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STATUT STOWARZYSZENIA
„MOPS – MOPSI OŚRODEK PRZYJAŹNI I SZCZĘŚCIA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie „MOPS – Mopsi Ośrodek Przyjaźni i Szczęścia”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, zostaje ustanowione na postawie przepisów niniejszego statutu,
zwanego dalej „Statutem”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach1.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
stołeczne Warszawa.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium Polski w granicach
dopuszczalnych przez przepisy prawa.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§2
CEL I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) promocja i ochrona rasy mops, a także szerzenie informacji na temat rasy i jej
prawidłowej hodowli,
b) wpieranie rzetelnych praktyk w zakresie hodowli psów oraz przeciwdziałanie
nieprawidłowym praktykom hodowlanym,
c) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie opieki nad psami,
d) wsparcie adopcji psów,repre
e) wspieranie właścicieli mopsów i psów w typie rasy w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych lub chorób psów,
f) pomoc osobom potrzebującym, przy wsparciu mopsów i ich właścicieli,
w szczególności za pomocą dogoterapii,
g) promocja zdrowego trybu życia,
h) prowadzenie działań na rzecz społeczności, otoczenia, kultury, sztuki i rozwoju
dzielnicy Wilanów.
2. Cele Stowarzyszenia są realizowane w szczególności poprzez:
a) nieodpłatne świadczenie przez Stowarzyszenie usług oraz przekazywanie darowizn na
rzecz swoich członków oraz innych osób potrzebujących, stosownie do celów
Stowarzyszenia,
b) współpracę z instytucjami państwa, samorządów, Unii Europejskiej oraz innych
organizacji międzynarodowych i społecznych, działającymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia, w tym muzeami, domami kultury, szkołami,
c) prowadzenie stałych placówek w postaci biur, punktów sprzedaży etc.
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d) organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w tym zajęć
z dogoterapii, spływów kajakowych, spotkań dla ludzi starszych i samotnych,
warsztatów rękodzielniczych,
e) organizację inicjatyw w zakresie wolontariatu z udziałem mopsów, skierowanych
w szczególności do osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających
w hospicjach,
f) organizację inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej, m.in. spotkań
z przedstawicielami władz,
g) organizowanie warsztatów dla właścicieli psów i spotkań wielbicieli rasy, w tym
spotkań z hodowcami, weterynarzami i innymi specjalistami,
h) organizację lub pośrednictwo w organizacji pobytu dla psów pod nieobecność
właścicieli i w innych sytuacjach losowych,
i) udostępnianie lokali dla inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
3. Działalność, o której mowa w ust. 2, finansowana jest przez Stowarzyszenie.
§3
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte
przez Stowarzyszenie w toku jego działania.
2. „Dochody Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn,
dotacji, subwencji, działalności gospodarczej i inwestycji.”
3. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągniecia zysku służącego do podziału między jego
członków.
§4
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
a) jest właścicielem mopsa lub buldożka francuskiego lub psa w typie rasy lub złoży
oświadczenie o zamiarze nabycia, w tym adopcji takiego psa,
b) dokonała na rzecz Stowarzyszenia opłaty za wpis na listę (wpisowe), jeśli Zarząd
określił wysokość wpisowego,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d) złożyła deklarację członkowską.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez wpis na listę członków. Wpisu
na listę dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, jeśli warunki określone w ust. 1 zostaną
spełnione, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia deklaracji Zarządowi.
3. Zarząd odmawia wpisu na listę członków, jeśli warunki określone w ust. 1 nie zostały
spełnione. W drodze wyjątku Zarząd może odmówić danej osobie wpisu na listę członków,
jeśli działanie lub postawa tej osoby jest sprzeczna z celami lub sposobem działania
Stowarzyszenia.
4. Odmowa wpisu następuje w formie uchwały Zarządu. Uchwałę doręcza
się wnioskodawcy w formie pisemnej lub e-mailowej.
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5. Od uchwały, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, jako
najwyższej władzy Stowarzyszenia. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w terminie
3 miesięcy.
6. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a)

stawiać się na Walne Zebranie,

b) opłacać składkę członkowską,
c)

propagować cele Stowarzyszenia i przyczyniać się do ich realizacji,

d) reprezentować Stowarzyszenie w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych.
7. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a)

uczestniczyć w Walnym Zebraniu,

b) wybierać i być wybieranym w wyborach do organów Stowarzyszenia,
c)

być informowanym o pracach i inicjatywach Stowarzyszenia oraz brać w nich udział,

d) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
e)

korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie celów Stowarzyszenia i zgodnie
ze sposobem ich realizacji.

8. Członka skreśla się z listy w przypadku:
a) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
b) złożenia przez członka pisemnego lub e-mailowego oświadczenia o rezygnacji
z członkostwa,
c) podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 9.
9. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy w stosunku do członka,
który:
a)

nie stawił się na żadnym Walnym Zebraniu mimo prawidłowego zawiadomienia przez
okres 2 lat;

b) nie opłacił składki członkowskiej w terminie 6 miesięcy od terminu jej płatności;
c)

podjął lub podejmuje działania na szkodę Stowarzyszenia.

10. Członka zawiadamia się o skreśleniu z listy w formie wiadomości e-mail.
11. Członkowi skreślonemu z listy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania jako
najwyższej władzy Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od momentu otrzymania
informacji o skreśleniu z listy.
12. Z Członkiem Stowarzyszenia może zostać zawarta umowa o pracę za zgodą Komisji.
13. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd. Wzór deklaracji zawiera co najmniej:
a) imię i nazwisko Członka,
b) adres e-mail Członka, podawany dla celów doręczeń zgodnie z przepisami Statutu,
c) odpowiednie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Statut.
4

§5
ORGANY STOWARZYSZENIA
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
b) Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”,
c) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
§6
WALNE ZEBRANIE
1. Członkami Walnego Zebrania są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, nie później niż w terminie
2 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Termin i miejsce posiedzenia Walnego Zebrania określa Zarząd. O terminie
i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia w formie
wiadomości e-mail.
4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. Prawo do zwołania Walnego
Zebrania przysługuje również Komisji oraz 20% członków Stowarzyszenia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd zobowiązany jest udostępnić Komisji lub
członkom Stowarzyszenia listę członków celem rozesłania zaproszeń za Walne Zebranie.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
członków obecnych.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) zmiana statutu Stowarzyszenia,
b) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
c) wybór, odwołanie i udzielenie absolutorium członkom Komisji,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Komisji,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
f) udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie jednorazowego zobowiązania o wartości
przekraczającej 100.000 zł,
g) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w niniejszym Statucie.
8. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podjęte pod warunkiem przesłania ich projektów w
formie wiadomości e-mail wszystkim członkom nie później niż w terminie 3 dni przed
odbyciem się Walnego Zebrania, chyba, że na Walnym Zebraniu obecni są wszyscy
członkowie i żaden nie zgłosił sprzeciwu przeciw podjęciu uchwały.
9. Członek może być reprezentowany na Walnym Zebraniu przez pełnomocnika, którym
może być także inny członek Walnego Zebrania. Pełnomocnik może reprezentować dwóch
lub więcej Członków, jeśli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo uważa się
za skutecznie udzielone również wtedy, gdy oświadczenie o jego udzieleniu, wskazujące
osobę pełnomocnika, zostanie przesłane Zarządowi w formie wiadomości
e-mail przed odbyciem się Walnego Zebrania.
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§7
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z 3 do 11 członków, będących Członkami Stowarzyszenia, wybieranych
przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków
obecnych. Liczba członków Komisji musi być nieparzysta. W przypadku ustania kadencji
członka Komisji w trakcie roku obrotowego, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie
1
miesiąca
od
dnia
powzięcia
wiadomości
o przerwaniu kadencji członka w celu uzupełnienia składu; wyboru nowego członka
Komisji dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
członków obecnych.
3. W skład Komisji nie mogą być powołani członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Walne Zebranie może przyznać członkom Komisji wynagrodzenie, jeśli charakter, sposób
i skala działalności Stowarzyszenia wymagają regularnego i odpowiednio częstotliwego
zbierania się Komisji.
6. Kadencja członków Komisji trwa dwa lata obrotowe.
7. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji,
c) odwołania członka Komisji przez Walne Zebranie,
d) śmierci członka Komisji.
8. Członek Komisji składa rezygnację ze stanowiska w formie pisemnej na ręce dowolnie
wybranego, innego członka Komisji.
9. Do zadań Komisji należy:
a) powołanie, odwołanie członków Zarządu oraz udzielenie im absolutorium,
b) wykonywanie stałego i bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu,
c) zwołanie Walnego Zebrania w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie,
d) udzielanie Zarządowi zgody lub odmowa jej udzielenia na rozporządzanie prawem lub
zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20.000 zł,
a w przypadku zobowiązania lub świadczenia ciągłego - o wartości przekraczającej
50.000 zł w ciągu roku,
e) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia,
f) żądania złożenia dokumentów lub wyjaśnień przez członków Zarządu,
g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia, w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie
obowiązek przeprowadzenia takiego badania,
h) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu.
10. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Komisji, chyba, że postanowienia
Statutu stanowią inaczej.
11. Tryb pracy, sposób i tryb podejmowania uchwał przez Komisję określa Regulamin Pracy
Komisji. Regulamin uchwala Komisja zwykłą większością głosów.
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12. Na żądanie Komisji, Zarząd przedkłada odpowiednie wyjaśnienia lub dokumenty
w terminie nie późniejszym niż 14 dni.
§8
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z jednej do pięciu osób, wybieranych przez Komisję
Rewizyjną. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, Walne Zebranie określa, która z osób pełni
funkcję Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata obrotowe.
3. Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji,
c) odwołania z funkcji,
d) śmierci członka Zarządu.
4. W przypadku przerwania kadencji członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, wyboru
nowego członka Zarządu dokonuje Komisja Rewizyjna w terminie 1 miesiąca od dnia
powzięcia
wiadomości
o przerwaniu kadencji członka; wyboru nowego członka Zarządu dokonuje Komisja
Rewizyjna zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych.
5. Zarząd wykonuje funkcje niezastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia,
w szczególności:
a) reprezentuje Stowarzyszenie i prowadzi jego sprawy,
b) przygotowuje programy działania i budżet Stowarzyszenia,
c) sprawuje zarząd bieżącym majątkiem Stowarzyszenia,
d) przyjmuje darowizny, subwencje, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia,
e) ustala wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkości środków
na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
f) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku
do wszystkich pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach
organizacyjnych,
g) prowadzi księgi podatkowe i rachunkowe Stowarzyszenia,
e) podejmuje decyzje w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie,
chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. Zasady reprezentacji Stowarzyszenia przez
prokurenta reguluje Kodeks cywilny.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały
większością głosów, a do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy
jego członków. Jeśli głosy są równe, decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani. Wynagrodzenie oraz podstawę i zasady jego
wypłaty uchwala Komisja.
9. W umowie z członkiem Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany
uchwałą Komisji.
10. Zarząd uchwala wysokość składek członkowskich na dany rok.
11. Zarząd może ustalić wpisowe i określić jego wysokość.
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§9
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
1. Stowarzyszenie prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:
a) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
b) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
c) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
d) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
e) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
obowiązującymi przepisami.
3. Rok obrotowy Stowarzyszenia rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia, przy czym
pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia działalności przez
Stowarzyszenie i trwa do końca następnego roku kalendarzowego.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji
jej celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przekazywany na cele,
o których mowa w § 2 ust. 1 Statutu.
5. Dochody z działalności gospodarczej mogą być lokowane lub przeznaczone na dalszy
rozwój tej działalności, o ile jest to niezbędne dla ulepszenia realizacji celów statutowych.
§10
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
1. Stowarzyszenie może przyjmować członków wspierających.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
3. Członek wspierający ma obowiązek:
a) opłacać składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd,
b) propagować cele Stowarzyszenia i przyczyniać się do ich realizacji,
c) reprezentować Stowarzyszenie w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu,
b) być informowanym o pracach i inicjatywach Stowarzyszenia oraz brać w nich udział,
c) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
d) korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie celów Stowarzyszenia i zgodnie
ze sposobem ich realizacji.
5. Z ważnych i uzasadnionych przyczyn członek wspierający ma prawo wnioskować
o udzielenie wglądu do dokumentów dotyczących działania Stowarzyszenia oraz żądania
od Zarządu udzielenia informacji o działalności Stowarzyszenia. W przypadku odmowy
udzielenia informacji, członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie do Komisji.
6. Członkiem wspierającym może być każdy pod warunkiem, że jego postępowanie
lub wizerunek nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
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7. Zasady przyjmowania i skreślenia członków stosuje się odpowiednio do członków
wspierających.
§11
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków, członków wspierających, członków organów
Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób bliskich tych osób;
b) wykorzystywanie lub przekazanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków,
członków wspierających, członków organów Stowarzyszenia, jego pracowników oraz
osób bliskich tych osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
c) nabywanie towarów lub usług od członków i członków wspierających Stowarzyszenia,
chyba, że dany towar lub usługa związane są z działalnością gospodarczą lub
zawodową
danego
członka,
a
cena
tych
towarów
lub
usług
nie przekracza ceny rynkowej.
2. O zmianie Statutu decyduje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy udziale
co najmniej połowy członków.
3. Stowarzyszenie ulega likwidacji w razie wyczerpania się jego środków finansowych
i majątku, a także w razie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zebranie. Uchwała
o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia.
4. O przeznaczeniu majątku pozostałego po Stowarzyszeniu decyduje Walne Zebranie.
5. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie będzie
sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać
je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do
publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez
zainteresowane podmioty - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
6. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami w momencie wpisu Stowarzyszenia do
rejestru.
7. Wyboru władz pierwszej kadencji dokonują założyciele Stowarzyszenia.

Zbigniew Różycki
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
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