UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_03_01_2013 z dnia 28.01.2013
o Planie Stowarzyszenia na 2013 r.

Na podstawie § 30 pkt. 1 Statutu, przyjmuje się Plan Stowarzyszenia na 2013 rok,
stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszej Uchwały.
Uchwała zawiera załącznik :
Plan Stowarzyszenia Sieć Solidarności na 2013 rok.

Edward E. Nowak Prezes
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Załącznik nr. 1
Plan Stowarzyszenia Sieć Solidarności na 2013 r.
Styczeń 2013
Rejestracja Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
150 Rocznica Powstania Styczniowego. Jak co roku, od 30 lat pielgrzymkę organizuje
Duszpasterstwo Hutników na czele ze Zbyszkiem Ferczykiem oraz KRH.
Termin: 20.01.2013 r.
Zamierzamy być współorganizatorami kolejnych Pielgrzymek – wyznaczyć zespół
koordynacyjny w SSS. (SSS-U)
Zakończenie podstawowych działań dot. tworzenia strony internetowej Stowarzyszenia:
www.sss.net.pl
Luty 2013
Tworzymy Spis Ludzi Solidarności:
o będących w potrzebie (ze względu na sytuacje materialną, zdrowotną, brak pracy
lub inne uwarunkowania)
o mogących zaoferować swoja pomoc dla Ludzi Solidarności w różnych
dziedzinach: biznesowej, społecznej, medycznej, prawnej, edukacyjnej,
kulturowej itd.
Inicjatywa wobec Radnych m. Krakowa o podjęcie uchwały zobowiązującą władzę miasta
do objęcia opieką (we współpracy z rodziną) grobów osób pochowanych w alei
zasłużonych .
Komisja Gospodarcza SSS: Dyskusja nt. działalności gospodarczej i biznesowej,
tworzeniu spółdzielni socjalnych, Klastra Solidarności, tworzenia sieci wsparcia
biznesowego, utworzeniu (budowy) Domu Solidarności itp. inicjatywach.
Termin proponowany: 6.02.2013 r.
Publiczna debata o obecnym znaczeniu idei i wartości Solidarności, wspólnie ze
Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz innymi organizacjami np. NZS.
Powołanie Think Tanku o solidarności (?)
Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach - Spotkanie Stowarzyszenia
Sieć Solidarności oraz innych organizacji o podobnych celach z Regionu Małopolski.
Odp. (M.Banaś - SSS-W) Proponowany termin 22.02.2013.
Komisja Edukacyjna: Uzgodnienie współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz
Biurem Edukacji Publicznej IPN a także innymi partnerami.
Zakończenie prac organizacyjnych SSS tzn. ustalenie listy członków (deklaracje,
członkostwo, składki)
Rozpoczęcie budowy struktury regionalnej oraz zagranicznej SSS.
Komisja Socjalna przy pomocy prawników oraz innych organizacji charytatywnych o
podobnych celach jak np. Towarzystwo Solidarnej Pomocy , Fundacja Solidarni
Solidarnym i inne przygotuje „Przewodnik Sieci Solidarności” wskazujący instytucje i
możliwości oraz sposoby uzyskania wsparcia dla osób tego potrzebujących.
Akcja „Odszkodowania dla ludzi Solidarności”: uzgodnienie podstawowych kwestii dot.
akcji i rozpoczęcie działań formalnych (pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowań i
zadośćuczynienia dla ludzi ruchu Solidarność)
Komisja Rewizyjna: sprawozdanie z etapu założycielskiego SSS (przed Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniem SSS 26.03.13)
Marzec 2013
Wystąpienie z inicjatywą do posłów (pos. Józef Lassota – SSS-A) opracowania
rozwiązania prawnego obejmującego opieką i zwiększonymi uprawnieniami rentowoemerytalnymi i innymi ludzi ruchu Solidarność.

Wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy o Krzyżu Wolności i Solidarności (pos.
J.Lassota – SSS-A)
XX rocznica śmierci śp. Ks. Kazimierza Jancarza. Uczczenie Jego pamięci: debata
poświecona osobie i dziełu Ks. Jancarza w Mistrzejowicach. Termin: 25.03.2013 (lub
28.03 w czwartek; przypomnienie mszy czwartkowych)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SSS: termin 26.03.2013 r.
o Powołanie Sądu Koleżeńskiego
o Sprawozdanie z dotychczasowej działalności
o Przyjęcie Planu na 2013 r.
Spotkanie Wielkanocne członków i sympatyków Sieci Solidarności po zakończonych
obradach Walnego Zgromadzenia.
Akcja Paczka Wielkanocna lub inna alternatywna propozycja Komisji Socjalnej
Opracowanie założeń „Domu Solidarności”
Budowa Wolontariatu Solidarności oraz współpracy z innymi organizacjami w tym
zakresie.
Kwiecień 2013
26.04-04.05.2013
W kwietniu-maju koncentrujemy naszą uwagę na XXV rocznica Strajku wiosennego w
HiL. Strajk ten dał nowy impuls do walki o niepodległość, wolność, demokrację w naszym
kraju. Sieć Solidarności będzie aktywnie wspierać KRH w godnym uczczeniu tej doniosłej
uroczystości. Działania wg. odrębnego planu.
I posiedzenie i ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego.
Maj 2013
Święto Narodowe Trzeciego Maja – udział SSS
Komisja Współpracy (SSS-W) oraz Komisja Informacji (SSS-I) przy udziale prawników
będących naszymi członkami oraz Stowarzyszeniem ARS LEGIS (lub inną organizacją
prawników) a także organizacji młodzieży studiującej prawo przeprowadzi Seminarium:
Prawnicy Małopolski w ruchu Solidarność w latach ‘80” w święto ich patrona Ivo Helory:
Termin: ok. 18-21.05.2013 r.
Utworzenie Klubu Solidarności jako miejsca spotkań, kultury, dyskusji, wystaw itp.
środowiska ludzi Solidarności
Wydanie legitymacji SSS
utworzenia strony internetowej poświęconej „ekonomii solidarności”.
Czerwiec 2013
Piknik Sieci Solidarności – spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków SSS oraz ludzi
ruchu Solidarność wraz z rodzinami w jednej z podkrakowskich dolinek. Termin 22.06.13.
Medal wdzięczności za Wolność i Solidarność. Medal lub statuetka SSS nadawana dla
ludzi Solidarności. Opracować koncepcję i podjąć decyzję o jego ustanowieniu, zasadach
nadawania.
Lipiec2013
„Wakacje z Solidarnością” – Akcja wspólna SSS z Fundacja Solidarni Solidarnym IPN
oraz innymi organizacjami.
Sierpień 2013
26-31.08.2013 r. Festiwal Solidarności. W ostatnim tygodniu Sierpnia Stowarzyszenie
Sieć Solidarności planuje zorganizowanie w Nowej Hucie tygodniowego Festiwalu

Solidarności, kończącego się dużym koncertem muzyki młodzieżowej pod hasłem
„Wolność i Solidarność”
Pomoc w organizacji XXX lecia powstania Duszpasterstwa Hutników
Wrzesień 2013
330 lecie Bitwy Pod Wiedniem (12.-9.2013) (?)
Rozpoczęcie Programu Edukacyjnego o ruchu Solidarności dla młodzieży
Powstanie Klastra Solidarności oraz pierwszych spółdzielni socjalnych (lub objęcie ich
nadzorem) a także innych podmiotów gospodarczych Sieci Solidarności.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Październik 2013
Utworzenie Wydawnictwa i/lub Biblioteki Cyfrowej SSS (digitalizacja zbiorów, zapisy
dźwiękowe itp.),
Znak „nagrobny” – symbol ludzi Solidarności. Umieszczenie pierwszych znaków na
grobach ludzi Solidarności.
Listopad 2013
Święto Zmarłych – 1-2-3.11.2013 r. – zapalanie zniczy na grobach Ludzi Solidarności
Zaduszki Solidarności - 08.11.2013 r.
Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2013 r. – udział SSS
Przyjęcie przez Zarząd Planu i budżetu SSS na 2014 r.
Grudzień 2013
XXXII Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
o Członkowie SSS i ich rodziny wezmą udział w mszy św. w kościele Jezuitów na
ul. Kopernika w dniu 13.12.2012 r. o godz. 15.30 a potem w uroczystości przy
tablicy upamiętniającej wprowadzenie stanu wojennego.
Spotkanie wigilijne członków SSS wraz z rodzinami oraz sympatykami (19.12. 2013 r.)

Stała działalność SSS:
Działalność organizacyjna
o Sprawy organizacji i jej rozwoju, budowania kontaktów wewnętrznych,
środowiskowych, funkcjonowania komisji, kół,, klubów;
o Obsługa posiedzeń organów SSS
o Obsługa uroczystości w których bierze udział SSS.
Działalność finansowa:
o Prowadzenie spraw finansowych i majątkowych
o Sprawowanie nadzoru nad księgowością
o Prowadzenie Rejestru Składek członkowskich
o Prowadzenie Rejestru Świadczeń Finansowych i Rzeczowych
o Fundrising – zdobywanie funduszy na działalność (opracowywanie wniosków o
dotacje, granty i inne środki)
Działalność socjalna:
o Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej członkom SSS oraz ludziom Ruchu
Solidarność,
o Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach w zakresie
działalności socjalnej i charytatywnej.
o Prowadzenie Spisu Ludzi Solidarności będących w potrzebie
Działalność Informacyjna:
o Prowadzenie strony internetowej SSS
o Prowadzenie strony SSS (dyskusje) na facebook’u
o Wydawanie Biuletynu Sieci Solidarności (4-ty tydzień miesiąca)
o Ulotka informacyjna o SSS
Działalność dokumentacji historycznej:
o Stała współpraca z instytucjami i organizacjami w dziedzinie dokumentacji
historycznej, w szczególności IPN, Fundacja CDCN.
o Prowadzenie LISTY PAMIĘCI SOLIDARNOŚCI
o Prowadzenie LISTY WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH (więźniowie i internowani)
o Prowadzenie innych ewidencji osób (osoby ukrywające się, działacze różnych
struktur, emigracja itp.)
o Prowadzenie KALENDARIUM WYDARZEŃ
o Prowadzenie SPISU INSTYTUCJI, ORGANIZACJI, ZRÓDEŁ
Działalność Edukacyjna:
o Upowszechnianie wiedzy o Ludziach i ruchu Solidarność
o Działalność edukacyjna, szczególnie wśród młodzieży,
Działalność Gospodarcza
o Tworzymy Spis Ludzi Solidarności mogących zaoferować swoja pomoc dla Ludzi
Solidarności (Bank Interesujących Ludzi – BIL) w dziedzinie biznesowej
(zarządzanie, marketing i promocja, sprzedaż, zakupy i logistyka, rachunkowość i
finanse, informatyka, prawo gospodarcze, audyt, ubezpieczenia, itd.)
o Prowadzenie działalności gospodarczej wg. oddzielnego planu
o Prowadzenie strony internetowej : „ekonomia solidarności”
Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami
dla realizacji celów SSS.
Współpraca z organizacjami o podobnych założeniach i celach.

