REGULAMIN DZIAŁANIA BRANŻOWEJ KOMISJI DIALOGU
SPOŁECZNEGO ds. OCHRONY ZWIERZĄT

z dnia 19 listopada 2007 r.
(tekst jednolity z dnia 12.12.2019 r. )
§1
1. Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, zwana dalej Komisją,
działa przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
2. Utworzona została przez organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko pojęta
problematyką ochrony zwierząt i m.st. Warszawę, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn.
zm.) oraz uchwalanego corocznie przez Radę m.st. Warszawy program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.
4. Komisja opracowuje roczne plany działalności merytorycznej, przyjmowane uchwałą
Komisji do 31 stycznia danego roku.
5. Komisja opracowuje roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej, przyjmowane
uchwałą Komisji do 31 marca roku następnego.
§2
Organami Komisji są:
1) Zebranie Komisji,
2) Prezydium Komisji.
§3
1. Zebranie Komisji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i opiniodawczodoradczych.
2. W skład Zebrania Komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych,
zajmujących się na podstawie własnych statutów działalnością stanowiąca przedmiot prac
Komisji.
3. Każda organizacja pozarządowa, statutowo zajmująca się problematyką ochrony zwierząt,
ma prawo delegować w skład Komisji jednego przedstawiciela.
4. W przypadku, gdy organizację reprezentuje osoba nie wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego, wymagane jest pisemne upoważnienie od osób
upoważnionych
do reprezentowania organizacji.
5. Na żądanie Prezydium Komisji organizacja ma obowiązek udostępnić do wglądu statut,
sprawozdanie merytoryczne oraz inne dokumenty dotyczące działalności statutowej pod
rygorem utraty prawa głosu.
§4
1. W skład Prezydium wchodzą od 1 do 3 osób.
2. Prezydium wybierane jest przez Komisję.
3. Kadencja Prezydium trwa dwa lata.

§5
1. Każdej organizacji pozarządowej przysługuje w głosowaniu jeden głos.
2. Każdy uczestnik zebrania głosuje osobiście, wyłącznie w imieniu organizacji, której jest
przedstawicielem.
3. Głos oddany w charakterze substytuta jest nieważny.
4. Organizacja, która złożyła akces nie ma prawa głosu na pierwszym spotkaniu, w którym
uczestniczy.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność organizacji na 2 kolejnych posiedzeniach Komisji
skutkuje zawieszeniem prawa głosu na 2 kolejnych spotkaniach.
6. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przywrócić organizacji prawo głosu.
§6
1. Uchwały organów Komisji zapadają w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. O jawności lub tajności głosowana w sprawach personalnych decyduje zwykła większość
głosów w głosowaniu jawnym.
3. W razie równej liczby głosów w jakimkolwiek głosowaniu, decyzje podejmuje
Przewodniczący.
4. Quorum dla zebrania Komisji stanowią każdorazowo obecni na zebraniu w każdym czasie
jego trwania.
5. Quorum dla Prezydium stanowi co najmniej 2/3 jego składu.
§7
Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia za udział w jej pracach.
§8
1. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą ustania przesłanki uprawniającej do udziału w jej
pracach określonej niniejszym regulaminem lub wskutek nieobecności na 3 kolejnych
posiedzeniach Komisji.
§9
1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych wg harmonogramu przyjętego przez
Zebranie Komisji.
2. W posiedzeniach Komisji uczestniczyć mogą osoby spoza organizacji pozarządowych
zaproszone przez Komisję lub Prezydium.
3. Osoby spoza organizacji pozarządowych zgłaszające problemy, którymi chcą
zainteresować Komisję są reprezentowane podczas spotkań przez organizację – członka
Komisji.
§ 10
Dla ważności uchwał Komisji wymagana
Przewodniczącego lub innego członka Prezydium.
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§ 11
1. Prezydium jest organem wykonawczym Komisji.
2. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Komisji,
2) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
3) opracowywanie porządku obrad Zebrania Komisji, rocznych planów działalności
merytorycznej oraz rocznych sprawozdań merytorycznych.
§ 12
1. Członkostwo w Prezydium wygasa:
1) z chwilą upływu kadencji;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania przez Komisję.
2. Członek Prezydium może być odwołany przed upływem kadencji na pisemny wniosek
co najmniej jednego członka Prezydium lub 3 członków Zebrania Komisji w wyniku
uchwały Komisji, podjętej przez Zebranie Komisji w związku z:
1) trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji,
2) istotnego naruszenia postanowień regulaminu,
3) nienależytego wypełniania funkcji.
3. Członek Prezydium może zrezygnować z członkostwa w Prezydium przed upływem
kadencji składając Prezydium pisemną rezygnację.
4. Pisemna rezygnacja, staje się skuteczna z chwilą jej złożenia Zebraniu Komisji.
Za pisemną rezygnację uznaje się również rezygnację przesłaną mailem.
§ 13
Oświadczenie woli w imieniu Komisji składa członek Prezydium.
§ 14
Zmiana regulaminu wymaga uchwały Komisji podjętej przez co najmniej połowę obecnych
na Zebraniu Komisji.

