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Sprawozdanie merytoryczne
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
za rok 2006
ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz; tel.:(+52)349 03 90, tel./fax.: (+52) 372 21 30
e-mail:biuro@otoz.pl ; www.otoz.pl
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, numer Regon 092906022.
OTOZ Animals od 2002 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt
WSPA z siedzibą w Londynie i działa na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt.
Od 8.03.2005 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Siedzibą Rady Krajowej stowarzyszenia jest Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 298.
Założycielami stowarzyszenia są: Ewa Gebert, Izabella Szolginia i Eugeniusz Doroszko.
Rada Krajowa
Prezes – Ewa Gebert
Wiceprezes - sekretarz – Izabela Szolginia
Wiceprezes – skarbnik – Edyta Staręga
Sekretarz – Katarzyna Bielas
Członek –Edyta Ochmowska
Członek – Katarzyna Rosińska
Członek – Wojciech Gebert
Komisja Rewizyjna
Ewa Włodkowska
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 zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.
4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
5. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt, w tym wobec
zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących.
6. Powoływanie inspektorów do spraw ochrony zwierząt.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
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Zasady i formy realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie 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 roku 2006 Rada Krajowa podjęła następujące uchwały:
1/2006 –uchwała podjęta 30.03.2006, dotyczyła zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za
rok 2005.
W dniu 17.06.2006 odbył się Krajowy Zjazd Delegatów na którym zostały podjęte
następujące uchwały:
1/2006 uchwała dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Krajowej OTOZ
Animals za I kadencję.
2/2006 uchwała dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I kadencję.
3/2006 uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Krajowej OTOZ
Animals.
4/2006 uchwała dotyczyła wyboru nowej Rady Krajowej.
5/2006 uchwała dotyczyła wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
6/2006 uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals prowadzi nieodpłatną
działalność statutową.
I. Działania na rzecz wspierania i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
1.Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie prowadzenia schronisk.
2.Kampania adopcji bezdomnych zwierząt-znajdowanie nowych domów dla psów i kotów
przebywających w schroniskach.
W roku 2006 dzięki akcji adopcji udało się znaleźć domy dla 2508 bezdomnych psów i 1045
kotów.
3.Wolontariat
W roku 2006 przeprowadzono szkolenia klubów wolontariuszy działających przy
schroniskach dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim, Gdyni i Bydgoszczy.
4.Przeprowadzono akcję sterylizacji bezdomnych psów i kotów przebywających w
schroniskach w Gdyni, Starogardzie Gdańskim oraz kotów wolnobytujących, celem
zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
5.OTOZ Animals prowadziło w roku 2006 akcje sponsoringowe na rzecz schronisk dla
bezdomnych zwierząt.
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Prowadzenie przez OTOZ Animals Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie
Gdańskim i w Gdyni– ( patrz informacja o danych z działalności zleconej stowarzyszeniu
przez podmiot samorządowy)
II. Edukacja humanitarna
Prowadzimy działalność edukacyjną poprzez pogadanki w szkołach i przedszkolach,
organizując dni otwarte w schroniskach oraz drukując ulotki i materiały edukacyjne.
W ramach współpracy ze szkołami podarowaliśmy ocieplaną budę pieskowi, który
przybłąkał się na teren Zespołu Szkół nr.7 dla Dzieci Niesłyszących w Bydgoszcy.
III. Działanie Inspektoratów OTOZ Animals
OTOZ Animals posiada inspektoraty walczące o prawa zwierząt w Ustce, Lęborku,
Białymstoku, Jaworznie, Toruniu i Koninie.
W roku 2006 rozszerzono działalność inspektorską w województwie pomorskim,
polegającą na zwiększonej liczbie podejmowanych interwencji w sprawie
niehumanitarnego traktowania zwierząt.
Przeszkolono i nadano uprawnienia nowym inspektorom działającym na rzecz
przeciwdziałania okrucieństwu wobec świata zwierząt.
IV. Działanie na rzecz ochrony zwierząt gospodarskich.
W roku 2006 podjęto następujące działania :
- próba nawiązania współpracy z Ministerstwem Rolnictwa oraz Głównym Inspektorem
Weterynarii.
- zawiązanie koalicji organizacji ochrony zwierząt , w skład której weszły następujące
stowarzyszenia :
Klub Gaja
Polska Liga Ochrony Zwierząt
Fundacja Animals
- współpraca z RSPCA i CIWF oraz Eurogroup w zakresie lobbingu w parlamencie na rzecz
ochrony zwierząt.
- działalność na rzecz poprawy dobrostanu kur niosek .Współpraca z Compassion inWordl
Farming. Tłumaczenie i wydawanie ulotek ”A cage is still a cage” –„ Klatka jest zawsze
klatką „ Sprawa dotyczyła zakazu używania klatek bateryjnych w hodowli kur niosek
i przeciwstawieniu się przepisom zezwalającym na użycie klatek bateryjnych-zbieranie
podpisów pod petycją.
- działalność na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów(kurcząt hodowanych na mięso)
Współpracowaliśmy z Klubem Gaja podczas kampanii” WOLNA KURKA”
Akcja ta prowadzona była na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów. Skierowana była
nie tylko do hodowców lecz także do konsumentów.
Wysyłano pisma i petycje do przedstawicieli polskiego rządu z prośbą o poparcie
Dyrektywy UE w sprawie kurcząt hodowanych na mięso. Zbierano podpisy pod petycją
do MriRW w sprawie Dyrektywy UE dotyczącej brojlerów.
Utworzono stronę internetową dotyczącą warunków życia brojlerów.
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Rozpoczęto tłumaczenie filmu ANIMAL WELFARE ACSPECTS OF GOOD
AGRICURTURAL PRACTICE.
Film jest częścią projektu brytyjskiej organizacji ochrony zwierząt CIWF GAP
PROJECT dotyczącego poprawy dobrostanu trzody chlewnej. Film przedstawia cierpienia
zwierząt utrzymywanych na tzw. fermach wieloprzemysłowych , ekologiczne hodowle
świń oraz wpływ hodowli wieloprzemysłowych na środowisko.
Projekt skierowany jest do hodowców i konsumentów.
OTOZ Animals nawiązało współpracę z Klubem Gaja dotyczącą projektu ochrony
zwierząt gospodarskich.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest organizacją pożytku
publicznego od 8.03.2005 roku .
Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone według zasad obowiązujących dla
organizacji posiadających status pożytku publicznego.
Przychody z działalności statutowej -

1 115 054,16 zł

W tym:
- dotacje z budżetu gminy
na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

590 108,00 zł

- dofinansowanie schronisk przez OTOZ Animals
darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych
oraz darowizny rzeczowe przekazane do schronisk
dla bezdomnych zwierząt prowadzonych przez OTOZ Animals

345 685,99 zł.

- dotacje z budżetu gminy
na działalność inspektoratu do spraw ochrony zwierząt

17 627,50 zł

- dotacje od zachodnich towarzystw ochrony zwierząt
na realizację projektów nieodpłatnej działalności statutowej

102 799,20 zł

- pozostałe przychody

58 833,47 zł

Informacja o poniesionych kosztach
1/ koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego

979 588,65 zł

2.Koszty administracyjne:

81 247,45 zł

1/ zużycie materiałów i energii
2/usługi obce
3/wynagrodzenia i narzutu na wynagrodzenia
4/pozostałe koszty

13 594,43 zł
37 411,20 zł
28 726,50 zł
1 515,32 zł
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Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu w 2006 roku
1/wynagrodzenia osobowe
- pracownik biurowy ½ etatu -średnie wynagrodzenie roczne
- koordynator ds. ochrony zwierząt gospodarczych j/w

896,00 zł
1 418,00 zł

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji
1.Wartość aktywów:
1/aktywa obrotowe

118 969,59 zł

2.Zobowiązania organizacji:
1/zobowiązania krótkoterminowe
- z tytułu dostaw robót i usług
- z tytułu podatków od wynagrodzeń
- z tytułu składek ZUS
- tytułu wynagrodzeń

49 559,66 zł
30 417,61 zł
3 125,00 zł
9 821,83 zł
6 195,22 zł

Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmiot samorządowy
Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim zlecił OTOZ Animals prowadzenie Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim.
W ramach posiadanych środków publicznych oraz dofinansowania kosztów utrzymania
schroniska przez OTOZ Animals w schronisku realizowano program adopcji,
sterylizacji i kastracji zwierząt oraz modernizację schroniska.
W roku 2006 OTOZ Animals zorganizowało kampanię adopcyjną pod hasłem „Adoptując
mnie, ratujesz mi życie”, rozwieszano plakaty, wysyłano do szkół plakaty i ulotki promujące
adopcję zwierząt ze schroniska oraz współpracowano z mediami.
W roku 2006 w wyniku kampanii oddano do adopcji 214 zwierząt tj. 75 % w stosunku do
liczby przyjętych psów i kotów do schroniska. Schronisko znajduje się w rankingu schronisk
o najwyższym wskaźniku adopcji psów w Polsce ( wg raportów Głównego Lekarza
Weterynarii).
Prowadzono również działalność edukacyjną współpracując ze szkołami na terenie miasta
Starogard Gdański i miast ościennych organizując imprezy i pogadanki dotyczące
humanitarnej ochrony zwierząt w tym organizowania akcji pomocy bezdomnym zwierzętom.
W roku 2006 OTOZ Animals zakupiło dla schroniska samochód używany marki Citroen
Berungo o wartości 12 000,00 zł.
Ze środków OTOZ Animals w roku 2006 w schronisku wykonano:
- gruntowny remont kojców i wybiegów dla psów
- dodatkowe pomieszczenie dla kotów z wybiegiem zewnętrznym
- remont kuchni i gabinetu lekarskiego
- zainstalowano zbiornik szamba na nowym schronisku
- wykonano garaż z przeznaczeniem na przechowywanie samochodu
- naprawiono betonowy płot w schronisku
- wykonano częściowy remont instalacji c.o ( wymieniono piec oraz dobudowano komin)
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Zorganizowano akcję 1% - przekazywanie podatku dochodowego za rok 2005 na rzecz
organizacji pożytku publicznego, czyli OTOZ Animals prowadzącej schronisko.
Zebrane środki finansowe w wyniku tej akcji w kwocie zł.28.184,85 przeznaczono w całości
na dofinansowanie działalności schroniska.
W wyniku akcji sponsoringowej schronisko otrzymało nieodpłatnie od sponsorów
prywatnych karmę dla zwierząt o łącznej wartości 12.381,78
Przychody schroniska w roku 2006
- dotacja Urzędu Miasta Starogard Gdański na prowadzenie schroniska 149 556,00 zł.
- środki finansowe z Urzędu Gminy Starogard za bezdomne psy
zabrane z innych gmin do schroniska
1 620,00 zł.
- dofinansowanie działalnośći schroniska przez OTOZ Animals
- przychody finansowe
Razem
Koszty utrzymania schroniska w roku 2006
Nadwyżka przychodów nad kosztami

54 164,82 zł.
10,63 zł.
205 351,45 zł.
200 724,86 zł.
+ 4 626,59 zł.

Od dnia 01.01 2006 OTOZ Animals prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
„Ciapkowo” w Gdyni na podstawie zadania zleconego przez Urząd Gminy Gdynia.
W ramach posiadanych środków publicznych oraz szeroko rozwiniętej akcji sponsoringowej
przez OTOZ Animals w schronisku realizowano program adopcji zwierząt oraz sterylizacji i
kastracji.
W roku 2006 oddano do adopcji 867 psów i 262 koty co stanowi 66,7 % w stosunku do
liczby przyjętych psów i kotów do schroniska.
W ramach posiadanych środków finansowych wyremontowano budynek schroniska w którym
znajduje się pomieszczenie dla małych psów, szczeniaków i kotów oraz kuchnia w której
zamontowano nowy kocioł warzelny służący do przygotowania karmy dla ponad 300
zwierząt.
Postawiono duży kryty wybieg dla psów, zakupiono ocieplane budy i kojce dla psów.
Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska przez OTOZ Animals była możliwa dzięki
zorganizowaniu Akcji Sponsoringowej i Kampanii przekazania 1 procenta podatku dla
organizacji pożytku publicznego. Cały dochód z Kampanii OTOZ Animals przeznaczył
na utrzymanie ”Ciapkowa”( zakup karmy, leków, szczepionek, program sterylizacji i kastracji
zwierząt).
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Zorganizowano akcję pod hasłem „Pomóż przetrwać zimę zwierzętom” -zbiórkę kocy i karmy
we wszystkich szkołach na terenie Gdyni.
Przed wakacjami rozpoczęliśmy akcję pod hasłem „Nie porzucaj mnie latem”.
W ramach tej akcji promowaliśmy również adopcję zwierząt ze schroniska.

W schronisku jest zatrudniony wykwalifikowany personel m.in. specjalista ds.adopcji
oraz dwóch lekarzy weterynarii.
Na terenie schroniska działa 30 wolontariuszy.Są to ludzie młodzi ,
którzy często odwiedzają schronisko niosąc bezinteresowną pomoc przebywającym tam
zwierzętom, wychodzą na spacery z psami przebywającymi dłużej w schronisku, starają się o
znalezienie nowych domów dla zwierząt ze schroniska.

Przychody schroniska w roku 2006
- dotacja Urzędu Gminy na prowadzenie schroniska
- dotacja Urzędu Gminy na remont schroniska
- dofinansowanie działalności schroniska przez OTOZ Animals
- pozostałe przychody
Razem
Koszty utrzymania schroniska w roku 2006
Nadwyżka kosztów nad przychodami

409 652,00 zł.
29 280,00 zł.
188 817,16 zł.
179,75 zł.
627 928,91 zł.
628 852,80 zł.
- 923,89 zł.
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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals składa do Urzędu
Skarbowego w Bydgoszczy miesięczne deklaracje podatku od wynagrodzeń (PIT – 4) oraz
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy (CIT – 8) .
Dochody OTOZ Animals są wolne od podatku dochodowego jako przeznaczone na cele
statutowe na mocy art. 17 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zał. Nr.1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest jednostką organizacyjną
wpisaną do rejestru ewidencji Stowarzyszeń w dziale A pod numerem RST 1189 i wpisaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069730.
Numer identyfikacji podatkowej NIP 967 11 06 138
Regon 092906022
Siedziba organizacji mieści się w Bydgoszczy przy ul.Grunwaldzkiej 298 - 85-438 Bydgoszcz.
Członkowie Zarządu
Rada Krajowa
Ewa Gebert –prezes
Izabela Szolginia –wiceprezes-sekretarz
Edyta Staręga –wiceprezes-skarbnik
Katarzyna Bielas-sekretarz
Edyta Ochmowska -członek
Katarzyna Rosińska -członek
Wojciech Gebert -członek
Przedmiotem działalności OTOZ Animals jest ochrona zwierząt, przeciwdziałanie
okrucieństwu i kształtowanie właściwych postaw ludzi do świata zwierząt.
Okres działania OTOZ Animals jest ograniczony
Przedstawione sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z bilansów i rachunków wyników
wewnętrznych jednostek organizacyjnych/okręgów, schronisk dla bezdomnych zwierząt,
inspektoratów/ sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej, realizując wyłącznie zadania statutowe.

