PROTOKÓŁ nr 1
z posiedzenia Rady Społecznej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
w dniu 18.01.2016 r.
Miejsce: Biuro Ochrony Środowiska
UCZESTNICY SPOTKANIA:
1. Elżbieta Chromińska - Członek Rady
2. Paweł Lisicki - Członek Rady
3. Magdalena Migdał – Członek Rady
4. Joanna Polus - Członek Rady
5. Grzegorz Sandomierski - Członek Rady
6. Grażyna Sienkiewicz - Członek Rady
7. Henryk Strzelczyk – Członek Rady
8. Piotr Szczepański – Członek Rady
9. Jadwiga Więcek – Członek Rady
10. Emilia Szwonder – Sekretarz Rady
Gość: Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie prowadził Zastępca Prezydent Michał Olszewski, który na wstępie omówił obecną
sytuację w Schronisku i najważniejsze zmiany, jakie zaszły w 2015 r.
Następnie:
1. Dokonano wyboru współprzewodniczących, którymi zostali Karolina Malczyk i Piotr
Szczepański.
2. H. Strzelczyk przekazał zebranym informację dot. działań Schroniska w 2015 r.
(załącznik). Dyskusja nad tym materiałem odbędzie się drogą elektroniczną lub na
następnym posiedzeniu.
3. Prezydent stwierdził, że aktualnie problemem strukturalnym jest kwestia geriatrii
i całego terenu dzierżawionego od P.P. Porty Lotnicze. Udało się w ostatnim czasie
podpisać nowy, korzystniejszy aneks do umowy z Portami. Trwają przygotowania do
przeprowadzenia niezbędnych inwestycji na ww. terenie.
H. Strzelczyk przedstawił plan projektowanych zmian w Schronisku, jako wstęp do
dyskusji w tym temacie.
4. P. Szczepański w imieniu przedstawicieli wolontariuszy zasygnalizował, że konieczne
są również zmiany w szpitalu, gdyż boksy, w których przebywają psy po zabiegach są
za małe. Podkreślił, że modernizacja Schroniska powinna również obejmować
podejście do opieki nad zwierzętami, włączając w to opiekę weterynaryjną.
5. E. Chromińska zgłosiła potrzebę zwiększenia ilości ogrzewanych pomieszczeń na
okres zimowy, z przeznaczeniem dla amstaffów i innych psów krótkowłosych oraz dla
chorych i starych. W tym zakresie powinna zostać dokonana analiza potrzeb w skali
całego Schroniska.
6. G. Sienkiewicz podkreśliła, że rolą Rady będzie m.in. zgłaszanie uwag i propozycji do
planowanych zmian w Schronisku.
7. Przedyskutowano problem dot. opieki weterynaryjnej. Wolontariusze przedstawili
przykłady świadczące m.in. o złej diagnostyce oraz ignorowaniu zgłaszanych
lekarzom informacji dotyczących zdrowia zwierząt.

Zgodnie z sugestią Prezydenta Urząd przeanalizuje kwestię ewentualnego audytu
w tym zakresie.
Wnioski zgłoszone przez wolontariuszy:
1. Należy podjąć próbę stworzenia modelowych rozwiązań (wizja Schroniska).
Nie powinno się czekać na wizję i wybór kandydata na stanowisko Dyrektora
Schroniska.
2. Dyrektor Schroniska powinien porozmawiać z pracownikami i od nich zebrać uwagi,
propozycje dot. bieżącego funkcjonowania Schroniska oraz planowanych zmian.
3. Należy jak najszybciej dokonać niezbędnych zmian w zakresie opieki weterynaryjnej
(przygotować stosowne procedury).
Pozostałe ustalenia:
1. Wolontariusze zbiorą swoje uwagi i propozycje dot. planowanej rozbudowy
Schroniska, w miejscu obecnej geriatrii oraz dot. opieki weterynaryjnej.
2. M. Migdał zrezygnowała z członkostwa w Radzie. Do składu Rady wejdzie kolejna
osoba z listy osób wybranych przez wolontariuszy.
3. Wolontariusze pozytywnie odnieśli się do działalność Biura Adopcji i zmian
kadrowych, jakie nastąpiły w tej komórce.
4. Spotkania Rady odbywać się będą w środy. Następne spotkanie odbędzie się
24 lutego o godz. 8.15 w Biurze Ochrony Środowiska.

Treść protokołu zaakceptowali wszyscy obecni członkowie Rady (lista obecności dostępna
u sekretarza).
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Emilia Szwonder
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