


Bardzo dziękujemy za zaufanie i za wybranie nas spośród ogromnej grupy potrzebujących. Co roku 
zwiększa się ilość organizacji proszących o wsparcie i z roku na rok trudniej wybierać. Świadomi 
tego jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni za okazane nam zaufanie i tym bardziej staramy się 
sensownie wydać każdą otrzymaną złotówkę. Za pieniądze otrzymane z jednego procenta w ciągu 
ostatnich 5 lat udało się wymienić np. wszystkie okna i zniszczone drzwi w schronisku, zakupić 
chłodnię, samochody i przyczepę, wykafelkować boksy, a od listopada 2009 za 1% z 2008 roku m.in.:

W imieniu Zarządu TOZ Oddział w Zabrzu
Danuta Mikusz-Oslislo Prezes

Prosimy o wypełnienie formularza PIT i w rubryce:
- wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
  (PIT 37 rubryka H, PIT 36 0, PIT 28 M) wpisujemy:
  w pozycji Numer KRS: 0000344726
  w pozycji wnioskowana kwota: wnioskowana kwota wyliczonego 1% podatku
- informacje uzupełniające PIT 37 rubryka I, poz. 128, PIT 36 P poz. 309, PIT 28 N poz. 130 wpisujemy  
  informacje dodatkowe - mile widziany e-mail, można zaznaczyć krzyżykiem zgodę na przekazanie
  nam informacje o darczyńcy PIT 37 poz. 127, PIT 36 poz. 308, PIT 28 poz.129

Krótka informacja o sposobach przekazywania Państwa darów w postaci 1% podatku. 

Towarzystwo Opieki nad  Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu, ul. Wolności 278, 41-800 Zabrze, zwierzak@psitulmnie.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie”, ul. Bytomska 133, 41-803 Zabrze, tel.: 32 271 47 97

Kochani Dobroczyńcy,

Dlatego wszystkim naszym Darczyńcom 
wielkie dzięki za pomoc w imieniu „braci naszych 
mniejszych”, wolontariuszy, pracowników i całej 
Rodziny Psitula. Jedynie z Waszym udziałem te 
inwestycje były możliwe do zrealizowania.
Jeszcze raz ogromnie Dziękuję!

Niestety, mimo wszystkich
wzmożonych akcji 

uświadamiających wzrasta
ilość porzucanych zwierząt.

Rosną koszty zarówno opieki 
weterynaryjnej jak i koszty

eksploatacji schroniska.

wymieniliśmy okap w kuchni nad kotłem do gotowania karmy,

założyliśmy nowy zlew,

założyliśmy nowy wentylator w korytarzu,

zakupiliśmy klatki dla psów i kotów, legowiska dla zwierzaków, pojemniki do 

przewożenia jedzenia,

wolontariuszom kupiliśmy kontener na szatnię,

wybudowaliśmy i ogrodziliśmy 7 dużych boksów dla psów z nowymi budami 

(najdroższa inwestycja),

odnowiliśmy część ogrodzenia w kociarni,

dokładaliśmy sukcesywnie do kolejnych sterylizacji kotów wolnożyjących,

zaczipowaliśmy 240 psiaków,

zaopatrzyliśmy Schronisko w opał na chłodne dni i mroźną zimę,

kontynuowaliśmy akcje promocyjne Psitula i działania edukacyjne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych.




