GP-OR.0050.482.2022
ZARZĄDZENIE NR 482/2022
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 23 marca 2022 r.
w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie
Na podstawie art. 30 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 11 ust. 13 pkt 2 regulaminu organizacyjnego
Urzędu miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta miasta
stołecznego Warszawy nr 312/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
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Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami Prezydenta

m.st. Warszawy: nr 739/2007 z 28 sierpnia 2007 r., nr 895/2007 z 18 października 2007 r.,
nr 1010/2007 z 29 listopada 2007 r., nr 1102/2007 z 27 grudnia 2007 r., nr 1186/2008 z 18 stycznia
2008 r., nr 1199/2008 z 22 stycznia 2008 r., nr 1401/2008 z 10 marca 2008 r., nr 1440/2008
z 20 marca 2008 r., nr 1541/2008 z 18 kwietnia 2008 r., nr 1646/2008 z 21 maja 2008 r.,
nr 1729/2008 z 12 czerwca 2008 r., nr 1792/2008 z 1 lipca 2008 r., nr 1919/2008 z 1 sierpnia 2008 r.,
nr 2019/2008 z 27 sierpnia 2008 r., nr 2193/2008 z 17 października 2008 r., nr 2357/2008 z 2 grudnia
2008 r., nr 2467/2008 z 31 grudnia 2008 r., nr 2853/2009 z 14 kwietnia 2009 r., nr 3005/2009
z 8 maja 2009 r., nr 3145/2009 z 2 czerwca 2009 r., nr 3162/2009 z 3 czerwca 2009 r., nr 3252/2009
z 26 czerwca 2009 r., nr 3259/2009 z 29 czerwca 2009 r., nr 3328/2009 z 14 lipca 2009 r.,
nr 3573/2009 z 20 sierpnia 2009 r., nr 3606/2009 z 1 września 2009 r., nr 3916/2009 z 4 grudnia
2009 r., nr 4009/2009 z 30 grudnia 2009 r., nr 4175/2010 z 5 lutego 2010 r., nr 4210/2010 z 17 lutego
2010 r., nr 4399/2010 z 1 kwietnia 2010 r., nr 4486/2010 z 14 kwietnia 2010 r., nr 4763/2010
z 7 czerwca 2010 r., nr 5187/2010 z 4 sierpnia 2010 r., nr 5272/2010 z 27 sierpnia 2010 r.,
nr 5276/2010 z 31 sierpnia 2010 r., nr 72/2010 z 20 grudnia 2010 r., nr 395/2011 z 15 marca 2011 r.,
nr 487/2011 z 31 marca 2011 r., nr 890/2011 z 30 maja 2011 r., nr 1333/2011 z 28 lipca 2011 r.,
nr 1494/2011 z 13 września 2011 r., nr 1698/2011 z 31 października 2011 r., nr 1804/2011
z 25 listopada 2011 r., nr 1860/2011 z 20 grudnia 2011 r., nr 2029/2012 z 31 stycznia 2012 r.,
nr 2099/2012 z 15 lutego 2012 r., nr 2118/2012 z 21 lutego 2012 r., nr 2456/2012 z 27 kwietnia 2012
r., nr 2832/2012 z 2 lipca 2012 r., nr 2916/2012 z 13 lipca 2012 r., nr 3295/2012 z 3 września 2012 r.,
nr 3383/2012 z 27 września 2012 r., nr 3415/2012 z 3 października 2012 r., nr 3474/2012
z 26 października 2012 r., nr 3737/2013 z 8 stycznia 2013 r., nr 3871/2013 z 5 lutego 2013 r.,
nr 3946/2013 z 26 lutego 2013 r., nr 4220/2013 z 26 kwietnia 2013 r., nr 4954/2013 z 9 września
2013 r., nr 5331/2013 z 18 grudnia 2013 r., nr 6167/2014 z 12 czerwca 2014 r., nr 6629/2014
z 30 września 2014 r., nr 82/2014 z 31 grudnia 2014 r., nr 233/2015 z 27 lutego 2015 r., nr 333/2015
z 23 marca 2015 r., nr 553/2015 z 30 kwietnia 2015 r., nr 769/2015 z 28 maja 2015 r., nr 1095/2015
z 30 lipca 2015 r., nr 1734/2015 z 28 grudnia 2015 r., nr 200/2016 z 17 lutego 2016 r., nr 601/2016
z 26 kwietnia 2016 r., nr 638/2016 z 4 maja 2016 r., nr 988/2016 z 8 lipca 2016 r., nr 1407/2016

§ 1. Powołuje się Radę Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie, zwaną dalej „Radą”.
§ 2. W skład Rady wchodzi:
1) 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy;
2) 3 przedstawicieli Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy;
3) 4 przedstawicieli Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
4) 4 przedstawicieli wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
5) 2 przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt.
§ 3. Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii i rekomendowanie rozwiązań
w zakresie:
1) dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie;
2) realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
3) polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie;
4) organizacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (zwanego dalej
„Schroniskiem”) wolontariatu oraz współpracy z wolontariuszami Schroniska;
5) sytuacji epizootycznych na terenie m.st. Warszawy, mogących mieć wpływ na dobrostan
zwierząt w Schronisku;
6) bieżących zadań realizowanych przez Schronisko.
§ 4. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

z 19 września 2016 r., nr 1476/2016 z 30 września 2016 r., nr 1527/2016 z 10 października 2016 r.,
nr 1688/2016 z 23 listopada 2016 r., nr 1701/2016 z 23 listopada 2016 r., nr 1843/2016 z 16 grudnia
2016 r., nr 1887/2016 z 29 grudnia 2016 r., nr 156/2017 z 3 lutego 2017 r., nr 448/2017 z 6 marca
2017 r., nr 1350/2017 z 7 sierpnia 2017 r., nr 1437/2017 z 18 sierpnia 2017 r., nr 1570/2017
z 22 września 2017 r., nr 1716/2017 z 31 października 2017 r., nr 1892/2017 z 12 grudnia 2017 r.,
nr 1966/2017 z 29 grudnia 2017 r., nr 183/2018 z 2 lutego 2018 r., nr 540/2018 z 28 marca 2018 r.,
nr 1162/2018 z 19 lipca 2018 r., nr 1437/2018 z 31 sierpnia 2018 r., nr 1469/2018 z 10 września
2018 r., nr 1559/2018 z 1 października 2018 r., nr 1851/2018 z 27 listopada 2018 r., nr 160/2019
z 5 lutego 2019 r., nr 624/2019 z 11 kwietnia 2019 r., nr 906/2019 z 29 maja 2019 r., nr 1037/2019
z 19 czerwca 2019 r., nr 1294/2019 z 2 sierpnia 2019 r., nr 1404/2019 z 30 sierpnia 2019 r.,
nr 1668/2019 z 12 listopada 2019 r., nr 1868/2019 z 19 grudnia 2019 r., nr 83/2020 z 28 stycznia
2020 r., nr 167/2020 z 10 lutego 2020 r., nr 1076/2020 z 26 sierpnia 2020 r., nr 1280/2020
z 28 października 2020 r., nr 178/2021 z 10 lutego 2021 r., nr 475/2021 z 26 marca 2021 r.,
nr 1146/2021 z 16 lipca 2021 r., nr 1828/2021 z 18 listopada 2021 r., nr 1950/2021 z 9 grudnia
2021 r. oraz nr 29/2022 z 11 stycznia 2022 r.

2

§ 5. Kadencja Rady trwa 2 lata.
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy,
zawiadamiając:
1) Przewodniczącą(-cego) Rady m.st. Warszawy;
2) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy;
3) Dyrektora Schroniska;
4) Koordynatora ds. wolontariatu w Schronisku oraz Liderów Grup Wolontariuszy
Schroniska;
5) Przewodniczącą(-cego) Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt.
2. Przedstawiciele wolontariuszy Schroniska w Radzie są wybierani w głosowaniu
bezpośrednim przy zachowaniu następujących zasad:
1) bierne prawo wyborcze służy wolontariuszom świadczącym usługę wolontariatu
w Schronisku, w dniu wyborów, jednak nie krócej niż 6 miesięcy;
2) czynne prawo wyborcze służy wolontariuszom świadczącym usługę wolontariatu
w Schronisku, w dniu wyborów;
3) głosowanie w sprawie wyboru kandydatów wolontariuszy do Rady przeprowadza Dyrektor
Schroniska, jednak nie później niż 10 dni kalendarzowych przed pierwszym posiedzeniem
Rady;
4) szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów kandydatów wolontariuszy do Rady określa
Dyrektor Schroniska w porozumieniu z Koordynatorem ds. wolontariatu i informuje o nich
Liderów Grup wolontariuszy oraz wolontariuszy;
5) przedstawicielami wolontariuszy Schroniska do udziału w obradach Rady są:
a) troje wolontariuszy opiekujących się psami, którzy w głosowaniu uzyskali największą
liczbę głosów wolontariuszy opiekujących się psami,
b) jeden wolontariusz opiekujący się kotami, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę
głosów od wolontariuszy opiekujących się kotami;
6) Dyrektor Schroniska informuje o wynikach głosowania Koordynatora ds. wolontariatu
w Schronisku, Liderów Grup Wolontariuszy Schroniska oraz wolontariuszy.
3. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy:
1) nie później niż 5 dni roboczych przed pierwszym posiedzeniem Rady wystąpi do
Przewodniczącej(-cego) Rady m.st. Warszawy z prośbą o wskazanie w oznaczonym terminie
przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Rady;
2) nie później niż 3 dni robocze przed pierwszym posiedzeniem Rady otrzyma informację od
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 oraz 5, na temat wydelegowanych przez nich
przedstawicieli do udziału w obradach Rady;
3) nie później niż 3 dni robocze przed pierwszym posiedzeniem Rady otrzyma informację od
Dyrektora Schroniska o wybranych w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2,
przedstawicielach wolontariuszy Schroniska do udziału w obradach Rady.
4. Zgłoszenie do Rady mniejszej liczby przedstawicieli, niż określona w § 2, bądź brak
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odpowiedzi na wystąpienie o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo brak informacji o której mowa
w ust. 3 pkt 2-3, nie wstrzymuje rozpoczęcia prac Rady.
5. Skład osobowy Rady zatwierdza Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy.
6. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy może zmieniać skład Rady w trakcie trwania
kadencji Rady, w szczególności może odwoływać jej członków oraz powoływać nowych w miejsce
odwołanych członków.
7. W przypadku powołania nowego członka Rady w trakcie kadencji Rady sprawuje on swoją
funkcję do końca tej kadencji Rady.
§ 7. 1. Pierwsze posiedzenie Rady prowadzi Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy albo
wyznaczony przez nią/niego przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
wchodzący w skład Rady.
2. Kworum pierwszego posiedzenia wynosi 9 członków Rady.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji odbywa się wybór dwojga
Współprzewodniczących – jednego ze strony społecznej, tj. przedstawicieli wolontariuszy i Branżowej
Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt oraz jednego ze strony Miasta, tj. przedstawicieli
Rady m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i Schroniska.
4. Współprzewodniczący są wybierani spośród członków Rady zwykłą większością głosów.
5. Spełnienie wymogu kworum na podstawie listy obecności oraz wybór
Współprzewodniczących zatwierdza osoba prowadząca pierwsze posiedzenie Rady, o której mowa w
ust. 1.
6. Po pierwszym posiedzeniu Rady, pracami Rady kieruje dwoje Współprzewodniczących, przy
zachowaniu szacunku obu stron wobec siebie.
§ 8. 1. Stałe posiedzenia Rady będą zwoływane przez Współprzewodniczącego z własnej
inicjatywy albo na wniosek co najmniej 8 członków Rady, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał.
2. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwołują zgodnie Współprzewodniczący.
3. Kworum posiedzeń Rady wynosi 9 członków Rady, w tym jeden Współprzewodniczący.
4. Posiedzenia Rady otwiera i prowadzi zwołujący je Współprzewodniczący, a w razie jego
nieobecności bądź niemożności prowadzenia obrad drugi Współprzewodniczący.
5. Współprzewodniczący prowadzący posiedzenia Rady, stwierdza prawomocność obrad
i potwierdza spełnienie wymogu kworum na podstawie listy obecności.
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6. W przypadku, gdy jeden ze Współprzewodniczących jest odmiennego zdania w danej
kwestii niż drugi ze Współprzewodniczących, a próby osiągnięcia konsensusu zakończą się
niepowodzeniem, przedmiotową kwestię rozstrzyga Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy.
§ 9. 1. Zasady pracy Rady określa regulamin wewnętrzny.
2. Regulamin zostanie przyjęty przez Radę na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością
głosów, a następnie zatwierdzony przez Dyrektora Koordynatora ds. zielonej Warszawy.
§ 10. 1. Rada w sprawach określonych w § 3 wydaje stanowiska.
2. Podczas posiedzeń Rada stara się wydawać stanowiska w drodze konsensusu.
3. Przy braku konsensusu, stanowiska podejmowane są zwykłą większością głosów przy
spełnieniu wymogu kworum, a w przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do
Dyrektora Koordynatora ds. zielonej Warszawy.
4. Głosowania Rady są jawne.
§ 11. 1. Na posiedzenia Rady, w zależności od potrzeb i omawianych zagadnień, mogą być
zapraszane osoby niebędące jej członkami, dalej zwane „Gośćmi”.
2. Zaproszenie Gościa następuje na wniosek Współprzewodniczącego albo 9 członków Rady.
3. Gość nie jest członkiem Rady i nie podlega powołaniu do jej składu, nie posiada także prawa
do głosowania.
§ 12. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie.
§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Koordynatorowi ds. zielonej
Warszawy, Dyrektorowi Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi
Schroniska.
§ 14. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski
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