Sopotnia Wielka dn. 30 kwietnia 2017r.

Statut
Stowarzyszenia POLARIS – OPP
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie POLARIS - OPP zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu
Stowarzyszeniem.
a) Stowarzyszenie posługuje się nazwą uproszczoną: POLARIS – OPP,
b) nazwa Stowarzyszenia wywodzi się od: Beskidzki Klub Astronomiczny POLARIS.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sopotnia Wielka w Beskidzkie Żywieckim.
3. Stowarzyszenie działa na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego oraz może przynależeć
do związków, stowarzyszeń, fundacji, federacji i innych organizacji członkowskich.
a) Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową,
b) Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze non-profit nie prowadzącą działalności gospodarczej.
5. Celem Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej oraz nauki, a w szczególności przeciwdziałanie
defaworyzacji społecznej poprzez astronomię, meteorologię, ekologię i inne pokrewne nauki ścisłe, na rzecz
społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małomiasteczkowych, a zwłaszcza
dzieci, młodzieży oraz członków Stowarzyszenia.
6. Cele statutowe Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:
a) grupowe i indywidualne przeprowadzanie naukowych sesji obserwacyjnych zarówno w czasie dnia jak i
nocy opartych na równouprawnieniu wszystkich ich uczestników oraz szerzących aktywne postawy,
b) powoływanie działów tematycznych w zakresie różnorodnej tematyki odwołującej się bezpośrednio lub
pośrednio do astronomii, przeciwdziałających defaworyzacji społecznej,
c) przeciwdziałanie marginalizacji osób i popadaniu w patologie poprzez angażowanie ich w prace
naukowe i dydaktyczne na polach astronomii, ekologii i meteorologii oraz innych dziedzin reprezentowanych
przez działy tematyczne,
d) podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w kontekście ekologii na rzecz
mieszkańców i przyrody rodzimej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ciemnego nieba.
e) organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla zainteresowanych ww. naukami, szerząc wzajemną
współpracę i tolerancję kulturową,
f) działalność wydawniczą w postaci publikacji opracowań, periodyków, książek, informatorów, stron
internetowych i innych materiałów dot. tematyki działalności Stowarzyszenia,
g) współpracę i wspieranie innych podmiotów organizacyjnych oraz osób indywidualnych działających w
zakresie realizacji celu statutowego włącznie z udostępnianiem wyników działań Stowarzyszenia do własnych
prac naukowych,
h) prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii, ekologii i meteorologii oraz innych dziedzin
reprezentowanych przez działy tematyczne przy zaangażowaniu młodzieży wiejskiej i zagrożonej
patologiami,
i) organizowanie programów, konkursów, projektów, akcji i innych prac przeciwdziałających defaworyzacji,
j) wykonywanie analiz, pomiarów, prac badawczo-rozwojowych, usług specjalistycznych, makiet i modeli,
szkiców, obserwacji technicznych i innych czynności dotyczących dziedzin reprezentowanych przez działy
tematyczne angażujące do aktywności osoby zagrożone defaworyzacją społeczną,
k) udzielanie pomocy merytorycznej, technicznej, społecznej, personalnej i doradczej na rzecz sektora
społecznego, samorządowego i gospodarczego w zakresie dziedzin reprezentowanych przez działy
tematyczne i angażujące do aktywności osoby zagrożone defaworyzacją społeczną,
l) podejmowanie działań związanych z „astroturystyką” przy zaangażowaniu osób pozostających w sferze
defaworyzacji społecznej, włącznie z organizowaniem miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
ł) wynajmowanie lokali, nieruchomości, maszyn, urządzeń i innego sprzętu dla podmiotów, których działania
dotyczą osób pozostających lub zagrożonych defaworyzacją społeczną.
7. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
- członków koordynatorów (grupa I);
- członków zwyczajnych (grupa II);
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- członków korespondencyjnych (grupa III);
- członków początkujących (grupa IV );
- członków honorowych (grupa V);
- członków wspierających (grupa VI).
8. Członkiem koordynatorem może być osoba aktywnie uczestnicząca w działaniach Stowarzyszenia, koordynująca
dział tematyczny.
9. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która uczestniczy w grupowych spotkaniach Stowarzyszenia nie mniej
niż raz do roku tj. np. podczas Walnego Zebrania członków Polarisu.
10. Członkiem początkującym może być osoba zainteresowana działalnością na poziomie podstawowym i
uczestnicząca w życiu Stowarzyszenia nie dłużej niż 1 rok od daty przystąpienia.
11. Członkiem korespondencyjnym może zostać osoba nie uczestnicząca w grupowych spotkaniach Stowarzyszenia,
lecz prowadząca aktywne działania na jego rzecz.
12. Członkiem honorowym może zostać osoba nie uczestnicząca bezpośrednio w życiu Stowarzyszenia, lecz
posiadająca specjalne zasługi na jego rzecz.
a) członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna nie uczestnicząca bezpośrednio w życiu
Stowarzyszenia, lecz popierająca szczególnie jego działalność poprzez realizowanie celów programów i akcji np.
Program Ciemne Niebo.
13. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
- aktywnego uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konkursach, spotkaniach itp.
- korzystania z urządzeń i narzędzi należących do Stowarzyszenia
- korzystania z przywilejów dla członków Stowarzyszenia, określonych co roku w ofercie członkowskiej.
- wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia za wyjątkiem członków honorowych i wspierających.
14. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) złożyć deklarację członkowską wraz z załącznikami określonymi przez Zarząd.
b) uczestniczyć w grupowych działaniach Stowarzyszenia nie mniej niż raz do roku.
c) udzielać się wolontarystycznie na rzecz Stowarzyszenia.
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
e) z powyższych obowiązków zwolnieni są członkowie honorowi, a członkowie wspierający zwolnieni są z
obowiązków określonych z ust. b) oraz c).
f) przestrzegać zobowiązań wobec Stowarzyszenia do jakich zgłosił się dobrowolnie.
g) przestrzegać Regulaminów Obserwacyjnych i innych aktów prawnych Stowarzyszenia.
h) przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
i) realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
15. Nabywanie praw członkowskich następuje wówczas gdy kandydat:
- dobrowolnie zgłosi swoją kandydaturę na członka Stowarzyszenia bez względu na wiek, sytuację
społeczną i materialną, przekonania religijne, miejsce zamieszkania i inne elementy życia osobistego, które
nie są w sprzeczności z celami działalności statutowej Stowarzyszenia.
- interesuje się tematyką podejmowaną przez Stowarzyszenie lub wyraża chęć zainteresowania, współpracy i
pomocy innym, do których adresowane są działania Stowarzyszenia,
- wyraża chęć realizacji celów statutowych lub samodzielnie przeciwdziała defaworyzacji społecznej na
własnym przykładzie,
- złoży deklarację członkowską wraz z załącznikami określonymi przez Zarząd,
- w przypadku nieukończenia osiemnastego roku życia , posiada pisemną zgodę na przynależenie do
Stowarzyszenia od opiekunów ustawowych,
- nie został już wcześniej skreślony z listy członków za działalność nieetyczną lub na szkodę Stowarzyszenia,
- nie posiada zobowiązań wobec Stowarzyszenia, uniemożliwiających jego ponowne przystąpienie,
a) Rozpatrzenia kandydatury dokonuje Zarząd podczas najbliższego zebrania, ale tylko wówczas, gdy
kandydat złoży odpowiednie dokumenty będące wnioskiem o przyjęcie w poczet członków
Stowarzyszenia.
b) Każdemu, nowoprzyjętemu członkowi przysługuje status członka początkującego, a najbliższe zmiany
statusu mogą zostać dokonane przez Zarząd dopiero w okresie sześciu miesięcy od daty przystąpienia
członka, przy czym zapisu tego nie stosuje się do członków honorowych i wspierających.
c) Od momentu oficjalnego powiadomienia kandydata o przyjęciu przez Zarząd w poczet członków
oraz przyznaniu mu numeracji i kodu imiennego, kandydat ma obowiązek przestrzegać Statutu oraz
regulaminów Stowarzyszenia.
d) Nowoprzyjęty członek Stowarzyszenia ma obowiązek w okresie sześciu miesięcy od daty przystąpienia

 PAGE  2

dokonać opłaty wpisowej oraz uregulować składki członkowskie naliczane od daty oficjalnego przyjęcia w
poczet członków.
16. Utrata praw członkowskich następuje przez:
- wystąpienie członka.
- skreślenie go z listy członków, gdy przez okres l roku bez podania powodu nie uczestniczy w działaniach
grupowych przeprowadzanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy członków honorowych i wspierających).
- przez wykluczenie lub zawieszenie za działalność nieetyczną na szkodę Stowarzyszenia.
- gdy nie opłaca składek członkowskich przez okres 12 miesięcy (nie dotyczy członków honorowych).
a)
Skreślonemu lub zawieszonemu członkowi przysługuję prawo odwołania od decyzji Zarządu do
najbliższego Walnego Zebrania.
b)
Decyzję o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Walne Zebranie
17. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie członków.
- Zarząd Stowarzyszenia.
- Komisja Inspekcyjna.
18. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest:
- zwyczajne.
- nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne sprawozdawcze odbywa się raz na rok, a Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.
19. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
- zatwierdzenie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
- uchwalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia.
- ustalanie wysokości składek członkowskich.
- podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz zatwierdzanie nowych i nowelizacja istniejących
regulaminów Stowarzyszenia.
- ustalanie zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej.
- wybór członków honorowych Stowarzyszenia.
- wręczanie odznaczeń i nadawanie okolicznościowych tytułów
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
- zatwierdzenie sprawozdania Komisji Inspekcyjnej.
- dokonywanie wyboru Zarządu i Komisji Inspekcyjnej.
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
- powoływanie i odwoływanie działów tematycznych Polarisu oraz koordynatorów na te stanowiska,
- udzielanie absolutorium koordynatorom i innym działaczom Stowarzyszenia, oraz nakładanie
wewnętrznych sankcji.
20. Zwoływanie i sposób zwoływania Walnego Zebrania.
- Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
- Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli weźmie w nim udział:
• w pierwszym terminie połowa członków .
• w drugim terminie - nie mniej niż 1/4 członków.
- w obliczaniu frekwencji na Walnym Zebraniu brani są pod uwagę członkowie grup od I do V.
21. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
- na żądanie Komisji Inspekcyjnej.
- na żądanie zgłoszone przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia
- na żądanie władz nadzorczych.
- z inicjatywy własnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia żądania.
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Zarząd Stowarzyszenia
22. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa , Zastępcy oraz Sekretarza. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
23. Do obowiązków Zarządu należą:
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania .
- reprezentowanie Stowarzyszenia
- promowanie Stowarzyszenia na wszelkich zjazdach, zebraniach, spotkaniach, konferencjach poza
Stowarzyszeniem itp.
- nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami i rekrutacja nowych członków.
- opcjonalne dobieranie najlepszych działań w kierunku pozytywnego rozwijania Stowarzyszenia
- przodownictwo we wszystkich działaniach poza Stowarzyszeniem
- promowanie pracy i osiągnięć Stowarzyszenia na zewnątrz w prasie, telewizji, internecie, radiu i innych,
- całokształt działań na zewnątrz dotyczących Stowarzyszenia
- reprezentowanie interesów Stowarzyszenia w działaniach mających na celu pozyskanie funduszy na rozwój,
- kierowanie całokształtem działalności statutowej.
- koordynacja prac służących realizacji celu statutowego.
- przyznawanie funduszów na prace Stowarzyszenia
- sprawowanie władzy nad pracą obserwacyjną Stowarzyszenia
- kierowanie działalnością wydawniczą Stowarzyszenia
- zbiorcze opracowywanie wyników i osiągnięć młodzieży zaangażowanej w aktywizujące prace Stowarzyszenia
- sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem na sesjach astronomicznych Regulaminów Obserwacyjnych.
- powoływanie z pośród członków Stowarzyszenia komisji do wykonywania specjalnych zadań.
- organizowanie konkursów, zjazdów, spotkań, wykładów oraz wszystkich innych imprez mających na celu
rozpowszechnianie wiedzy o naukach ścisłych i przeciwdziałanie pasywności oraz marginalizacji
mieszkańców terenów wiejskich.
24. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca nie rzadziej niż raz na kwartał.
25. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest poprzez głosowanie tajne podczas Walnego Zebrania zwykłą większością
ważnych głosów przy obecności 1/4 ilości członków uprawnionych do głosowania.
a) członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Komisja Inspekcyjna
26. Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Inspekcyjna, która składa się
z przewodniczącego i jednego członka wybranych na Walnym Zebraniu. Kadencja Komisji trwa 4 lata. Komisja
Inspekcyjna jest odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru organem.
27. Komisja Inspekcyjna działa w/g zasad zawartych w Regulaminie Komisji Inspekcyjnej.
28. Do obowiązków Komisji Inspekcyjnej należy:
- kontrola wewnętrznej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy obserwacyjnej i
zarządzania sesjami astronomicznymi oraz przestrzegania Regulaminów Obserwacyjnych ( nie rzadziej niż raz
do roku).
- kontrola finansów, pracy Zarządu, działów tematycznych, działań podejmowanych na rzecz realizacji celu
statutowego, wywiązywania się osób posiadających w Stowarzyszeniu określone funkcje.
- przeprowadzanie inspekcji sanitarnej siedziby Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok
- składanie sprawozdań z każdej inspekcji do Zarządu Stowarzyszenia
- kontrola zleconych prac z poprzedniej inspekcji.
- wglądy w Dzienniki Obserwacyjne Stowarzyszenia
- ocena działalności Stowarzyszenia
29. Komisja Inspekcyjna wybierana jest poprzez głosowanie tajne podczas Walnego Zebrania zwykłą
większością ważnych głosów przy obecności 1/4 ilości członków uprawnionych do głosowania.
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a) członkowie Komisji Inspekcyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b) członkami Komisji Inspekcyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) członkowie Komisji Inspekcyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
30. W przypadku wystąpienia niedoborów składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Inspekcyjnej,
obowiązek wyboru nowych członków na te stanowiska ma najbliższe Walne Zebranie. Do tego czasu obowiązki
przejmują pozostali członkowie organów Stowarzyszenia w ilości nie mniejszej niż 50% składu.
31. Statut zapewnia Specjalną Ochronę Statutową zwaną w skrócie "S.O.S" lub "Paragraf 31".
32. Specjalna Ochrona Statutowa zapewnia w zaistniałych przypadkach:
- ograniczenie dostępu dla osób trzecich.
- traktowanie jako poufne (udostępnione tylko dla Zarządu Stowarzyszenia).
- traktowanie jako tajne (udostępnione tylko dla Prezesa Stowarzyszenia).
- wszystkie prawa zastrzeżone.
- zakaz rozpowszechniania poza obręb działalności Stowarzyszenia.
- zakaz naruszania prywatności i własności Stowarzyszenia
- zakaz powielania oraz kopiowania.
- zastrzeżenie innych praw określonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie członków.
33. Specjalną Ochroną Statutową objęte są następujące wyszczególnienia:
- dokumentacja Stowarzyszenia
- szczegółowe dane osób, którym Stowarzyszenie udzielił pomocy zgodnie z celem Statutu.
- znaki reklamowe Stowarzyszenia
- wzory Kart Członkowskich i innych dokumentów osobowych,
- sytuacja rodzinna i finansowa członków Stowarzyszenia
- Regulaminy Obserwacyjne.
- oprogramowanie komputerowe oraz witryny internetowe Stowarzyszenia
- wzory formularzy używanych przez Stowarzyszenie
- nadane przez Stowarzyszenie, aktywne miejsca obserwacyjne.
- prowadzone przez Stowarzyszenie Dzienniki Obserwacyjne.
- składane oraz wdrożone już projekty Stowarzyszenia
- sesje obserwacyjne w toku.
- siedziba Stowarzyszenia oraz znajdujące się w niej urządzenia i przedmioty.
- własność Stowarzyszenia oznaczona symbolem "Paragraf 31" lub "S.O.S".
34. Majątek Stowarzyszenia:
a) stanowią: urządzenia i przedmioty oznaczone plombami, wpisowe, składki członkowskie,
spadki, zapisy, dotacje, przychody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej, odsetki bankowe,
ofiarność publiczna i inne przewidziane przez ustawę, nad którymi nadzór sprawuje Zarząd
Stowarzyszenia.
b) nie stanowią: urządzenia i przedmioty znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia ale będące prywatną
własnością członków Stowarzyszenia przeznaczone przez nich tymczasowo do powszechnego użytku.
35. Upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych na rzecz Stowarzyszenia jest Prezes, lub tymczasowo
upoważniony przez Prezesa członek Stowarzyszenia.
36. Upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest:
- samodzielnie Prezes Stowarzyszenia
- samodzielnie Wiceprezes Stowarzyszenia
- samodzielnie tymczasowo upoważniony przez Prezesa członek Stowarzyszenia.
37. Znakami reklamowymi Stowarzyszenia są:
- główne logo Stowarzyszenia stanowi widoczek w kształcie koła ukazujący tereny górskie nocą z widocznymi
obiektami astronomicznymi – Księżycem i planetą Mars na tle gwiazd.
- flagą Stowarzyszenia jest jednokolorowe tło granatowe zawierające wizerunek planety Saturn w otoczeniu 3
gwiazd.
- Stowarzyszenie posługuje się również główną pieczęcią reklamową, której wzór uchwala Zarząd.
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- Stowarzyszenie posługuje się także innymi pieczęciami urzędowymi, których wzory uchwala Zarząd.
- Stowarzyszenie posługuje się również międzynarodowym kodem obserwacyjnym nadanym przez International
Meteor Organization dla miejscowości Sopotnia Wielka - IMO CODE 34077. Kod ten został nadany w ramach
prowadzenia współpracy obserwacyjnej Stowarzyszenia z niniejszą organizacją międzynarodową.
38. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do Legitymacji Członkowskiej wydanej przez Zarząd Stowarzyszenia
natomiast Legitymacja Koordynatorska zostaje wydana dla członków koordynatorów.
39. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad
określonych w Statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
40. Nieletni poniżej 16-go roku życia mają prawo:
- zwolnienia z ciężkich prac na rzecz Stowarzyszenia o czym decyduje Prezes lub Wiceprezes,
- otrzymać zwolnienie z płacenia składek członkowskich jeżeli zamieszkują tereny wiejskie i znajdują się w
trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
- otrzymywać dłuższe terminy do zapłaty składek członkowskich,
- otrzymać dodatkową pomoc merytoryczną, edukacyjną i doradczą ze strony Stowarzyszenia w trudnej sytuacji
rodzinnej.
41. Zgodnie ze statusem organizacji pożytku publicznego w Stowarzyszeniu POLARIS – OPP zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe
42. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu organizacji.
43. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków , podjętej
większością 2/3 ważnych głosów przy obecności 1/4 członków uprawnionych do głosowania.
44. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania przyjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.
45. Powyższy Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem otrzymania postaci prawnej.
Statut został uchwalony z poprawkami w dniu 30.04.2017r. w Sopotni Wielkiej.
Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP
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