Protokół z zebrania Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
z dn. 20-11-2014 r.
Zebranie prowadziła przewodnicząca Komisji, Barbara Grabowska
1. Wybór członków komisji dotacyjnej reprezentujących organizacje pozarządowe.
Na poprzednim zebraniu zgłoszono dwie kandydatury: Andrzeja Rybusa-Tołłoczko oraz Dorotę
Kiełbowską. Na bieżącym zebraniu zgłoszono dwie kolejne kandydatury: pan Wiesław Gotlib
zgłosił Jolantę Bortkun zaś Magdalena Kordas zgłosiła Karolinę Sokulską. W głosowaniu
jawnym wybrano 3 osoby, które wejdą w skład komisji. Większością głosów wybrano Andrzeja
Rybusa Tołłoczko (9 głosów za), Dorotę Kiełbowską (8 głosów za) oraz Karolinę Sokulską (8
głosów za).
2. Omówienie przebiegu szkoleń organizowanych przez KDS dla pracowników dzielnicowych
WOŚ.
Szkolenia zostały zainicjowane w związku z decyzją Urzędu Miasta o obligatoryjnym
organizowaniu spotkań pracowników WOŚ z karmicielami kotów wolno żyjących.
Potwierdzono celowość organizowania szkoleń, gdyż – jak zaobserwowano - nie wszyscy
pracownicy znają problematykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi.
Nie wszystkie dzielnice wykazały zainteresowanie szkoleniem Zwrócono uwagę na niską
frekwencję, co być może wynika z faktu, że szkolenia są nieobowiązkowe.
Pani Emilia Szwonder poinformowała, że Biuro Ochrony Środowiska po spotkaniach z
karmicielami kotów wolno żyjących w Dzielnicach, zbierze informacje celem ich
podsumowania. Będzie to miało miejsce najwcześniej w styczniu 2015 roku, postanowiono w
związku z tym powrócić do tego tematu na spotkaniu w lutym przyszłego roku.
Dodatkowo podkreślono konieczność prowadzenia ustawicznych szkoleń dla Straży Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2014
Barbara Grabowska poprosiła zebranych o zgłoszenie uwag do punktu dotyczącego współpracy
KDS z Urzędem Miasta. Jako wspólnie organizowane przedsięwzięcia wymieniono szkolenia
dla pracowników WOŚ, zaś główne źródło problemów upatruje się we współpracy z tymi
wydziałami (małe zainteresowanie pracowników tematyką zwierząt, nikłe zaangażowanie w
rozwiązywanie problemów w terenie).
4. Współpraca z mediami
Rozważono rożne możliwości informowania mediów o działalności warszawskiej KDS, a także
założenie strony na facebooku. Kontakt z mediami mógłby posłużyć do rozpowszechniania idei
współpracy organizacji z samorządem, przez co różne organizacje pro zwierzęce w całym kraju
uzyskałyby możliwość wpływania na politykę swych urzędów w kwestiach opieki nad
zwierzętami. Również mieszkańcy poprzez media mogliby uzyskać informacje na wiele
tematów dotyczących bytowania zwierząt bezdomnych i problemów z tym związanych.
Doświadczenia warszawskiej KDS są często sprzeczne z obiegowymi opiniami na wiele
tematów dotyczących bytowania zwierząt bezdomnych i warto tę wiedzę upowszechniać.
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5. Problem tzw. zbieractwa zwierząt.
Przy okazji omawiania poprzedniego punktu wypłynął problem tzw. zbieractwa zwierząt.
To jeden z tematów często poruszany przez media i nie zawsze kompetentnie. Temat okazał się
tak skomplikowany, że postanowiono powrócić do niego na następnym zebraniu KDS.
6. Wolne wnioski
Poruszono kwestie :
- rozdziału karmy dla kotów m.in. w Ursusie, na Pradze Płn. i na Białołęce
- psów bytującymi w okolicach schroniska (sprawa znana kierownictwu schroniska)
- domków styropianowych dla opiekunki kotów z ul. Żeromskiego
- zamykanych masowo okienek piwnicznych.
Następne zebranie KDS odbędzie się 19 grudnia (piątek).
Protokołowała Małgorzata Konca
W zebraniu uczestniczyli:
1.Barbara Grabowska– Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
2.Alicja Molenda – Fundacja Kocialandia i Ekolandia
3.Wiesław Gotlib – Fundacja na rzecz Opieki nad Zwierzętami Sfora
4.Diana Malinowska – Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami
5.Emilia Szwonder – Przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
6.Joanna Popko – Fundacja JOKOT
7.Jolanta Byczkowska-Sztaba – Fundacja SOS Bokserom
8.Izabela Pieczonka – Fundacja Fundacja dla Zwierząt Pazurek
9.Joanna Chodniewicz – Fundacja „Psiegrane Marzenia”
10. Magdalena Kordas – Fundacja Mikropsy
11. Urszula Durska – Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych
„Mruczek”
12. Barbara Lasoń – Fundacja Roxana
Goście:
1. Monika Nowicka – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w
Warszawie
2. Wiesław Rudzki - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w
Warszawie
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