
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2021 ROK 

 

 

W 2021 roku OTOZ Animals - Organizacja Pożytku Publicznego prowadzi  

8 schronisk i przytulisk dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, 

Dąbrówce k. Wejherowa, Tczewie, Elblągu, Oświęcimiu, Zielonej Górze i w Sompolnie. 

Prowadzimy także przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo w Bojanie oraz 

przytulisko dla królików i gryzoni w Lublińcu. 

 

W 2021 roku stowarzyszenie OTOZ Animals prowadziło 31 inspektoratów ds. ochrony 

zwierząt na terenie całego kraju. W 2021 r. przeprowadzono 5722 interwencje, dotyczące 

niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których zgodnie z Ustawą o ochronie 

zwierząt odebrano skrajnie wycieńczone, chore, często bite lub głodzone zwierzęta. 

Inspektorzy ratują także porzucone, skazane na bezdomność psy i koty. W 2021 r. 

stowarzyszenie OTOZ Animals uratowało i oddało do adopcji łącznie 7931 zwierzaków, z 

czego 4847 psów, 2857 kotów i 227 innych gatunków. 

 

Działalność interwencyjna dot. przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt.  

 

Zwierzęta przejęte przez Inspektorów OTOZ Animals podczas interwencji – 2084  

Psy – 1397 

Koty – 406 

Inne gatunki – 281 

Od 20 lat OTOZ Animals ratuje skrzywdzone przez człowieka i zapomniane przez los 

zwierzęta. https://www.youtube.com/watch?v=hf6dfaLht9k  

 

Kilka przykładów naszych interwencji, podczas których odebraliśmy głodzone 

i maltretowane zwierzęta: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNjq0FzcTI 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj0W3CYXhv0  

https://www.youtube.com/watch?v=hLdUiQdS1JY 
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https://www.youtube.com/watch?v=gmpypucxQrg 

https://www.youtube.com/watch?v=2ayIJIH4qu4  

https://www.youtube.com/watch?v=9w03-1qqImg 

https://www.youtube.com/watch?v=2ohKFvETWsw  

https://www.youtube.com/watch?v=5YOO_AJWcqo 

https://www.youtube.com/watch?v=4x2lYBptg88  

 

W 2021 roku udało się także uratować zwierzęta z „pseudo hodowli” na terenie województwa 

pomorskiego.  

Hodowla psów w Starej Hucie 

https://www.youtube.com/watch?v=gNX0A3UndAA  

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/stara-huta-milion-zlotych-kary-dla-wlascicieli-

pseudohodowli-grozi-im-tez-do-pieciu-lat-wiezienia,1095484.html  

Hodowla psów w Łapalicach 

https://www.youtube.com/watch?v=1yTtoS0yWxE 

https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/splesniale-drozdzowki-bulka-tarta-z-robakami-i-beczki-

z-padlina-wolontariusze-i-inspektorzy-doprowadzili-do-zamkniecia-patodohodowli-psow-

pod-kartuzami-6675700354161504a  

Hodowla psów w Rybakach 

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/somonino-kolo-kartuz-inspektorzy-otoz-animals-

zlikwidowali-kolejna-pseudohodowle-78-bylo-maltretowanych,1076165.html  

 

 

W 2021 r. przeprowadziliśmy 5722 interwencji. Więcej o przeprowadzonych czynnościach 

na: www.animalsi.pl oraz www.facebook.pl/otoz.animals/. 

 

Odnośniki do części interwencji przeprowadzonych przez inspektorów OTOZ Animals 

znajdują się na stronie www.animalsi.pl, https://www.facebook.com/otoz.animals/ oraz 

poniżej: 

https://otoz.pl/psiak-uwieziony-w-klatce-zasypanej-trocinami-i-sniegiem/  

https://otoz.pl/wychudzone-i-schorowane-boksery-uratowane-przez-inspektorat-otoz-animals-

w-lodzi/  

https://otoz.pl/wychudzona-sunia-z-odmrozonymi-lapkami-uratowana-przez-otoz-animals-w-

plocku/  

https://www.youtube.com/watch?v=gmpypucxQrg
https://www.youtube.com/watch?v=2ayIJIH4qu4
https://www.youtube.com/watch?v=9w03-1qqImg
https://www.youtube.com/watch?v=2ohKFvETWsw
https://www.youtube.com/watch?v=5YOO_AJWcqo
https://www.youtube.com/watch?v=4x2lYBptg88
https://www.youtube.com/watch?v=gNX0A3UndAA
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/stara-huta-milion-zlotych-kary-dla-wlascicieli-pseudohodowli-grozi-im-tez-do-pieciu-lat-wiezienia,1095484.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/stara-huta-milion-zlotych-kary-dla-wlascicieli-pseudohodowli-grozi-im-tez-do-pieciu-lat-wiezienia,1095484.html
https://www.youtube.com/watch?v=1yTtoS0yWxE
https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/splesniale-drozdzowki-bulka-tarta-z-robakami-i-beczki-z-padlina-wolontariusze-i-inspektorzy-doprowadzili-do-zamkniecia-patodohodowli-psow-pod-kartuzami-6675700354161504a
https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/splesniale-drozdzowki-bulka-tarta-z-robakami-i-beczki-z-padlina-wolontariusze-i-inspektorzy-doprowadzili-do-zamkniecia-patodohodowli-psow-pod-kartuzami-6675700354161504a
https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/splesniale-drozdzowki-bulka-tarta-z-robakami-i-beczki-z-padlina-wolontariusze-i-inspektorzy-doprowadzili-do-zamkniecia-patodohodowli-psow-pod-kartuzami-6675700354161504a
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/somonino-kolo-kartuz-inspektorzy-otoz-animals-zlikwidowali-kolejna-pseudohodowle-78-bylo-maltretowanych,1076165.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/somonino-kolo-kartuz-inspektorzy-otoz-animals-zlikwidowali-kolejna-pseudohodowle-78-bylo-maltretowanych,1076165.html
http://www.animalsi.pl/
http://www.facebook.pl/otoz.animals/
http://www.animalsi.pl/
https://www.facebook.com/otoz.animals/
https://otoz.pl/psiak-uwieziony-w-klatce-zasypanej-trocinami-i-sniegiem/
https://otoz.pl/wychudzone-i-schorowane-boksery-uratowane-przez-inspektorat-otoz-animals-w-lodzi/
https://otoz.pl/wychudzone-i-schorowane-boksery-uratowane-przez-inspektorat-otoz-animals-w-lodzi/
https://otoz.pl/wychudzona-sunia-z-odmrozonymi-lapkami-uratowana-przez-otoz-animals-w-plocku/
https://otoz.pl/wychudzona-sunia-z-odmrozonymi-lapkami-uratowana-przez-otoz-animals-w-plocku/


https://otoz.pl/osiem-psiakow-wegetujacych-w-szopie-zaczyna-nowe-zycie/  

https://otoz.pl/owczarek-w-tragicznym-stanie-uratowany-przez-inspektorow-otoz-krosno/  

https://otoz.pl/latek-lancuch-i-plastikowy-pojemnik-byly-calym-jego-swiatem/  

https://otoz.pl/udalo-sie-uratowac-8-tygodniowe-szczeniaki-pozostawione-na-mrozie/  

https://otoz.pl/uratowany-owczarek-od-8-miesiecy-nie-mogl-poruszac-tylnymi-lapami/ 

https://otoz.pl/misio-uratowany-przez-inspektorow-z-gorzowa-wlkp-nie-widzi-i-nie-slyszy/  

https://www.youtube.com/watch?v=GnlhmWPZ7Vg  

https://otoz.pl/kot-marcuje-bedzie-tak-siedziec-i-spierd-mi-stad/  

https://gdansk.tvp.pl/55515487/pseudohodowla-psow-w-lapalicach-zlikwidowana  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-22/weszli-do-domu-seniorki-w-piwnicy-

miala-sale-tortur  

https://www.polsatnews.pl/wideo/pseudohodowla-zwierzat-na-posesji-odkryto-294-padlych-

psow_6789153  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-06-09/psy-jak-zywe-alarmy-przykute-do-

lancucha-w-upale-zaniedbywane-od-lat  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-16/kroscienko-wyzne-kobieta-ciagnela-za-

samochodem-psa-przywiazanego-do-haka-holowniczego 

https://www.tvp.info/53581444/stara-huta-gmina-kartuzy-setki-martwych-psow-w-

pseudohodowli-uratowano-ponad-sto-zwierzat  

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w realizacji statutowego 

przedmiotu działalności inicjuje i uczestniczy w działaniach zmierzających do zapewnienia 

ochrony prawnej w sytuacji, gdy dochodzi do naruszania praw i krzywdzenia zwierząt.  

Reagujemy na zgłoszenia dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt, podejmujemy 

czynności interwencyjne w terenie, następnie składamy odpowiednie wnioski do organów 

ścigania i samorządów o wszczęcie postępowań karnych i administracyjnych, zmierzających 

do ukarania sprawców niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym do utraty prawa ich 

posiadania. Reprezentujemy także zwierzęta w charakterze strony pokrzywdzonej w trakcie 

toczących się postępowań karnych. Natomiast na etapie spraw sądowych występujemy 

również w roli oskarżycieli posiłkowych, walcząc o możliwie najwyższe wymiary kar dla 

oprawców zwierząt.  

 

OTOZ Animals bierze czynny udział w pracach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt 

mających na celu nowelizowanie przepisów polepszających los zwierząt w Polsce. 
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Byliśmy jednym z organizatorów Wielkiego Marszu dla Zwierząt w Warszawie 4 

października 2021 r.  

https://www.youtube.com/watch?v=KgzscQa6kg8 

https://otoz.pl/wielki-marsz-dla-zwierzat-w-warszawie/ 

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wielki-marsz-dla-zwierzat-stop-

lancuchom,nId,5561402#crp_state=1  

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/srodmiescie/warszawa-wielki-marsz-dla-zwierzat-przeszedl-

ulicami-rok-po-zamrozeniu-piatki-dla-zwierzat-5439359  

 

Akcje sponsoringowe na rzecz utrzymania stowarzyszenia, schronisk 

i przytulisk. 

Na początku 2021 roku przeprowadziliśmy akcję medialną pod hasłem „To nic nie kosztuje, a 

zwierzęta ratuje”, równolegle trwała internetowa kampania „1% dla maltretowanych 

zwierząt” za pośrednictwem ogólnopolskich portali internetowych. W rozgłośniach 

radiowych ogólnopolskich i regionalnych emitowany był specjalny spot reklamowy 

promujący przekazywanie 1% na rzecz zwierząt. Informacje o możliwości wsparcia 

pokrzywdzonych zwierząt znalazły się na świetlnych LED-ach znajdujących się w wielu 

miastach. Środki finansowe pozyskane z 1% w głównej mierze przeznaczone zostały na 

pomoc schroniskom - leczenie rannych i chorych zwierząt, współfinansowanie opieki 

lekarsko-weterynaryjnej, zakup specjalistycznej karmy, leków i szczepionek, remonty i 

modernizację oraz zakup bud przed zbliżającą się zimą. 

 

Pozyskiwane dzięki ofiarności publicznej środki służą przede wszystkim ratowaniu życia i 

zdrowia zwierząt odebranych podczas interwencji oraz służą modernizacji i utrzymaniu 

schronisk, a także przytulisk prowadzonych przez OTOZ Animals. Nieustannie dążymy do 

poprawy jakości życia podopiecznych. Modernizujemy pomieszczenia dla zwierząt, 

budujemy większe kojce, zakupujemy nowe ocieplane budy przed zbliżającą się zimą, 

kupujemy leki i szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym oraz specjalistyczne karmy dla 

zwierząt. Finansujemy nie tylko zabiegi weterynaryjne, ale także, specjalistyczne operacje, 

które ratują życie pokrzywdzonych zwierząt. Wszystkie zwierzęta znajdują się pod stałą 

opieką lekarsko – weterynaryjną. 
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OTOZ Animals kontynuuje coroczne akcje na rzecz adopcji bezdomnych zwierząt ze 

schronisk oraz promuje program sterylizacji i kastracji zwierząt – „Nie rozmnażaj, nie mnóż 

nieszczęść”, w celu zmniejszenia ilości zwierząt trafiających do schronisk. 

Przykładowe akcje:  

•  „Stop łańcuchom” i „Nie pozwólmy im zamarznąć” – pomoc psom trzymanych na 

łańcuchach.   

https://www.youtube.com/watch?v=0mJt9f9AldM 

https://otoz.pl/ratujmy-burki-lancuchowe-mrozy-nie-odpuszczaja/   

https://otoz.pl/mala-suczka-uwiazana-na-ciezkim-krowim-lancuchu/y/  

• „Jaja tylko od szczęśliwych kur”. 

http://ratujemykonie.pl/dobre-jaja-tylko-od-szczesliwych-kur-nie-kupuj-jaj-z-

numerem-3/  

• „Upał zabija” – akcja informacyjna o zagrożeniach dla zwierząt podczas upałów. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=602748318081774&set=a.506642674359006 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=592304922459447&set=a.506642674359006  

• "Zwierzęta też chcą mieć święta" - akcja mikołajkowa, która zachęca do odwiedzin 

schronisk i przekazywania darów w postaci specjalistycznej karmy dla zwierząt 

starszych lub chorych, które często w takim stanie trafiają do naszych ośrodków. 

https://www.gdynia.pl/1475-1175-2021-11-19-2021-11-25,8599/badz-czuly-i-

szczodry-bo-zwierzeta-tez-chca-miec-swieta-561492,561492   

https://m.facebook.com/events/4540023412733736/  

https://zielonagora.naszemiasto.pl/dzieci-z-osm-w-zielonej-gorze-pomagaja-

zwierzetom-ze/ar/c1-8594053   

 

Przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo w całości utrzymywane jest  

z darowizn i wpływów jednoprocentowych. Z 1 % utrzymujemy również działalność 

interwencyjną stowarzyszenia, gdzie podczas interwencji dotyczących niehumanitarnego 

traktowania zwierząt w wielu przypadkach ratujemy życie i zdrowie pokrzywdzonych 

zwierząt.  

 

PROWADZONE PRZEZ OTOZ ANIMALS SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 

Dzięki internetowej kampanii adopcyjnej „Adoptując mnie, ratujesz mi życie” wolontariusze i 

pracownicy schronisk prowadzonych przez OTOZ Animals znajdują wiele domów dla 

https://www.youtube.com/watch?v=0mJt9f9AldM
https://otoz.pl/ratujmy-burki-lancuchowe-mrozy-nie-odpuszczaja/
https://otoz.pl/tragiczne-warunki-trzech-psow-w-jednej-z-wsi-gminy-prabuty/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=602748318081774&set=a.506642674359006
https://www.facebook.com/photo/?fbid=592304922459447&set=a.506642674359006
https://www.gdynia.pl/1475-1175-2021-11-19-2021-11-25,8599/badz-czuly-i-szczodry-bo-zwierzeta-tez-chca-miec-swieta-561492,561492
https://www.gdynia.pl/1475-1175-2021-11-19-2021-11-25,8599/badz-czuly-i-szczodry-bo-zwierzeta-tez-chca-miec-swieta-561492,561492
https://m.facebook.com/events/4540023412733736/
https://zielonagora.naszemiasto.pl/dzieci-z-osm-w-zielonej-gorze-pomagaja-zwierzetom-ze/ar/c1-8594053
https://zielonagora.naszemiasto.pl/dzieci-z-osm-w-zielonej-gorze-pomagaja-zwierzetom-ze/ar/c1-8594053


podopiecznych. Zgodnie z danymi statystycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii, średni 

współczynnik adopcji zwierząt w schroniskach wynosi ok. 60 %. Biorąc pod uwagę procent 

adopcji w schroniskach prowadzonych przez OTOZ Animals, wyróżniają się one pozytywnie 

na tle podobnych placówek w kraju. Dane statystyczne dla poszczególnych schronisk 

podajemy poniżej. 

Jednym z priorytetowych zadań w prowadzonych przez OTOZ Animals placówkach, jest 

szeroko zakrojona akcja poszukiwania nowych, dobrych domów adopcyjnych. Biura 

adopcyjne czynne są przez cały tydzień.  

Bardzo dużą rolę odgrywają rubryki/foldery „Nowy w schronisku”/ „Dziś trafiłem” na 

stronach internetowych oraz Facebooku, poszczególnych schronisk gdzie umieszczane są 

zdjęcia zwierząt nowoprzyjętych do schroniska z informacją o miejscu znalezienia. Dzięki tej 

rubryce znacznie wzrosła liczba zwierząt odbieranych przez swoich właścicieli. 

Każde prowadzone przez OTOZ Animals schronisko utworzyło na portalu faceboook.pl 

profil, na którym właściciele umieszczają zdjęcia oraz filmiki byłych podopiecznych w 

nowych domach. Profile schronisk cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.  

 

OTOZ Animals prowadzi interwencyjne pogotowie dla zwierząt.  

Przeszkoleni pracownicy, zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt, wyjeżdżają ze schronisk na 

każde zgłoszenie dotyczące bezdomnych i rannych zwierząt. Pozbawione opieki psy i koty, 

niejednokrotnie chore, osłabione czy ranne, przywożone są do schronisk, gdzie zostają 

otoczone troskliwą opieką personelu i wolontariuszy schroniska.  

Zwierzęta są pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną, prowadzimy również program 

sterylizacji i kastracji.  

Promujemy ideę wolontariatu. Osoby, które chcą pomagać w pracy w schronisku i tym 

samym pomagać w powrocie pokrzywdzonych zwierząt do zdrowia, są mile widziane w 

każdym prowadzonym przez OTOZ Animals schronisku.  

 

Schroniska dla zwierząt współpracują z wieloma przedszkolami, szkołami oraz innymi 

placówkami edukacyjno – wychowawczymi. Pracownicy schronisk i inspektorzy OTOZ 

Animals przeprowadzają pogadanki, których celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 

los zwierząt oraz udzielają porad z zakresu zdrowia, utrzymania i humanitarnej ochrony 

zwierząt.  



Pracownicy opiekujący się zwierzętami są przeszkoleni w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt. Schroniska czynne są całą dobę i 

działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są pod stałym 

nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZIELONEJ GÓRZE 

 

W styczniu 2021 rozpoczęliśmy prowadzenie schroniska w Zielonej Górze. Od początku 

naszych działań naszym priorytetem była poprawa warunków bytowych zwierząt na terenie 

schroniska. 

 

W okresie 2021 roku, uratowaliśmy i znaleźliśmy domy dla 304 psów oraz dla 267 kotów. 

Stanowi to 48% w stosunku do przyjętych do schroniska psów oraz 41% w przypadku 

kotów. 

 

Dzięki wsparciu OTOZ Animals Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze 

zostało wyposażone w:  

- nowy stół zabiegowy 

- sprzęt groomerski: stół groomerski oraz zestawy nożyczek.  

- aparat do badania krwi  

- klimatyzatory do pomieszczeń: duża kociarnia, gabinet weterynaryjny, mała kociarnia i 

pawilon.  

- 10 grzejników elektrycznych  

- 3 markizy przeciwsłoneczne oraz rolety w kociarniach 

- inkubator dla małych zwierząt.  

 

Na terenie schroniska wykorzystywany jest sprzęt do zoofizjoterapii. Podopieczni schroniska 

poddawani są zabiegom z wykorzystaniem sprzętu do magnetoterapii, laseroterapii, 

elektrostymulacji, terapii ultradźwiękami, falami uderzeniowymi. 

   

W listopadzie 2021 dodatkowo otrzymaliśmy sprzęt do rehabilitacji: puzzle sensoryczne + 

FitPAWS: piłki gimnastyczne do ćwiczeń różnych mięśni i partii ciała poprawiających 

koordynację ruchu wspomagających zabiegi rehabilitacyjne. 

 



Na terenie schroniska zostały przeprowadzone liczne działania remontowo – konserwatorskie: 

- remont szpitalika dla zwierząt, 

- remont kotłowni, 

- odnowiono część kojców oraz ogrodzenie, 

- wymienione zostały trzy pary drzwi zewnętrznych, 

- na terenie schroniska został zainstalowany monitoring,  

- wyremontowano kuchnię. 

 

Strona zielonogórskiego schroniska w 2021 roku, zanotowała 78 tys. wejść na stronę oraz 

posiada ok 34 tys. użytkowników. Poradnik dotyczący adopcji psów pobrano 630 razy. 

 

Pomimo panującej pandemii przez większość 2021 roku, biuro adopcyjne schroniska 

pracowało bez przerwy, a większość procedur adopcyjnych wykonywaliśmy w formie ankiet 

przekazywanych internetowo. Na spacery przed adopcyjne nowe rodziny były umawiane 

pojedynczo, na konkretną godzinę, w odstępach czasowych.  

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DĄBRÓWCE MŁYN KOŁO 

WEJHEROWA 

 

W 2021 roku uratowaliśmy i wydaliśmy do domu dla 629 psów oraz 165 kotów. Stanowi to 

84,65 % w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 49,54 % w przypadku kotów. 

„Mam nowy dom” to album na naszym profilu Facebookowi w którym umieszczamy 

adopcyjne zdjęcia naszych podopiecznych z nowymi rodzinami 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3668151593240445&type=3  

 

W 2021 roku przeprowadziliśmy okolicznościowe akcje dla podopiecznych schroniska pod 

hasłami: „Pokochaj zwierzaka na Walentynki”, „Adoptuj kota z Dąbrówki – 17 lutego – 

Światowy Dzień kota”, „4 kwietnia – Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt”, 2 edycje akcji 

adopcyjnej „Kociakowy Dzień Otwarty”, „Międzynarodowy Dzień Kota”, „Dzień psa”, 

„Międzynarodowy Dzień Psa”, „Dzień Kundelka”, „Zostań Animalsowym Mikołajem”. 

Wszystkie akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i miały na celu przybliżenie problemu 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3668151593240445&type=3


bezdomności zwierząt oraz bezpośrednią pomoc dla podopiecznych. Uczestnicy akcji 

wspomagali podopiecznych karmą specjalistyczną, suplementami dla chorych zwierząt, 

smyczami, obrożami, żwirkiem dla kotów i transporterkami. 

 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/3682179901837

614/ 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.755007951221505/3699035773485

360/ 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/3827312873990

982/ 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4044167172305

550/ 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4054273467961

587/ 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4190293367692

929 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4232278460161

086 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4360458890676

375/ 

 

Wolontariat w schronisku – umowę wolontariatu podpisało 86 osób. Większość wolontariuszy 

odwiedza schronisko podczas weekendów oraz w dni świąteczne natomiast aktywnych 

wolontariuszy, którzy pomagają w schronisku regularnie, kilka razy w tygodniu jest 15. 

Akcje organizowane przez OTOZ Animals w Dąbrówce w 2021 roku: 

-„Wiaderko ciepła” – to apel o środki na ogrzewanie schroniska w szczególnie trudnym 

okresie zimowym  

-Pokochaj zwierzaka na Walentynki.  

- 4 kwietnia – Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt  

- „Akcja zima” zbiórka dywanów, koców, poduszek, materacy. 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/3682179901837614/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/3682179901837614/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.755007951221505/3699035773485360/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.755007951221505/3699035773485360/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/3827312873990982/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/3827312873990982/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4044167172305550/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4044167172305550/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4054273467961587/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4054273467961587/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4190293367692929
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4190293367692929
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4232278460161086
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4232278460161086
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4360458890676375/
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.145126248876348/4360458890676375/


Kampania Adopcyjna prowadzona jest w sposób ciągły przez cały rok. Pomagają nam lokalne 

media. Promujemy również adopcję naszych zwierząt na portalach internetowych: OLX, 

Trojmiasto.pl, alegratka.pl., lento.pl, gumtree.pl oraz na platformie dlaschroniska.pl. 

Schronisko w Dąbrówce jest utrzymywane z wpływów z 1% podatku oraz datków i darowizn 

otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych. Prowadzimy działalność interwencyjną na 

podstawie umów zawartych z zarządami terytorialnymi na zbieranie wałęsających się często 

rannych psów i kotów z terenów gminy. Zwierzęta te otoczone opieką weterynaryjną po 

przejściu wymaganej kwarantanny są oddawane do adopcji lub oddawane właścicielom.   

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej 

http://schroniskodabrowka.pl/  

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ELBLĄGU 

 

W 2021 roku udało nam się znaleźć nowe domy dla 338 psów (98% psów przyjętych do 

schroniska) i 216 kotów (90% kotów przyjętych do schroniska). 

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku w Elblągu 

stanowi jedno z priorytetowych zadań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt 

OTOZ Animals. W naszych działaniach szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie 

kampanii adopcyjnych za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów. W pracach tych 

pomagają nam facebook.pl, portel.pl, olx.pl, Truso.tv, lokalna gazeta Dziennik Elbląski oraz 

Radio ESKA. Chcemy, aby nasi podopieczni trafiali w dobre ręce, w wielu przypadkach 

sprawdzamy ich nowe domy, warunki bytowe oraz kondycję i sposób sprawowania nad nimi 

opieki. 

 

Pod koniec roku 2021 rozpoczęliśmy remont boksów 31-33. 

 

Współpracujemy z mieszkańcami Elbląga, a także przedsiębiorstwami elbląskimi, od których 

otrzymujemy darowizny i dary w postaci karmy suchej i w puszkach, koców i kołder, 

służących jako legowiska dla zwierząt, smyczy, kagańców i obroży. 

Staramy się być ze wszystkimi darczyńcami w stałym kontakcie i na bieżąco informować, na 

co zostały wykorzystane ich datki. 

http://schroniskodabrowka.pl/


 

W życiu schroniska czynnie udział bierze około 50 wolontariuszy.. 

 

Prowadziliśmy kilka zbiórek finansowych na platformie pomagam.pl – m.in. na leczenie 

ciężko chorych zwierząt, na olej opałowy, na mleko dla kociąt, itp. Dzięki nim uzyskaliśmy 

dodatkowe środki finansowe. 

 

Od początku roku 2021 kilkakrotnie apelowaliśmy o wsparcie schroniska poprzez kupowanie 

mokrej i specjalistycznej karmy oraz mięsa dla zwierząt, a gdy w maju 2021 nastały gorące 

dni, także o zakup baseników i zraszaczy do psich boksów. Dzięki tym apelom uzyskaliśmy 

dodatkowe dary rzeczowe. 

 

Niestety, z uwagi na pandemię, w 2021 roku nie mogliśmy kontynuować cyklicznie 

organizowanych wydarzeń takich jak „Bieg na 6 łap”, czy „Rewia kotów ze Schroniska”, itp. 

 

W czerwcu 2021 w hipermarketach Carrefour i Leclerc, we współpracy z grupą Mars, 

prowadziliśmy akcję zbiorki karmy dla podopiecznych naszego schroniska.  

 

W każdą niedzielę lipca i sierpnia pracownicy i wolontariusze schroniska uczestniczyli w 

XXIV Letnim Salonie Muzycznym w Bażantarni, gdzie podczas odbywających się wtedy 

koncertów, zbieraliśmy datki pieniężne do skarbony. W ten sposób udało się pozyskać 

dodatkowe środki finansowe na potrzeby schroniska. 

 

Na przełomie sierpnia i września w hipermarketach E. Leclerc prowadziliśmy zbiórkę karmy. 

Klienci hipermarketu mogli kupić karmę i inne artykuły dla psów i kotów oraz zostawić ją w 

specjalnie do tego przeznaczonych koszach. Podczas tej zbiórki udało się udało się uzbierać 

850kg karmy dla naszych czworonogów. 

 

Kontynuowaliśmy akcję „Odkręcamy, bo pomagamy”. Akcja polega na pozyskiwaniu 

plastikowych nakrętek, płyt CD i DVD i ich pudełek. Włączyły się w nią prywatne osoby, a 

także szkoły i przedszkola. W 2021 roku uzbieraliśmy 1700 kg tych surowców. Środki 

finansowe w zamian otrzymane zostały przeznaczone na specjalistyczną karmę dla zwierząt 

oraz ogrzanie pomieszczeń dla zwierząt podczas zimy. 

 



Kontynuowaliśmy wiele akcji na Facebooku i Instagramie:  – „Pomóżmy zwierzętom 

przetrwać zimę”, „Wystaw miskę z wodą w upalny dzień”, „Jedenaste: Nie porzucaj. Wakacje 

to nie powód do porzucania.”, „Nie kupuj – adoptuj”; „Nie zostawiaj zwierząt w nagrzanym 

samochodzie”, „Chcemy zdążyć do domu przed zimą”, „Zostań moim Mikołajem”, „Baw się 

nie krzywdząc. Nie strzelaj w Sylwestra” .  

 

Pomagamy opiekunom kotów wolno żyjących na terenie Elbląga, poprzez przekazywanie 

karmy dla kotów oraz leczenie kotów wymagających pomocy weterynaryjnej. 

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT CIAPKOWO W GDYNI 

 

W2021 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy domy dla 628 psów oraz 375 kotów. Stanowi to 95 

% w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 68 % w przypadku kotów.  

Wydarzenia organizowane przez OTOZ Animals Ciapkowo oraz wydarzenia wspierające 

schronisko w 2021 roku:  

1. 04.01- wspólna akcja adopcyjna z telewizją TVN, nasza podopieczna Kora była 

bohaterką kącika adopcyjnego "Każdy Zwierz Ma Swój Czubaszek” emitowanego 

podczas programu „Szkło Kontaktowe” 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3819419628122825/ 

2. 08.01 - kalendarz charytatywny w którym wystąpili w nim najstarsi podopieczni 

Ciapkowa z modelkami i influenserami. 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3830661983665256/ 

3. 18.01 - akcja świąteczna zorganizowana z Fundacją Warto Pomagać, 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3857490557649065/ 

4. 14.02 - obchodów Międzynarodowego Dnia Kota pod hasłem „Zakochani w kotach”. 

Z powodu panującej wówczas pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń, 

tegoroczna impreza odbyła się online. Forma obchodów dnia kota przyciągnęła wielu 

oglądających transmisję na żywo. 

https://www.facebook.com/events/222564926190235/?ref=newsfeed, link do 

transmisji na żywo 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3913437178721069/ 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3819419628122825/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3830661983665256/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3857490557649065/
https://www.facebook.com/events/222564926190235/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3913437178721069/


5. 24.02 - akcja 1% dla Ciapkowa podczas której powstał profesjonalny filmik 

promujący nasze schronisko. 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3955667014498085/ 

6. 22.03 - akcja promująca adopcję zwierząt z naszego schroniska. Nasi podopieczni 

Goran i Kora zostali bohaterami programu telewizyjnego „Weterynarze z sercem” 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4030550100343109/ 

7. 22.03 - stała współpraca z portalem miejskim Trójmiasto.pl, która ma na celu 

promocję najbardziej potrzebujących domu podopiecznych schroniska. 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4030893293642123/ 

8. 25.03 - współpraca z centrum handlowym „Riviera”. Promowanie podopiecznych 

schroniska za pośrednictwem profilu Facebook C.H. Riviera, 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4039581409439978/, 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4146346758763442/ 

9.  18 lipca - ciapkowe SPA - akcja zorganizowana w schronisku polegająca na kąpaniu i 

czesaniu naszych podopiecznych 

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4380246188706830/  

W miarę posiadanych możliwości staramy się współpracować z karmicielami kotów 

wolnobytujących. Opiekunowie kotów, raz w miesiącu otrzymują w Ciapkowie suchą karmę 

dla swoich podopiecznych. Współpracowaliśmy z 285 osobami zajmującymi się kotami z 

terenu Gdyni. 

 

Umowę wolontariatu podpisało 101 wolontariuszy. Większość osób odwiedza schronisko 

podczas weekendów oraz w dni świąteczne, natomiast aktywnych wolontariuszy, którzy 

pomagają kilka razy w tygodniu jest 42. 

 

Kampanie Adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu” 

prowadzone są przez cały rok. Pomagają nam trójmiejskie media, m.in. Gazeta Wyborcza, 

Radio Eska, Radio Gdańsk, RMF, Radio Kaszebe, Telewizja Gdańsk, Polsat, TVN oraz 

biuletyn informacyjny Ratusz. Promujemy również adopcję naszych zwierząt na portalach 

internetowych: Trojmiasto.pl, olx.pl, puszatek.pl Przykładowe linki do ogłoszeń dotyczących 

naszych podopiecznych: 

 

https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Tofik-czy-ma-szanse-na-nowe-lepsze-zycie-n157481.html  

https://www.facebook.com/112352228829602/posts/3955667014498085/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4030550100343109/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4030893293642123/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4039581409439978/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4146346758763442/
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/4380246188706830/
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Tofik-czy-ma-szanse-na-nowe-lepsze-zycie-n157481.html


https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Niesmialy-Pacio-odebrany-interwencyjnie-Szukamy-domu-

n157721.html  

https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Ptysia-kotka-po-wypadku-znow-w-schronisku-Szukamy-

domu-n158097.html  

https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Morusek-oddany-do-schroniska-szuka-ostatniego-domu-

n159271.html 

https://www.facebook.com/events/1713662395571710/?acontext=%7B%22event_action_hist

ory%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D  

Więcej informacji o Ciapkowie oraz aktualne zdjęcia zwierząt przygotowanych do adopcji 

można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.ciapkowo.pl.  

W 2021 roku w miarę posiadanych środków finansowych zakupiliśmy: 

- 12 zraszaczy za wybiegi dla psów – niezbędne w upały, 

- 30 basenów plastikowych dla psów – niezbędne w upały, 

- 80 mat chłodzących dla zwierząt,  

- 2 klatki kennelowe na kółkach, 

- 10 krytych, dużych kuwet do kociarni, 

- 10 urządzeń FELIWAY do pomieszczeń kociarni. Feliway sprawia, że kot czuje się dobrze   

  i redukuje oznaki napięcia: oddawanie moczu poza kuwetą, drapanie, ukrywanie się, walki 

pomiędzy kotami. 

 

Od początku bieżącego roku regularnie kupujemy czipy i znakujemy trwale wszystkie psy 

wychodzące do adopcji oraz rejestrujemy je w bazie SAFE ANIMAL. 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OŚWIĘCIMIU 

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu znaleźliśmy nowe domy dla 133 

psiaków i 211 kociaków.  

Pracownicy schroniska i wolontariusze wyjeżdżali w 2021 roku do potrzebujących zwierząt 

353 razy. 

 

Potrzeby schroniska finansowane są z 1% podatku oraz budżetu Urzędu Miasta. Inspektorat 

finansowany jest z 1% podatku, zbiórek publicznych, darów finansowych i rzeczowych, a 

także bazarku prowadzonego przez wolontariuszy. Zbiórki rzeczowe oraz finansowe są 

https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Niesmialy-Pacio-odebrany-interwencyjnie-Szukamy-domu-n157721.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Niesmialy-Pacio-odebrany-interwencyjnie-Szukamy-domu-n157721.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Ptysia-kotka-po-wypadku-znow-w-schronisku-Szukamy-domu-n158097.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Ptysia-kotka-po-wypadku-znow-w-schronisku-Szukamy-domu-n158097.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Morusek-oddany-do-schroniska-szuka-ostatniego-domu-n159271.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Morusek-oddany-do-schroniska-szuka-ostatniego-domu-n159271.html
https://www.facebook.com/events/1713662395571710/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1713662395571710/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
http://www.ciapkowo.pl/


prowadzone w schronisku, w szkołach, przedszkolach, urzędach i firmach. Współpracujemy 

również z Zakładem Karnym w Wadowicach, gdzie osadzeni w ramach prac ręcznych i 

resocjalizacji wykonują dla nas domki dla kotów wolno żyjących oraz szyją bawełniane torby 

zakupowe na bazarek.  

 

Współpracujemy ściśle z Policją oraz Powiatowym Inspektorem Weterynarii przeprowadzając 

wspólne interwencje w trudniejszych sprawach. Życzliwe są nam również lokalne media, 

które pomagają w akcjach adopcji naszych podopiecznych oraz informują mieszkańców o 

prowadzonych akcjach wspierających pracę schroniska.  

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W STAROGARDZIE 

GDAŃSKIM 

W 2021 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 396 psów oraz 188 kotów. Stanowi 

to 86,5 % w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 78,3 % w przypadku 

kotów.  

 

Od początku 2021 roku kontynuowana jest akcja zatytułowana „Paka dla Bezdomniaka”. 

Polega ona na zapewnieniu indywidualnych potrzeb materialnych konkretnemu psu, który 

przebywa w schronisku. Są to głównie zwierzęta starsze bądź schorowane, wymagające 

specjalistycznej diety. Dzięki tej akcji otrzymaliśmy: dobrej jakości, specjalistyczną karmę, 

smycze, obroże, miski, koce czy transporterki. „Paka dla Bezdomniaka” spotkała się z bardzo 

pozytywnym odbiorem 

 

W miarę posiadanych możliwości staramy się współpracować z karmicielami kotów 

wolnobytujących. Opiekunowie kotów, raz w miesiącu otrzymują w schronisku suchą karmę 

dla swoich podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach opiekunowie kotów mogą liczyć 

na nieodpłatną pomoc weterynaryjną udzielaną w ambulatorium naszego schroniska. W 2021 

roku współpracowaliśmy z 26 osobami. 

 

W 2021 roku umowę wolontariatu podpisało 70 osób. Większość wolontariuszy odwiedza 

schronisko podczas weekendów natomiast aktywnych wolontariuszy jest 10.  

 



Bardzo ważnym zadaniem dla naszego stowarzyszenia jest poszukiwanie nowych właścicieli 

dla zwierząt przebywających w schronisku. W podejmowanych działaniach szczególny nacisk 

kładziemy na prowadzenie kampanii adopcyjnych pod hasłem „Adoptując mnie ratujesz mi 

życie”, „Chcemy zdążyć przed zimą” za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów. 

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi mediami między innymi: Dziennik Bałtycki, Gazeta 

Kociewska, Panorama Kociewia. Promujemy również adopcje naszych zwierząt na forach 

internetowych: trojmiasto.pl, olx.pl..  

 

Organizujemy „Starogardzkie spacery przyjaźni” w których uczestniczą inspektorzy OTOZ 

Animals, wolontariusze, mieszkańcy Starogardu Gdańskiego oraz osoby z okolicznych gmin. 

Propagujemy kulturę zachowań właścicieli czworonogów (każdy uczestnik spaceru otrzymuję 

torebkę na odchody zwierzęcia).  

 

W roku sprawozdawczym wykonano szereg remontów polegających na wymianie przewodów 

elektrycznych w pomieszczeniach szpitalnych dla kotów, naprawa bud i kojców oraz zostało 

utworzone pomieszczenie groomerskie dla zwierząt. 

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W TCZEWIE 

 

W 2021 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 

384 psów i 144 kotów - 88,5 % psów i 64 % kotów trafiło do adopcji. 

Dzięki współpracy z lokalnymi mediami akcja zbierania darów dla naszych podopiecznych 

spotyka się co roku z coraz większym odzewem mieszkańców i instytucji z Tczewa i okolic. 

Darczyńcy praktycznie przez cały rok przywożą dla naszych podopiecznych suchą karmę, 

puszki, mięso, makaron, oraz koce i inne akcesoria dla zwierząt .  

Remonty i modernizacja schroniska: 

- ze środków z 1% podatku zakupiliśmy 3 nowe, profesjonalne kojce oraz 9 ocieplanych bud. 

– ze środków pozyskanych z 1% podatku i darowizn zmodernizowaliśmy 3 duże kojce dla 

psów: wymiana podłoża, płytek chodnikowych na wylewkę cementową, wymiana starych 

ścianek, na nowe, profesjonalne części kojców. 

- wymieniliśmy 80 m2 zniszczonych dachów nad boksami dla psów. 

- dzięki wspólnej akcji z wolontariuszami, naprawione i zabezpieczone (impregnacja) zostały 

wszystkie budy, podesty i drewniane elementy boksów. 



- w czasie upałów większość kojców dla psów zostało wyposażone w kurtyny wodne, maty 

chłodzące oraz siatki zacieniające, co przyniosło znaczną ulgę i ochłodę psom 

przebywającym na zewnętrznych boksach.  

Zakupiliśmy 2 klimatyzatory, które zamontowaliśmy w Staruszkowie i w kociarni, gdzie 

przebywają starsze koty. Podniosło to znacznie komfort życia psich i kocich seniorów. 

Obecnie schronisko w Tczewie wspiera ponad 40 wolontariuszy, którzy podpisali umowę 

wolontariatu.  

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOMPOLNIE 

W 2021 roku w dzięki prowadzonej kampanii adopcyjnej udało się znaleźć nowe domy dla 43 

psiaków.  

W roku sprawozdawczym w schronisku dla zwierząt w Sompolnie powstało 14 nowych 

aldazów z przestronnymi wybiegami. Został zakupiony jeden nowy kontener oraz były 

przeprowadzone drobne prace remontowe.  

 

 


