopcja. Zachęcaliśmy osoby odwiedzające schronisko do
przygarnięcia kotków. Nowy dom znalazła m.in. kilkumiesięczna koteczka Tycia, której po
zapaleniu ucha prawdopodobnie na zawsze zostanie przekrzywiona głowa i bardzo do siebie
przywiązane rodzeństwo - Malwinka i Maciuś. Tego dnia, nasze schronisko opuściło osiem
kotów. O bezdomnych zwierzakach nie zapomniała niezawodna młodzież ze szkół, która
przyniosła karmę dla naszych podopiecznych.
Wolontariusze oraz pracownicy Schroniska dla Zwierząt "Ciapkowo" dnia 15 lipca wzięli
udział w XII Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Gdyni. Przy stoisku Ciapkowa można
było uzyskać informacje na temat porzuconych zwierząt, a na dzieci czekały kolorowanki o
psiej i kociej tematyce. Były również pokazy capoeira w wykonaniu grupy młodych ludzi
zaprzyjaźnionych z "Ciapkowem". Każdy zainteresowany mógł wspomóc naszą działalność
wrzucając symboliczną złotówkę do skarbonki. Dzięki ogromnym sercom właścicieli
rasowych piękności oraz odwiedzających wystawę udało nam się uzbierać 1.020,00 zł.
Na początku grudnia schronisko obchodziło „Mikołajki dla zwierząt”, zachęcając w ten
sposób mieszkańców do odwiedzania i wsparcia schroniska.
Schronisko jest stale odwiedzane przez wolontariuszy. Obecnie nasz wolontariat składa się z
ponad 30 osób młodych ludzi zaangażowanych w opiekę nad zwierzętami i uczestniczących
w prowadzonych przez towarzystwo akcjach edukacyjnych.
Schronisko w Tczewie
Nasze stowarzyszenie wzięło udział w przetargu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Tczewie. Po wygranym przetargu OTOZ Animals prowadzi schronisko od
01.01.2008 roku.
II. POMOC DLA INNYCH SCHRONISK
Kilkukrotnie wspieraliśmy finansowo przytulisko we wsi Dąbrówka koło Kędzierzyna Koźle.
Współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami
przekazaliśmy także kilkaset kilogramów kamy dla tej placówki.

Z własnych środków wspieraliśmy zwierzęta przetrzymywane na terenie nielegalnego
schroniska w Dąbrówce koło Wejherowa starając się zapobiec dramatycznym wydarzeniom,
które zmusiły nas do jego przejęcia w styczniu 2008 roku.
http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,4753116.html
OTOZ Animals przekazało 3 tys. złotych na ratowanie zwierząt ze schroniska w Ligocie
Wielkiej (pod Oleśnicą), gdzie inspektorzy Straży dla zwierząt odkryli zwłoki psów.
http://otoz.pl/pliki/dokumenty/martwezwierzeta.pdf
W 2007 roku uczestniczyliśmy w kilku inspekcjach na terenie innych schronisk, informując
lokalne władze o złej sytuacji podległych im placówek. Nasze interwencje sprawiły, że uległa
ona znaczącej poprawie.
III. INSPEKTORAT
W 2007 roku inspektorzy OTOZ Animals przeprowadzili 400 interwencji dotyczących
niehumanitarnego traktowania zwierząt. Utworzone zostały 4 nowe inspektoraty walczące o
prawa zwierząt: w Oświęcimiu, Wejherowie, Kościerzynie i we Wrocławiu. Przeprowadzane
są szkolenia dotyczące znajomości ustawy o ochronie zwierząt, właściwego postępowania ze
zwierzętami, zachowania się inspektorów podczas interwencji, współpracy ze służbami
porządkowymi: policją i strażą miejską.
W 2007 roku nasze grono powiększyło się o 12 nowych inspektorów.
Inspektorzy OTOZ Animals wspólnie z Fundacją Viva doprowadzili do zamknięcia
schroniska w Białce koło Iłży, gdzie produkowano smalec z psów, dzięki temu setki zwierząt
zostało uratowanych przed okrutną śmiercią
http://otoz.pl/pliki/dokumenty/smalec-z-psow-robiony-w-schroniskach.pdf
http://otoz.pl/pliki/dokumenty/rzeznia-w-azylu.pdf
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?
kat=1342&wid=8880607&rfbawp=1180121279.550&ticaid=159c4
OTOZ Animals zaopiekowało się świnką, wypuszczoną na murawę stadionu podczas meczu
piłkarskiego przez kibiców. Zwierzę trafiło do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie
otoczono je troskliwą opieką i gdzie doczeka swojej starości.
http://www.ciapkowo.pl/interwencje_foto/interwencje_13.jpg
http://www.ciapkowo.pl/interwencje_foto/interwencje_11.jpg
http://www.ciapkowo.pl/interwencje_foto/interwencje_10.jpg

IV. KAMPANIA „ADOPTUJĄC MNIE RATUJESZ MI ŻYCIE”
4 października 2007 roku wraz z początkiem Światowego Tygodnia Zwierząt, OTOZ
Animals wspólnie z brytyjską organizacją World Society for the Protection of Animals
(WSPA) rozpoczęło kampanię „Adoptując mnie ratujesz mi życie”, mającą na celu
zachęcenie ludzi do odwiedzania schronisk i adopcji zwierząt z tych placówek. Do kampanii
przystąpiło 45 schronisk dla bezdomnych zwierząt z całej Polski. Wszystkie schroniska
biorące udział w akcji otrzymały nieodpłatnie dowolną ilość plakatów, zachęcających do
adopcji zwierząt. W akcji pomagały nam ogólnopolskie i lokalne media: telewizja, radio i
prasa.
http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/wydarzenia/777653.html
http://www.rsoz.superhost.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=107&Itemid=42
http://www.schronisko.konin.lm.pl/dane/akcje/gazeta2.htm
http://www.schronisko.konin.lm.pl/dane/akcje/gazeta4.htm
http://www.slowo.com.pl/radom/?id=400&p=1&t=
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/310530.html
http://www.turek.lm.pl/aktualnosci/wiadomosc.php?id=20654&pt=27
http://gazetaswietojanska.pl/index.php?id=2&t=1&page=1145
V. KAMPANIA „ CZY WIESZ CO JESZ?”
W maju 2007 roku OTOZ Animals rozpoczęło współpracę z organizacjami zajmującymi się
prawami i dobrostanem zwierząt z Polski, Czech, Słowacji i Węgier (Państwa
Wyszehradzkie) w ramach projektu „Cooperation of Animal Welfare NGOs in Visegrad”.
Głównym

celem

kampanii

była

zmiana

postaw

konsumenckich,

uświadomienie

społeczeństwu, że jego decyzje dotyczące zakupów mają bezpośredni wpływ na zwiększenie
popytu na żywność wyprodukowaną przy zachowaniu wyższych standardów dobrostanu
zwierząt.
Częścią projektu było wręczenie nagród „Good Eggs Awards”, które zostały przyznane przez
brytyjską organizację ochrony zwierząt Compassion in World Farming (CIWF). Nagrodami
Good Eggs zostały odznaczone sieci sklepów sprzedających jaja pochodzące z ekologicznych
i wolnowybiegowych ferm oraz przedsiębiorstwa, które w swojej produkcji nie używają jaj
pochodzących od kur z chowu klatkowego, przez co przyczyniają się do poprawy dobrostanu

kur niosek. Tylko w tym roku kampania Good Egg pomogła ponad 5 mln kur niosek, z
których każda znosi około 270 jaj w systemach bezklatkowych.
OTOZ Animals zbierało podpisy pod petycją skierowaną do Rady ds. Rolnictwa UE, mającą
na celu nakłonienie Rady aby utrzymała w mocy zakaz chowu kur niosek w klatkach
bateryjnych, który zgodnie z Dyrektywą 1999/74 ma wejść w życie w 2012 roku. Częścią
kampanii było rozpowszechnianie w największych trójmiejskich hipermarketach ulotek
informujących na jakie oznaczenia jaj należy zwracać uwagę podczas zakupu jaj. W akcji
pomagały nam ogólnopolskie i lokalne media: telewizja, radio i prasa. Artykuły i informacje
dotyczące sytuacji związanej z prowadzoną kampanią znalazły się we wszystkich liczących
się programach informacyjnych.
http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,5036169.html
http://rzeszow.naszemiasto.pl/wydarzenia/832652.html
http://www.ekolublin.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1920
http://ww6.tvp.pl/7014,20080320680716.strona PANORAMA TVP3 po 15min. 40 sek.

VI. „DZIEŃ BEZ FUTRA”
25 listopada 2007 roku OTOZ Animals przyłączyło się do akcji Fundacji Viva i Empatia,
przeciwko hodowli zwierząt na futra.
Wspólnie zorganizowaliśmy pikiety przed sklepami oferującymi swoim klientom futra, na
ulicach i placach dużych miast nasi wolontariusze rozdawali ulotki informujące o sytuacji
zwierząt hodowanych na fermach futrzarskich. Przed jedną z nich zlokalizowaną w samym
środku dzielnicy mieszkaniowej na Oruni, przy ulicy Bruskiego protestowaliśmy przeciw
dziejącemu się obok nas okrucieństwu. Akcja monitorowana była przez media lokalne,
informacja o proteście znalazła się we wszystkich lokalnych mediach, także w głównym
wydaniu „Panoramy”. http://otoz.pl/132.html
VII. MIKOŁAJKI DLA ZWIERZĄT
Na początku grudnia 2007 roku zorganizowaliśmy dzień otwarty wszystkich naszych
schronisk, przyjmowaliśmy prezenty świąteczne ofiarowane naszym podopiecznym przez
ludzi o wrażliwym sercu. Jak zawsze mogliśmy liczyć na pomoc mediów, które przekazały
nasze zaproszenie do odwiedzenia bezdomnych zwierząt społeczeństwu Trójmiasta. W

okresie przedświątecznym został wyemitowany w programie TVP3 materiał poświęcony
schronisku w Ciapkowie i naszej akcji.
http://dolnyslask.naszemiasto.pl/inne/specjalna_artykul/643679.html
VIII. DZIEŃ KOTA
Jak co roku 17 lutego 2008 roku świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kota. Staraliśmy się
zwrócić uwagę na los tych zwierząt udzielając licznych wywiadów i umieszczając w prasie
informacje dotyczące uregulowań prawnych dotyczących tych wolno bytujących wśród nas
zwierząt. Zachęcaliśmy do adopcji kotów przebywających w schroniskach. „Panorama”
przygotowując blok informacyjny umieściła w nim materiały filmowe z naszego schroniska w
Gdyni.
http://www.we-dwoje.pl/17;lutego;-;miedzynarodowy;dzien;kota,artykul,5439.html

IX. EDUKACJA HUMANITARNA
Stale współpracujemy w tym zakresie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki
nad Zwierzętami i Fundacją Dogtor. Staramy się poprzez „pogadanki” i rozprowadzanie
naszych materiałów edukacyjnych wpłynąć na młodzież i dzieci aby we właściwy sposób
zajmowały się swoimi czworonożnymi pupilami i były w swoim środowisku propagatorami
idei ochrony zwierząt.
Wspieraliśmy działania „Szkolnych Animalsów”- grup starszej młodzieży zainteresowanej
niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom ze schronisk.
Przygotowaliśmy polską wersję filmu CIWF „Elementy dobrostanu zwierząt w dobrej
praktyce rolniczej: Hodowla trzody chlewnej”, przedstawiający rozwój nowoczesnych
gospodarstw hodowlanych zapewniających wysoki standard dobrostanu zwierząt. Film ten ma
być skierowany do polskich rolników, jako materiał instruktażowy.
Nawiązaliśmy współpracę z firmą CD Project czołowym producentem gier i programów
komputerowych, którzy na marzec 2008 przygotowali premierę cyklu edukacyjnego
„Różowej Pantery” skierowanego do młodszych dzieci, a zajmującego się ekologią i edukacją
humanitarną.

