
 

 

UCHWAŁA NR LII/1280/2017  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 6 lipca 2017 r.  

 

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy 

pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 12 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Zmienia się statut jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród 

Zoologiczny w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały nr IX/104/2003 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. 

Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie w jednostkę budżetową (Dz. 

Urz. Woj. Maz. poz. 2947), poprzez nadanie jego nowej treści w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Masny-Askanas 
 



 

 

Załącznik  

do uchwały nr LII/1280/2017 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 6 lipca 2017 r.  

 

 

S T A T U T 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
 

 

 

§ 1. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, zwany dalej ZOO, jest jednostką 

budżetową m.st. Warszawy i działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z 

późn. zm.);  
 

2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1438);  
 

 

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 

z późń. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy;  
 

 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 902);  
 

 

5) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 

z późn. zm.);  
 

 

6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 

późn. zm.);  
 

 

7) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 26);  
 

 

8) niniejszego Statutu.  
  

 

§ 2. 1. Siedzibą ZOO jest m.st. Warszawa.  

2. ZOO prowadzi działalność statutową na terenie m.st. Warszawy.  

 

§ 3. 1. Głównym przedmiotem działalności ZOO jest:  

1) prowadzenie hodowli zwierząt;  
 

2) prezentowanie ekspozycji stałych i okresowych wybranych gatunków zwierząt;  
  
3) realizacja zakupów, sprzedaży i wymiany zwierząt z kontrahentami krajowymi i 

zagranicznymi;  
 

 

4) prowadzenie szeroko pojętej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz 

propagowanie idei ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem i ochrony 

ich naturalnego środowiska, a także postaw proekologicznych i wiedzy o środowisku;  
 

 

5) prowadzenie działalności dla potrzeb naukowych ZOO, współpraca z uczelniami i 

instytucjami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie edukacji pracowników, 

hodowli zwierząt, aklimatyzacji oraz restytucji gatunków ginących, żywienia i leczenia 

zwierząt dzikich;  
 

 

6) leczenie, rehabilitacja i poddawanie kwarantannie zwierząt nieudomowionych;  
  
7) wykorzystywanie terenów i obiektów ZOO w celach rekreacyjnych i 

wypoczynkowych;  
 

 

8) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu rozwoju i utrzymania we 

właściwym stanie technicznym obiektów ZOO;  
 

 



9) planowanie budowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla potrzeb działalności ZOO 

oraz nadzór nad projektowaniem i realizacją inwestycji.  
 

 

2. Dodatkową działalnością ZOO jest:  

1) działalność promocyjna ZOO;  
 

2) pełnienie funkcji kulturalno-oświatowej oraz wspieranie wybranych działań 

związanych z promocją sztuki, kultury i nauki;  
 

 

3) udostępnianie terenów i obiektów ZOO, w tym ich najem i dzierżawa, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;  
 

 

4) udostępnianie materiałów pozyskanych lub wytworzonych w wyniku działalności 

ZOO;  
 

 

5) prowadzenie innej aktywności związanej z działalnością ZOO.  
  

 

§ 4. 1. ZOO kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.  

2. Z Dyrektorem ZOO stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent m.st. 

Warszawy.  

3. ZOO jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.  

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich 

zatrudnionych pracowników w ZOO.  

 

§ 5. 1. Pracownicy ZOO wynagradzani są zgodnie z obowiązującym w ZOO 

regulaminem wynagradzania.  

2. Regulamin wynagradzania ZOO ustala Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zasady wynagradzania określone regulaminem wynagradzania, nie mogą 

stanowić podstawy do przekroczenia limitu środków na wynagrodzenia przewidziane w 

rocznych planach finansowych ZOO.  

 

§ 6. Do zakresu działania Dyrektora ZOO należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością ZOO i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;  
 

2) reprezentowanie ZOO wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich w 

granicach działalności statutowej ZOO;  
 

 

3) składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym ZOO, w ramach 

pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy;  
 

 

4) ustalanie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług 

świadczonych przez ZOO.  
 

 

 

§ 7. 1. Przy ZOO funkcjonuje Rada Naukowa jako organ opiniodawczo-doradczy.  

2. Przewodniczącego Rady i członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent m.st. 

Warszawy.  

 

§ 8. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania ZOO określa regulamin 

organizacyjny ustalony przez Dyrektora.  

 

§ 9. 1. ZOO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek 

budżetowych.  

2. Podstawą gospodarki finansowej ZOO jest roczny plan finansowy.  

3. ZOO prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 



§ 10. Zasady prowadzenia kontroli finansowej oraz obiegu dokumentów finansowo-

księgowych, na wniosek głównego księgowego, ustala Dyrektor ZOO, stosownie do 

obowiązujących przepisów.  

 

§ 11. 1. ZOO użytkuje i zarządza mieniem m.st. Warszawy niezbędnym do 

wykonywania swoich statutowych zadań.  

2. Nadzór nad działalnością ZOO sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich 

kompetencji.  

 

§ 12. Zmiany w statucie ZOO dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.  

 


