Kraków, dnia 26.10.2012 roku.
Protokół zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności
W dniu 26.10.2012 roku w Krakowie, przy ul. Krowoderskiej 8 odbyło się zebranie
założycielskie Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Wzięło w nim udział 67 osób, zgodnie z
załączoną listą obecności.
Obrady otworzył Edward E. Nowak przedstawiając obecnym osobom idee utworzenia Sieci
Solidarności, podstawowe założenia Statutu, a także cele zebrania i porządek obrad.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności (SSS) skupia osoby, dla których drogie są ideały i wartości
Ruchu Społecznego Solidarność powstałego w sierpniu 1980 roku.
Stowarzyszenie tworzą członkowie NSZZ Solidarność (pracowniczej i rolniczej),
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, innych organizacji opozycji demokratycznej oraz osoby
nie zrzeszone działające w latach 1980 - 89, a także instytucje i organizacje kierujące się
podobnymi celami.
Stowarzyszenie jest organizacją pluralistyczną i apolityczną, oznacza to, że każdy, dla kogo
ideały Ruchu Solidarność są ważne, bez względu na swoją obecną działalność, poglądy,
wyznanie oraz inne atrybuty osobowości, może uczestniczyć i wspierać cele
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest niezależną, samorządną organizacją, która nie bierze udziału, jako
organizacja, w działalności politycznej, w szczególności zaś nie udziela poparcia dla partii
politycznych oraz innych organizacji stawiających sobie cele polityczne.
Celami Stowarzyszenia są:
Kultywowanie ideałów i wartości Ruchu Solidarność;
Dokumentowanie i upowszechnianie historii i dokonań ludzi i Ruchu Solidarność;
Utrzymywanie koleżeńskich więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
Współpraca z innymi środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą;
Działalność charytatywna i pomoc prawna na rzecz członków Stowarzyszenia oraz
innych osób Ruchu Solidarność znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody będą przeznaczone
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
Zwyczajnych;
wspierających – osoba fizyczna lub prawna, które deklarują wsparcie finansowe lub
rzeczowe dla Stowarzyszenia;
honorowych.
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna;
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Ta koncepcja oraz projekt Statutu były szeroko kolportowane wśród osób zainteresowanych,
bezpośrednio, ale także poprzez Internet. Informowały o tej idei także dosyć szeroko media.
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Proponowany porządek zebrania założycielskiego przedstawia się następująco:
1. Wprowadzenie (które już zrealizowano).
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
4. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.
5. Podjecie Uchwały o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do
dokonywania czynności prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia.
6. Zapoznanie się z projektem Statutu Stowarzyszenia Sieć Solidarności oraz podjęcie
uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały o liczebności Zarządu Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przez 67 obecnych na
spotkaniu.
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
1. Artur Rogala – nie wyraził zgody
2. Marian Banaś – nie wyraził zgody
3. Edward E. Nowak – wyraził zgodę
W głosowaniu jawnym, przewodniczącym zebrania wybrano:
Pana Edwarda E. Nowak, który uzyskał 64 głosów ZA (1 głos PRZECIW, 2 głosy
WSTRZYMUJĄCE SIĘ),
Na Sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
1. Janusz Kula – wyraził zgodę
W głosowaniu jawnym sekretarzem jednogłośnie wybrano: Pana Janusza Kula, który
uzyskał 67 głosów ZA (0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)).
W tym miejscu Pan Edward E. Nowak objął przewodniczenie obrad, wzywając obecnych do
zgłaszania uwag i wniosków odnośnie porządku obrad.
Do przyjętego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z celem spotkania oraz przedstawił zasady
poszczególnych głosowań. W związku z zamiarem wystąpienia inicjatorów powołania Sieci
Solidarności o rejestrację Stowarzyszenia Sieć Solidarności konieczne jest przeprowadzenie
procedury zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, przyjęcie statutu i wybór władz
stowarzyszenia.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przedstawił projekt uchwały nr 1 o powołaniu
Stowarzyszenia. Głos w dyskusji zabrali:
1. Marian Banaś
2. Edward Kuliga
3. Grzegorz Surdy
4. Czesław Szewczuk
5. Dorota Stec
6. Tadeusz Stasielak
7. Stanisław Kracik
Za podjęciem uchwały nr 1, o powołaniu Stowarzyszenia, głosowało 63 osób stanowiących
94 % uczestniczących w zebraniu, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 4.
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Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwala stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Protokołu.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przedstawił projekt uchwały nr 2 o wyborze
Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia i przystąpił do przeprowadzenia wyborów
członków Komitetu Założycielskiego.
W procedurze wyboru, przeprowadzonej w głosowaniu jawnym, brały udział 54 osoby, które
wpisały się na listę członków założycieli Stowarzyszania Sieć Solidarności oraz wypełniły
deklarację członkowską.
Zgłoszone zostały następujące kandydatury:
1. Edward E. Nowak – wyraził zgodę
2. Maciej Mach – wyraził zgodę
3. Maciej Gawlikowski – nie wyraził zgody
4. Krzysztof Bachmiński – nie wyraził zgody
5. Stanisław Kracik – wyraził zgodę.
W wyniku glosowania jawnego, poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
Edward E. Nowak
54 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Maciej Mach
54 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Stanisław Kracik
54 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności głosowania do Komitetu
Założycielskiego wybrani zostali:
- Edward E. Nowak
- Maciej Mach
- Stanisław Kracik
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Protokołu.
Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3 o
udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności
związanych z rejestracją Stowarzyszenia.
Założyciele Stowarzyszenia Sieć Solidarności, z siedzibą w Krakowie, upoważnili Komitet
Założycielski w składzie:
Edward E. Nowak
Maciej Mach
Stanisław Kracik
do dokonania czynności rejestracyjnych przed Sądem Rejonowym w Krakowie.
Upoważnienie obejmuje również niezbędne zmiany statutu mogące wynikać z niezgodności
jego treści z przepisami obowiązującego prawa.
W głosowaniu jawnym brały udział 54 osoby, które wpisały się na listę członków założycieli
Stowarzyszania Sieć Solidarności oraz wypełniły deklarację członkowską. Za podjęciem
uchwały głosowało 53 osób, przeciw glosowało 0, wstrzymało się od głosu 1 osoba.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwala stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Protokołu.
Przewodniczący zebrania założycielskiego zapoznał obecnych z przygotowanym przez
grupę inicjatorów z projektem statutu. Projekt ten został poddany pod dyskusje, głos zabrali:
1. Dorota Stec
2. Krzysztof Bzdyl
3. Maciej Mach
4. Zbigniew Strzeboński
5. Edward Kuliga
6. Mieczysław Gil
7. Rafał Kunaszyk
8. Zdzisław Blok
9. Stanisław Kurek
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10. Stanisław Zięba
11. Anna Kawalec
12. Piotr Kalisz
13. Maciej Gawlikowski
14. Antoni Jasiński
15. Marian Banaś
16. Krzysztof Bachmiński
17. Edward E. Nowak
18. Stanisław Kracik
19. Henryk Pach
20. Julian Baczyński
W toku dyskusji wśród wielu opinii i poglądów o potrzebie zaistnienia takiego
stowarzyszenia, jego celach, roli jaką może odegrać - w tym także integrującej środowisko jakie wyrażali dyskutanci pojawiła się zasadnicza rozbieżność, pomiędzy obecnymi na
spotkaniu. Część uczestników zebrania oczekiwała skreślenia w projekcie statutu zapisu o
apolityczności dowodząc, że stowarzyszenie, nie jest partią polityczną, ale ma prawo i
powinno czynnie uczestniczyć w życiu publicznym. Po wygłoszeniu swoich tez cześć
uczestników opuściła zebranie. Podkreślano wartość roli edukacyjnej Stowarzyszenia.
Wyrażano troskę o udziale młodzieży w realizacji naszej misji.
Inne ważne uwagi, bardziej szczegółowe dotyczyły m.in. tego aby Prezes proponował
podział funkcji w zarządzie a nie wyznaczał te funkcje. Proponowano zmianę zapisu we
wstępie na „Ruch Społeczny Solidarność”, podkreślającego społeczny, spontaniczny
charakter podejmowanych przedsięwzięć odnowy Polski, niemal każdej dziedziny życia.
W związku z pojawieniem się zasadniczych rozbieżności pomiędzy uczestnikami zebrania a
także później pory, Przewodniczący ogłosił przerwę w Zebraniu Założycielskim dla
opracowania złożonych wniosków i propozycji. Zebranie Założycielskie będzie
kontynuowane po przerwie, w dniu 23 XI 2012 roku o godz. 17.00, w tym samym miejscu.
Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu stanowi Lista Członków Założycieli Stowarzyszenia
Sieć Solidarności, natomiast załącznik nr 5 stanowi Lista obecności na zebraniu
założycielskim.
W toku dyskusji, poinformowano także o podejmowanych w okresie od 31 sierpnia 2012 r.,
czyli pierwszego spotkania inicjatorów, działaniach oraz koncepcjach.

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Kraków, dnia 23.11.2012 roku.
W dniu 23.11.2012 r. w Krakowie, przy ul. Krowoderskiej 8 odbyła się druga część zebrania
założycielskiego Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Wzięło w nim udział 56 osób, zgodnie z
załączoną listą obecności, przy czym 50 osób złożyło deklaracje przynależności do
Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
Obrady wznowił po przerwie, przewodniczący zebrania Edward E. Nowak przedstawiając
obecnym, w sposób skrótowy, przebieg zebrania w dniu 26.10.2012 r., a także główne
elementy dyskusji nad statutem stowarzyszenia.
Następnie przewodniczący, w związku z uzyskanymi informacjami z sądu rejestrowego, że
byłoby pożądane dokonanie wyboru wszystkich organów stowarzyszenia, zaproponował
zmianę porządku obrad.
Dotychczas zrealizowano następujące punkty porządku obrad:
1. Wprowadzenie
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,
3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności
4. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia
5. Podjecie Uchwały o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do
dokonywania czynności prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia
Rozpoczęto realizację punktu: Zapoznanie się z projektem Statutu Stowarzyszenia Sieć
Solidarności oraz podjęcie uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia.
W trakcie dyskusji nad tym punktem zebranie przerwano do dnia 23.11.2012 do godz. 17.00
ze względu na późną porę.
Przewodniczący obrad zaproponował następujący porządek dalszych punktów obrad:
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Uchwal i Wniosków.
8. Zapoznanie się z projektem Statutu Stowarzyszenia Sieć Solidarności oraz podjęcie
uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały o liczebności Zarządu Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowane zmiany porządku obrad zostały poddane pod glosowanie. Zebrani
jednomyślnie zatwierdzili zmianę porządku obrad zebrania założycielskiego.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby:
- Wiesława Ciesielska
- Lesław Chruścik
- Michał Pękalski
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach tej Komisji. Po ukonstytuowaniu się
skład Komisji Skrutacyjnej był następujący:
1. Lesław Chruścik – Przewodniczący Komisji
2. Wiesława Ciesielska – członek
3. Michał Pękalski - członek
Uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie podjęto
jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Uchwala nr 4 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
Protokołu. Komisja stwierdziła, że zebranie jest władne do podejmowania uchwał.
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Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono dwie kandydatury:
- Andrzej Stawiarski
- Zbigniew Przygoda
Uchwałę o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków poddano pod glosowanie . W wyniku
jednomyślnej decyzji członków założycieli w skład Komisji Uchwał i Wniosków zostały
wybrane następujące osoby :
- Andrzej Stawiarski – przewodniczący
- Zbigniew Przygoda
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwala nr 5 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
Protokołu.
Przystąpiono do realizacji pkt. 8 porządku obrad, tym samym powrócono do dyskusji nad
Statutem Stowarzyszenia. Projekt z uwzględnieniem zmian poprzednio wnoszonych był do
dyspozycji członków podczas zebrania oraz był udostępniony poprzez łączność
elektroniczną.
Pierwszy zabrał glos Edward Kuliga, który zaproponował nadanie patrona Stowarzyszeniu w
osobie Błogosławionego Jana Pawła II. Po pewnym czasie, biorąc pod uwagę argumenty, że
nadanie imienia Papieża może wymagać zgody władz kościelnych, wycofał tę propozycję na
rzecz wniesienia do statutu zapisu mówiącego o wielkiej roli założycielskiej Solidarności
przez Jana Pawła II. Rozpoczęła się żywiołowa dyskusja. Padały różnorodne argumenty, a
także wniosek, aby wnioskodawca wycofał swoją propozycję. Ponieważ z tego rozwiązania
nie chciał skorzystać, kilku uczestników zaproponowało poddanie wniosku pod głosowanie.
W wyniku glosowanie wniosek został odrzucony. Inny wniosek, zgłoszony przez Aleksandra
Brasia, zawierał uzupełnienie § 8.2.a) o dodanie daty 13 grudnia, jako daty wspólnego
występowania członków stowarzyszenia. Wniosek w wyniku glosowania został odrzucony.
Kilka wniosków wskazujących na oczywiste pomyłki zgłosił Antoni Jasiński. Zostały one
wniesione do projektu Statutu jako autopoprawki.
Wniosek, aby w § 12.2 oraz w § 13.5 skreślić słowa „w latach 1980-89” przyjęty został w
głosowaniu jednomyślnie.
Po dokonaniu poprawek, prawnicy towarzyszący zebraniu mec. Wojciech Bergier oraz
Marcin Kosiorkiewicz uznali, że Statut jest gotowy do poddania go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 49 głosowało ZA przyjęciem statutu, 1 osoba głosowała
PRZECIW, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ nie było. Tym samym Uchwała nr. 6 o
przyjęciu Statutu została podjęta, stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego. Protokołu.
Zgodnie ze Statutem Zarząd może liczyć od 3-7 członków. Przewodniczący zebrania
przedstawił proponowaną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia oraz planowany podział
zadań w zarządzie, proponując, aby wybrać 7- osobowy skład zarządu.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie w trybie jawnym. W wyniku jednomyślnego
glosowania Uchwała nr 7, stanowiąca załącznik nr 9 do nin. Protokołu została podjęta.
Rozpoczęto realizację pkt. 10 porządku obrad, czyli wyboru Prezesa Stowarzyszenia.
Po przedstawieniu zasad głosowania przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Prezesa
Stowarzyszenia. Zygmunt Łenyk zgłosił kandydaturę Edwarda E. Nowaka, który wyraził
zgodę. Pomimo trzykrotnych wezwań nie została zgłoszona inna kandydatura. Komisja
Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów w trybie tajnym.
Po zebraniu kartek do glosowania, Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy. W wyborach wzięło
udział 50 osób, z czego na Edwarda E. Nowaka oddano 49 głosów, 1 głos uznano za
nieważny bowiem napisano Edmund Nowak.
W wyniku glosowania podjęta została uchwala nr 8 o wyborze Prezesa Stowarzyszenia w
osobie Edwarda E. Nowaka, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.
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Punkt 11 porządku obrad przewidywał wybór członków zarządu. Wobec podjętej decyzji o 7osobowym składzie zarządu pozostało do wyboru 6 członków zarządu.
Zgłoszono, w kolejności, następujących kandydatów na członków zarządu:
Maciej Mach
Przemysław Markiewicz
Józef Lassota
Monika Karlińska – Nawara
Andrzej Stawiarski
Piotr Fugiel
Czesław Szewczuk
Rafał Kunaszyk
Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali następującą
ilość głosów:
Maciej Mach – 49 głosów
Przemysław Markiewicz – 33 głosy
Józef Lassota – 39 głosów
Monika Karlińska – Nawara – 40 głosów
Andrzej Stawiarski – 39 głosów
Piotr Fugiel – 35 głosów
Czesław Szewczuk – 19 głosów
Rafał Kunaszyk – 24 głosy.
W wyniku przeprowadzonych wyborów podjęto uchwalę nr 9, która stanowi załącznik nr 11
do niniejszego Protokołu, mocą której do Zarządu zostali wybrani, poza Prezesem
Edwardem E. Nowakiem, następujące osoby:
Maciej Mach
Przemysław Markiewicz
Józef Lassota
Monika Karlińska – Nawara
Andrzej Stawiarski
Piotr Fugiel
Przystąpiono do realizacji pkt. 12 porządku obrad, czyli wyboru Komisji Rewizyjnej, która ma
liczyć 3 osoby. Zgłoszono następujące kandydatury:
Julian Baczyński
Józef Ratajczak
Zbigniew Przygoda
Jerzy Skoczylas
Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Po przeprowadzonym glosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali następującą
ilość głosów:
Julian Baczyński – 43 głosy
Józef Ratajczak – 39 głosów
Zbigniew Przygoda – 34 głosy
Jerzy Skoczylas – 24 głosy
W wyniku przeprowadzonych wyborów podjęto uchwalę nr 10, która stanowi załącznik nr 12
do niniejszego Protokołu, mocą której do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Julian Baczyński
Józef Ratajczak
Zbigniew Przygoda
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Punkt 13 – Wolne wnioski.
W ramach tego punktu przedstawiono następujące sprawy:
M. Mach mówił, że opracowane zostały nowe deklaracje założycielskie, które poza
danymi osobowymi i adresowymi, zawierają deklarację do uczestnictwa w jednej z
proponowanych komisji oraz dotyczącą wysokości składki członkowskiej. Proponuje
się wstępnie składkę podstawową w wysokości 10 zł miesięcznie.
Stowarzyszenie zamierza przekazać paczki świąteczne. Chcemy pomóc niektórym
ludziom z Ruchu Solidarność, ale musimy wiedzieć komu i potrzebujemy funduszy. W
związku z powyższym prosimy zgłaszać osoby potrzebujące dostarczając ich
konieczne dane. Prosimy także o datki do puszki. Akcję koordynuje na razie M. Mach
oraz J. Baczyński.
M. Mach poinformował, że Stowarzyszenie przygotowuje swoją stronę internetową.
Pomaga w tym Roman Kubicz (członek Stowarzyszenia), którego firma opracuje ją
bezpłatnie.
Zaprezentowano logo Stowarzyszenia, zaznaczając, ze plastycy pracują nad jego
modyfikacją.
Organizatorzy Stowarzyszenia prowadzą rozmowy o wynajęciu siedziby. Wobec
braku osobowości prawnej lokal wynajmie Edward E. Nowak, jako prowadzący
działalność gospodarczą i podnajmie go na potrzeby stowarzyszenia. Prosi się inne
osoby, prowadzące działalność gospodarczą, aby wykorzystały ten lokal odpłatnie,
obniżając w ten sposób koszty bieżące stowarzyszenia.
Edward E. Nowak poinformował, że Stowarzyszenie nie organizuje własnych
uroczystości związanych z rocznicą 13 grudnia. W dniu 12 grudnia chętni członkowie
SSS wyjadą wspólnie do Wieliczki na grób Janusza Kutyby, którego 6 rocznica
śmierci przypada na ten dzień. W dniu 13 grudnia zapraszamy członków SSS do
wzięcia udziału w mszy św. u oo. Jezuitów, przy ul. Kopernika, po której odbędzie się
uroczystość przy tablicy upamiętniającej Solidarność. Osoby chętne mogą potem
udać się na mszę św. w kościele Mariackim i uroczysty przemarsz pod Krzyż
Katyński.
W dniu 18 grudnia, prawdopodobnie w nowej siedzibie, zostanie zorganizowane
spotkanie przedświąteczne dla członków Stowarzyszenia i ich bliskich. Zwracamy się
do naszych rodzin o przygotowanie przyjęcia świątecznego.
Prezes E.E. Nowak przedstawił także dotychczasowe działania :Listę Pamięci,
Zaduszki Solidarności, udział 11 Listopada w Święcie Niepodległości, a także plany
na najbliższych kilka miesięcy.
Wybrany Komitet Założycielski wraz z pomocą prawników przystąpi niezwłocznie do
działań mających na celu zarejestrowanie w KRS Stowarzyszenia Sieć Solidarności
w Krakowie.
Wobec wyczerpania porządku obrad oraz przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji
Przewodniczący zebrania założycielskiego zamknął posiedzenie.
Załącznik nr 13 do niniejszego Protokołu stanowi Lista Członków Założycieli Stowarzyszenia
Sieć Solidarności na dzień zebrania 23.11.2012 r., natomiast załącznik nr 14 stanowi Lista
obecności na zebraniu założycielskim w dniu 23.11.2011 r..
Załącznik nr. 15 do nin. Protokołu stanowi Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 23.11.2011 r.

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 1 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 1
Zebrania Założycielskiego o założeniu stowarzyszenia
z dnia 26.10.2012 r.
Zebrani w dniu 26 10 2012 roku na zebraniu założycielskim podejmują uchwałę o założeniu
stowarzyszenia, którego pełna nazwa będzie brzmiała „Sieć Solidarności”,
z siedzibą w Krakowie.
Na zebraniu obecnych było 67 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 63 osób stanowiących 94 % uczestniczących w zebraniu,
przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 4
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 2 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 2
Zebrania Założycielskiego o wyborze Komitetu Założycielskiego
z dnia 26.10.2012 r.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przystąpił do przeprowadzenia
członków Komitetu Założycielskiego.
Zgłoszone zostały w kolejności alfabetycznej następujące kandydatury:
1. Edward E. Nowak – wyraził zgodę
2. Maciej Mach – wyraził zgodę
3. Maciej Gawlikowski – nie wyraził zgody
4. Krzysztof Bachmiński – nie wyraził zgody
5. Stanisław Kracik – wyraził zgodę

wyborów

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość
głosów:
Edward E. Nowak
54 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
Maciej Mach
54 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
Stanisław Kracik
54 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do
Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:
Edward E. Nowak
Maciej Mach
Stanisław Kracik

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak – Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 3 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 3
Zebrania Założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa
Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych
z rejestracją stowarzyszenia
z dnia 26.10.2012 r.
Założyciele Stowarzyszenia Sieć Solidarności z siedzibą w Krakowie
upoważniają Komitet Założycielski w składzie:
Edward E. Nowak
Maciej Mach
Stanisław Kracik
do dokonania czynności rejestracyjnych przed Sądem Rejonowym w Krakowie.
Upoważnienie obejmuje również niezbędne zmiany statutu mogące wynikać z niezgodności
jego treści z przepisami obowiązującego prawa.
Na zebraniu obecnych było 54 osób na ogólna liczbę 54.członków stowarzyszenia.
Za podjęciem uchwały głosowało 53 osób, przeciw glosowało 0, wstrzymało się od głosu 1
osób. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania

11

Załącznik nr 6 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 4
Zebrania Założycielskiego o wyborze członków komisji skrutacyjnej
z dnia 23.11.2012 r.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przystąpił do przeprowadzenia
członków Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszone zostały w kolejności alfabetycznej następujące kandydatury:
Lesław Chruścik
Wiesława Ciesielska
Michał Pękalski

wyborów

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość
głosów:
Lesław Chruścik – 50 głosów
Wiesława Ciesielska – 50 głosów
Michał Pękalski – 50 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do komisji
mandatowo-wyborczej wybrani zostali:
Lesław Chruścik
Wiesława Ciesielska
Michał Pękalski

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 7 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Siec Solidarności

UCHWAŁA nr 5
Zebrania Założycielskiego o wyborze członków Komisji Uchwał i Wniosków
z dnia 23.11.2012 r.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przystąpił do przeprowadzenia
członków Komisji Uchwal i Wniosków.
Zgłoszone zostały w kolejności alfabetycznej następujące kandydatury:
- Zbigniew Przygoda
- Andrzej Stawiarski

wyborów

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość
głosów:
- Zbigniew Przygoda – 50 głosów
- Andrzej Stawiarski – 50 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do Komisji
Wnioskowej wybrani zostali:
- Zbigniew Przygoda
- Andrzej Stawiarski

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 8 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 6
Zebrania Założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
z dnia 23.11.2012 r.
Zebrani w dniach 26.10 oraz 23.11.2012 roku w Krakowie, na zabraniu założycielskim
podejmują uchwałę o uchwaleniu Statutu stowarzyszenia, którego pełna nazwa będzie
brzmiała: STOWARZYSZENIE SIEĆ SOLIDARNOŚCI z siedzibą w Krakowie.
Na zebraniu obecnych było 50 osób uprawnionych do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 49 osób stanowiących 98 % uczestniczących w zebraniu,
przeciwnych była 1 osoba, wstrzymało się od głosu 0 osób
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 9 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 7
Zebrania Założycielskiego o liczebności Zarządu Stowarzyszenia
z dnia 23.11.2012 r.
Uchwala się, że w bieżącej kadencji Zarząd Stowarzyszenia będzie liczył 7 osób.

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 10 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 8
Zebrania Założycielskiego o wyborze Prezesa
Stowarzyszenia Sieć Solidarności
z dnia 23.11.20122 r.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przystąpił do przeprowadzenia wyborów Prezesa
Stowarzyszenia.
Zgłoszone zostały w kolejności alfabetycznej następujące kandydatury:
Edward E. Nowak
Nie zgłoszono innych kandydatur. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wzięło udział 50 osób, w tym 49 osób oddało glosy
ważne. Edward E. Nowak uzyskał 49 głosów, co stanowi 100 % głosów ważnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Prezesem Stowarzyszenia został wybrany
Edward E. Nowak

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 11 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 9
Zebrania Założycielskiego o wyborze członków Zarządu
Stowarzyszenia Sieć Solidarności
z dnia 23.11.2012 r.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przystąpił do przeprowadzenia
członków Zarządu Stowarzyszenia.
Zgłoszone zostały w kolejności alfabetycznej następujące kandydatury:
Piotr Fugiel
Monika Karlińska – Nawara
Rafał Kunaszyk
Józef Lassota
Maciej Mach
Przemysław Markiewicz
Andrzej Stawiarski
Czesław Szewczuk

wyborów

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość
głosów:
Piotr Fugiel – 35 głosów
Monika Karlińska – Nawara – 40 głosów
Rafał Kunaszyk – 24 głosy
Józef Lassota - 39 głosów
Maciej Mach - 49 głosów
Przemysław Markiewicz- 33 głosy
Andrzej Stawiarski – 39 głosów
Czesław Szewczuk – 19 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do Zarządu
Stowarzyszenia wybrani zostali:
Maciej Mach
Monika Karlińska – Nawara
Józef Lassota
Andrzej Stawiarski
Piotr Fugiel
Przemysław Markiewicz

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 12 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

UCHWAŁA nr 10
Zebrania Założycielskiego o wyborze członków Komisji Rewizyjnej
z dnia 23.11.2013 r.
Przewodniczący zebrania założycielskiego przystąpił do przeprowadzenia
członków Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszone zostały w kolejności alfabetycznej następujące kandydatury:
Julian Baczyński
Zbigniew Przygoda
Józef Ratajczak
Jerzy Skoczylas

wyborów

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość
głosów:
Julian Baczyński – 43 głosy
Zbigniew Przygoda – 34 głosy
Józef Ratajczak – 39 głosów
Jerzy Skoczylas – 24 głosy
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do Komisji
Rewizyjnej wybrani zostali:
Julian Baczyński
Józef Ratajczak
Zbigniew Przygoda

Janusz Kula – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania
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Załącznik nr 15 do protokołu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności
Kraków, dn. 23.11.2012 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej
1. Komisja Skrutacyjna została wybrana przez Zebranie Założycielskie w następującym
składzie:
Ciesielska Wiesława
Chruścik Lesław
Pękalski Michał
2. Na przewodniczącego Komisja wybrała:
Chruścika Lesława
3. Komisja stwierdza, że w zebraniu uczestniczy 50 osób, na 80 członków założycieli, którzy
na dn. 23.11.2012 r. złożyli deklaracje przynależności do Stowarzyszenia Sieć Solidarności,
wobec czego zebranie jest władne do podejmowania uchwał.
4. Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności
- zgłoszono kandydaturę Edwarda E. Nowaka
- rozdano 50 kart do głosowania
głosy ważne - 49
głosy nieważne - 1
- wynik głosowania:
Edward E. Nowak za 49
W wyniku wyborów Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności został:
Edward E. Nowak
5. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności:
- zgłoszono następujące kandydatury:
1. Mach Maciej
2. Lassota Józef
3. Karlińska-Nawara Monika
4. Fugiel Piotr
5. Stawiarski Andrzej
6. Markiewicz Przemysław
7. Szewczuk Czesław
8. Kunaszyk Rafał
-

-

rozdano 49 kart do głosowania
w urnie było 49 kart do głosowania
głosy ważne - 49
głosy nieważne - 0
wynik głosowania:
1. Mach Maciej - 49
2. Lassota Józef - 39
3. Karlińska-Nawara Monika - 40
4. Fugiel Piotr - 35
5. Stawiarski Andrzej - 39
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6. Markiewicz Przemysław - 33
7. Szewczuk Czesław - 19
8. Kunaszyk Rafał - 24
W wyniku wyborów do Zarządu weszły następujące osoby:
1. Mach Maciej
2. Karlińska-Nawara Monika
3. Lassota Józef
4. Stawiarski Andrzej
5. Fugiel Piotr
6. Markiewicz Przemysław
6. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sieć Solidarności
- zgłoszono następujące osoby:
1. Baczyński Julian
2. Ratajczak Józef
3. Przygoda Zbigniew
4. Skoczylas Jerzy
- rozdano 48 kart do głosowania
- w urnie było 48 kart do głosowania
głosy ważne - 47
głosy nieważne - 1
- wyniki głosowania
1. Baczyński Julian - 43
2. Ratajczak Józef - 39
3. Przygoda Zbigniew - 34
4. Skoczylas Jerzy - 24
W wyniku wyborów Komisję Rewizyjną stanowią następujące osoby:
1. Baczyński Julian
2. Ratajczak Józef
3. Przygoda Zbigniew
Na tym pracę Komisja Skrutacyjna zakończyła. Protokół oraz karty do głosowania zostały
przekazane Sekretarzowi Zebrania.
Przewodniczący Lesław Chruścik

................................

Członkowie : Wiesława Ciesielska ................................
Michał Pękalski

................................
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