Co daje legitymacja Stowarzyszenia POLARIS – OPP:
Legitymacje wydawane przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP dzieli się na kilka rodzajów:
 legitymacja członkowska podstawowa
 legitymacja członkowska honorowa
 legitymacja członka wspierającego (podmiotu, osoby prawnej)
 legitymacja funkcyjna (np. wiceprezesa, członka komisji inspekcyjnej itp.)
 legitymacje koordynatorskie (działów tematycznych),
 karty członkowskie (aktualnie wycofane – nie będące w obiegu),
W zależności od rodzaju pełnionej funkcji w Stowarzyszeniu, Zarząd wydaje jedną bądź
więcej legitymacji członkowskich, przy czym dopuszcza się możliwość wydania tzw.
legitymacji zbiorczych, na których podano wszystkie funkcje pełnione przez daną osobę.
Standardowo jednak każda osoba fizyczna przyjęta w poczet członków POLARIS-OPP, ma
prawo otrzymać legitymację członkowską podstawową lub funkcyjną, natomiast pozostałe
wydawane są na wniosek zainteresowanego podmiotu lub osoby w uzasadnionych
przypadkach.
Legitymacja członkowska podstawowa uprawnia do korzystania z praw i przywilejów
określonych w Statucie Stowarzyszenia POLARIS – OPP, a więc jej posiadanie to możliwość
realizacji wszystkich punktów Oferty członkowskiej. Należy jednak pamiętać, że to również
obowiązki wynikające ze Statutu, jak np. praca społeczna na rzecz Stowarzyszenia, regularne
opłacanie składki członkowskiej i konieczność stawienia się na coroczne Walne Zebranie.
Legitymację członkowską powinno się posiadać i każdorazowo okazywać w miejscach,
gdzie swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie POLARIS – OPP, co umożliwi szybszy
dostęp do sprzętu, miejsc, praw i innych przywilejów wynikających z jej posiadania.
Legitymacja oznacza również, że okazująca się nią osoba przeszła już proces
rekrutacyjny, a więc nabyła odpowiednią wiedzę i umiejętności do skuteczniejszego
realizowania celów statutowych, w których ma pierwszeństwo.
Należy pamiętać, że okazanie się legitymacją w zewnętrznym miejscu nie oznacza prawa do
reprezentowania interesów Stowarzyszenia POLARIS – OPP jeśli nie otrzymaliśmy na to
oficjalnej zgody Zarządu! Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, do
reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest tylko Prezes i Wiceprezes POLARIS – OPP.
Można za to działać na rzecz Stowarzyszenia po okazaniu się legitymacją, np. podczas
organizowania pokazów nieba dla szkół, co uwiarygodni z pewnością nasze działania.
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Gdzie i kiedy przyda nam się więc posiadanie legitymacji Stowarzyszenia POLARIS – OPP?
Oto niektóre przykłady miejsc i sytuacji:


w przypadku wejścia do siedziby Stowarzyszenia POLARIS – OPP niekoniecznie może
podczas zwykłych wizyt, ale dużych wydarzeń (przykład z 2008 roku podczas wizyty
astronauty George’a Zamka na Stacji Kosmicznej YSS); legitymacja uprawnia do
bezpłatnego korzystania ze wszystkich atrakcji jak zwiedzanie makiety Sopotni Wielkiej
2050, wspomnianej Stacji YSS, Obserwatorium Astronomicznego, WOCN czy ogródka
meteorologicznego ASTROMETEO i innych (jeśli są akurat dostępne!),

 legitymację można okazać także grupom zwiedzającym siedzibę POLARIS – OPP co
oznaczać będzie możliwość oprowadzenia, udzielenia pomocy czy dostępu tam, gdzie inni
nie mają prawo wejść (np. do warsztatowni, modelarni, zaplecza socjalnego itp.); przedtem
należy jednak skonsultować to z Zarządem lub osobami wyznaczonymi przez Zarząd, aby
nie zaburzyć np. programu zwiedzania lub wpuścić bez pobrania obowiązującej opłaty,
 legitymację można okazać pracownikom ochrony lub straży podczas cyklicznych lub
okresowych, dużych wydarzeń z ograniczonym dostępem dla osób trzecich (np.
Festiwalów Ciemnego Nieba, Pikników z Astronomią, WGW itp.); przykładowo w
2015 roku po jej okazaniu można było wjechać samochodem lub motorem w
zamkniętą dla ruchu kołowego drogę na Miejsce Obserwacyjne 20, bez obawy o
otrzymanie mandatu przez policję,
 ze względu na dotowanie różnych wydarzeń przez naszą akcję Astroprocentu (1% na astronomię) i
nie tylko, zazwyczaj z organizatorami różnych wydarzeń lub miejsc, Zarząd ustala możliwość
bezpłatnego lub zniżkowego uczestnictwa członków naszego Stowarzyszenia za okazaniem
legitymacji POLARIS-OPP (przykładowo były to np. planetaria i centra nauki, sieci kin, hotele i
pensjonaty w różnych częściach Polski, lokalne wydarzenia biletowane np. Dni Jeleśni, Dni Gilowic,
ogólnopolskie konferencje, kongresy i szkolenia, imprezy plenerowe itp.).; warto jednak przed
indywidualnym wyjazdem sprawdzić nieco wcześniej taką możliwość, kontaktując się z Prezesem
Zarządu, który będzie miał najaktualniejszą wiedzę w tym zakresie,
 oficjalnie legitymacja POLARIS-OPP upoważnia do bezpłatnego zakwaterowania w budynku
siedziby w Sopotni Wielkiej (część siedziby niebędąca stałą i dostępną powszechnie dla osób z
zewnątrz) – pierwszeństwo mają również posiadacze legitymacji, a w uzasadnionych przypadkach
bezpłatny nocleg otrzymuje także jedna osoba towarzysząca aktualnemu członkowi lub członkini
POLARIS-OPP (zakwaterowanie wymaga zawsze wcześniejszych rezerwacji miejsc w budynku
siedziby zarówno dla członków jak i ew. osoby towarzyszącej); z przywileju tego nie można
skorzystać jeśli nie realizujemy celów statutowych lub Zarząd wprowadził czasowe ograniczenie
(np. ze względu na reorganizację siedziby, brak środków na pokrycie kosztów zakwaterowania,
chwilowe zamknięcie siedziby itp.); z zakwaterowania nie mogą również korzystać członkowie
którzy zalegają w składkach członkowskich oraz zameldowani na stałe w Sopotni Wielkiej (chyba,
że uzasadniają to szczególne okoliczności),
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 bardzo
często
konieczność
posiadania
legitymacji lub innego identyfikatora wymagają
zarządcy centrów handlowych lub imprez
zamkniętych podczas realizowania eventów
tematycznych
(ASTROEVENTS)
przez
Stowarzyszenie POLARIS – OPP; należy
pamiętać, że takie obiekty jak centra handlowe
szczególnie restrykcyjnie wymagają tego typu
oznakowania osób, co nierzadko może nas
dosłownie
uratować
od
konsekwencji
prawnych (np. wejście bez identyfikatora czy
legitymacji Stowarzyszenia POLARIS – OPP
podczas
godzin
zamknięcia
obiektu
retailowego, z którym współpracujemy),

 legitymacja będzie niezbędna w przypadku
prowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy np.
na ulicach miast i miejscowości na rzecz
działań statutowych Stowarzyszenia POLARIS –
OPP (tak jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy czy Caritas); trzeba jednak pamiętać,
że prowadzenie kwesty wymaga również
wcześniejszego zgłoszenia do właściwych
władz państwowych odpowiedniego wniosku
przez Zarząd Stowarzyszenia, podobnie jak to
się ma w przypadku zgromadzeń publicznych
czy cyklicznych wydarzeń,

 legitymacją można się okazać przed wszelkiego typu urzędami, służbami mundurowymi i
innymi podmiotami, w sytuacji gdy nie posiadamy innego dokumentu osobistego lub tamten
nam się np. zgubił; legitymacja Stowarzyszenia POLARIS – OPP to prawny dokument wydany na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń w Polsce i co ważne – ze
zdjęciem! Nierzadko można w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość czy uniknąć
nieprzyjemności podczas obserwacji nieba, gdy akurat policja zainteresuje się co robimy z taką
„bazuką”, czyli teleskopem na balkonie czy otwartym polu w środku nocy… Nie jest to już tak
śmieszne jak dawniej ze względu na rosnące zagrożenie terrorystyczne,


legitymacja POLARIS-OPP uprawnia nas również do bezpłatnego transportu środkami
komunikacji należącymi lub użytkowanymi przez nasze Stowarzyszenie, które posiadają
widoczne oznaczenie logotypem POLARIS-OPP; dotyczy to np. eventów czy wyjazdów na Pikniki z
Astronomią, a nawet przypadkowego spotkania Mobilnego Obserwatorium TARPAN na trasie –
wystarczy wówczas wyciągnąć legitymację i okazać ją kierowcy aby zabrać się w kierunku, w
którym jedzie. Pamiętajmy jednak, że to nie taksówka, a więc nie możemy zażyczyć sobie
podwiezienia w określoną przez nas lokalizację oraz jeśli również brakuje akurat miejsca to też
nie uda się skorzystać z bezpłatnego transportu; ta zasada nie działa w przypadku samochodów
prywatnych należących do członków Stowarzyszenia, chyba że są oznaczone w widoczny sposób
logotypem POLARIS-OPP,


legitymacja Stowarzyszenia POLARIS – OPP może się bardzo przydać
podczas działań w terenie na rzecz ochrony ciemnego nieba i
ekologii; zgodnie z ustawą możemy po okazaniu się takim
dokumentem działać indywidualnie na rzecz ochrony środowiska (w
tym środowiska nocnego) i żądać np. od służb mundurowych
wsparcia lub pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych; tu jednak
trzeba pamiętać o bezwzględnym wymogu znajomości prawa oraz
przydatne będzie także specjalne przeszkolenie w tym względzie
podczas zjazdów tematycznych Stowarzyszenia POLARIS – OPP;
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legitymacja i członkostwo w POLARIS-OPP daje także i inne przywileje jak np. zwolnienie z
podatku od nieruchomości, otrzymanie dotacji na sprzęt dydaktyczno-naukowy,
refundacje niektórych biletów wstępu czy udziału, zwrot kosztów podróży do/z siedziby,
diety wolontariackie, bezpłatne ubezpieczenie NNW i OC podczas działań zewnętrznych,
rekomendacje, zaświadczenia do awansów zawodowych, podstawy otrzymania
usprawiedliwienia nieobecności uczniowskich/studenckich na zajęciach, możliwość
złożenia własnego projektu dotacyjnego, powołanie własnego działu tematycznego,
pierwszeństwo zatrudnienia (z uwagi na staż członkowski), możliwość objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym z opłacaną składką do NFZ (w przypadku braku takiej
ochrony w życiu codziennym), możliwość odbycia służby zastępczej, a nawet zasądzonych
prac społecznych w OPP i inne.

Warto wiedzieć:
Legitymacja członkowska powinna być okazana tylko na życzenie służb, osób lub instytucji
uprawionych do jej sprawdzenia (np. policja, straż pożarna, ochrona imprez i obiektów, w
których działania prowadzi POLARIS-OPP itp.). Legitymacji nie należy nosić na wierzchu w
miejscach publicznych, gdyż zawiera dane

ustawowej.

osobowe podlegające ochronie

Wyjątek stanowią tzw. miejsca i wydarzenia zamknięte, gdzie wręcz

nakłada się obowiązek noszenia legitymacji członkowskiej na widoku np. przypiętej do
odzieży agrafką lub przywieszonej do smyczy na szyi.
Legitymację trzeba

corocznie aktualizować w postaci okazania jej na Walnym

Zebraniu członków do Sekretarza Zarządu bądź innej wyznaczonej osoby przez Zarząd, celem
naniesienia pieczątki i datownika przedłużającego jej ważność.
W wyjątkowych okolicznościach koordynatorzy i członkowie korespondencyjni (np.
wyjeżdżający za granicę kraju na dłuższy czas), mogą otrzymać przedłużenie ważności
legitymacji na dwa

lata.
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