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Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2016 roku Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami  w Polsce Oddział w Zabrzu  

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu Biskupicach:  
Pomocy, schronienia i opiekę weterynaryjną udzielono w 2016 roku: 

nowoprzybyłym:  
538 psom (292 psom, 147 suczkom, 99 szczeniakom)  
315 kotom (43 kocurom, 58 kotkom i 214 kociakom).  

 Dzięki licznym akcjom medialnym zaadoptowano 357 psów i 264 koty. 

 Właściciele odebrali 184 zagubione psy i 9 kotów. 
 Zaszczepione przeciwko wściekliźnie  - 365 psów, 64 koty,  przeciwko 

chorobom zakaźnym - 469 psów, 290 kotów. 

 Wysterylizowano 75 suczek oraz 67 kotek.  

 Wykastrowano 133 psy i 46 kotów.  
 Elektronicznie oznakowano  368 psów i 237 kotów. 

 Odrobaczono 704 psy, 263 koty 

  
W dniu 01.01.2016 w schronisku było 202 psy i 39 kotów a 31.12.2016 przebywało 
162 psy i 31 kotów. 
Na interwencje wyjeżdżano  900 razy; 708 w sprawie psów i 192 razy w sprawie 

kotów.  
Najgorszymi miesiącami jeżeli chodzi o ilość przyjętych psów były: sierpień i czerwiec 
(63-55 sztuk),  najwięcej psów zaadoptowano w kwietniu  (43 psy), najmniej w lipcu 

( 18 psów). 
Poziom adopcji psów 73%, ale gdyby schronisko było puste na początku roku to ilość 
psów wydanych przewyższyłaby ilość przyjętych w 2016 rok (  578 wydanych 541 

przyjętych ).  
Poziom eutanazji (nieuleczalne choroby, nie rokujące stany powypadkowe)  2,16 %. 

 
Wirtualna adopcja : wszystkie  nasze schroniskowe zwierzaki (!!!) mają wirtualnych 
opiekunów, niektóre nawet podwójnie i potrójnie – ludzie z całej Polski i zza granicy 

płacą za utrzymanie „swoich podopiecznych”, czasem przyjeżdżają wyprowadzać na 
spacer, wysyłają smakołyki, opłacają leczenie.  
Wśród 275 wirtualnych rodzin jest 28 przedszkoli, 34 klas lub szkół  podstawowych i 

gimnazjum z Zabrza i innych miast  z kraju i zza granicy.  
 
Akcje sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących: 
Prowadziliśmy własny program sterylizacji i kastracji kotów  wolno żyjących 124 koty  
i 316 kotek, koszt 47 480 zł w 2016. 
Dodatkowo wygraliśmy konkurs na opiekę nad wolno bytującymi kotami ( 20 000 zł z 

Urzędu Miejskiego). Rozdaliśmy 3520 kg karmy dla kotów, oraz 400 preparatów na 
odpchlenie i 400 na odrobaczenie, 4 budki dla kotów.  
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Działalność inspektorska: 
W TOZ w Polsce Oddział w Zabrzu działa 8 inspektorów. W 2016 roku razem z 
pracownikami schroniska wykonali 106  interwencji i 21 kontroli, 2 sprawy zostały 

skierowane do sądu. W większości dotyczyły psów, kotów i ptaków 
 

Edukacja w szkołach: 
 W szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, średnich oraz na zajęciach 

w bibliotekach i przedszkolach jest przez nas prowadzona intensywna 

edukacja humanitarna prozwierzęca. Uczymy dzieci i młodzież zasad  
odpowiedzialności wobec zwierząt i prawidłowego do nich podejścia, ale 

przede wszystkim uczymy szacunku dla życia i środowiska w którym wszyscy 
żyjemy. Takie lekcje i spotkania są przygotowane przez nas z ramach naszego 
programu  „Psitulmnie odpowiedzialnie”. 

Przeprowadzono zajęcia w 55 przedszkolach i szkołach w Zabrzu, 
Siemianowicach, Gliwicach, Katowicach i Warszawie oraz 117 zajęć na miejscu 
w schronisku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, 

specjalnych, gimnazjów, świetlic środowiskowych  z Zabrza, Siemianowic 
Śląskich, Gierałtowic, Bytomia, Siemoni, Dobieszowic, Katowic, Gliwic, 
Knurowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Współpracujemy z prawie wszystkimi szkołami na terenie Zabrza i okolic.  
 Współpraca z 25 przedszkolami zaowocowała wydaniem kalendarza 

„Ekologiczne przedszkole” prace do kalendarza były przygotowane przez 

dzieci, po warsztatach na temat odpowiedniej opieki nad zwierzętami. 
 
Imprezy- akcje Zorganizowano, współorganizowano lub uczestniczono w 30 

festynach, pokazach, biegach, imprezach. 
 
Promocja: 

Promocję Schroniska Psitulmnie a także organizacji  TOZ w Polsce prowadzi się  w 
prasie i mediach lokalnych i regionalnych, oraz stacjach TV publicznych i prywatnych. 

Na większości istniejących portali staramy się pokazywać nasze zwierzaki, zachęcać 
do ich adopcji, odpowiedniej opieki.  
 

Wolontariat : 
Regularnie, lub akcyjnie prawie 242 osoby.  
 

Program realizowany przy współpracy z Dogs Trust z Wielkiej Brytanii:  
W 2016 roku pomagaliśmy osobom o niskim statusie społecznym 

1) Wysterylizowaliśmy 57 suczek 

2) Wykastrowaliśmy 30 psów 

3) Zaczipowaliśmy 507 psów 

 

Wszystkie usługi zostały wyświadczone bezpłatnie, w pełni sfinansowane przez Dogs 
Trust i TOZ w Polsce oddział w Zabrzu ( 52 tysiące złotych) 
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W ramach programu edukacyjnego 

4) Przeprowadziliśmy zajęcia, w których wzięło udział 5626 osób. 

5) Przygotowaliśmy 19 tysięcy kilku typów ulotek, plakatów i  kolorowanek. 

6) Opracowano podręcznik dla nauczycieli i wydrukowano w nakładzie 100. 

 

Zestawienie - Akcja 1 procent podatku: 
W 2016 otrzymaliśmy 311815,67 zł jako 1% z podatków za 2015 rok. (3600 osób) 

 
W 2016 z pieniędzy z 1% i z darowizn sfinansowaliśmy: 

niezbędne naprawy sprzętu, na bieżąco remonty w budynkach schroniska, zakup 
sprzętu specjalistycznego i medycznego, miski dla psów, sprzęt biurowy, osuszacz, 
pralkę, część leków, część rachunków weterynaryjnych, program kastracji i 

sterylizacji kotów wolnożyjących, materiały edukacyjne.  
Razem na działanie schroniska wydaliśmy poza otrzymaną dotacją ponad 364 tysięcy 
złotych z zebranych środków własnych.  

 

Sporządziła:  
Danuta Mikusz-Oslislo Prezes Zarządu Oddziału Zabrze 
Zabrze, marzec 2017 
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