Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Europejskie Centrum
Solidarności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759; zm. Dz. U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.
1337; zm. Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974; zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; zm. 2008 Nr 180,
poz. 1111; zm. Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458; zm. Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; D. U. z 2010, Nr 28, poz. 142; Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr
217, poz. 1281; zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

uchwala się, co następuje:
§1

Instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności nadaje się Statut stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Traci moc Załącznik do umowy stanowiącej Załącznik do Uchwały nr XIV/331/07 Rady
Miasta Gdańska z dnia 29 września 2007 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia
instytucji kultury pod nazwą: Europejskie Centrum Solidarności.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§4
Uchwała wchodzi w życie w czternaście dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

STATUT
EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Europejskie Centrum Solidarności, zwane dalej ECS, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej Ustawą,
i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2) umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą
Europejskie Centrum Solidarności zawartej dnia 8 listopada 2007 r. pomiędzy
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Miasta Gdańska,
Województwem Pomorskim, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym
„Solidarność” oraz Fundacją Centrum Solidarności, zwanej dalej Umową;
3) niniejszego Statutu.
§2
Założycielami ECS są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Ministrem),
Gmina Miasta Gdańska (zwana dalej Miastem), Województwo Pomorskie (zwane dalej
Województwem), Fundacja Centrum Solidarności (zwana dalej Fundacją) i Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (zwany dalej NSZZ „Solidarność”).
Wszystkie wymienione podmioty łącznie zwane będą dalej Założycielami. Organizatorami
ECS są Minister, Miasto i Województwo.
§3
1.
2.
3.

Siedzibą ECS jest Miasto Gdańsk.
Terenem działania ECS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
Europejskie Centrum Solidarności może używać nazwy skróconej: ECS.
§4

Nadzór nad ECS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, z zachowaniem w tym zakresie
kompetencji pozostałych Organizatorów. Każdy z Założycieli zachowuje prawo do
samodzielnego nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami, które przekazał na
rzecz ECS.
§5
ECS zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta
Gdańska, pod numerem 9/07 i posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na
własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym,
organizacyjnym i finansowym.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§6
Celem działalności ECS jest:
1) upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei
„Solidarności” oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych
krajach,
2) inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich,
związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze
uniwersalnym,
3) dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację
i prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni,
4) czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku
międzynarodowego.
§7
1. ECS realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej „Solidarności”,
2) organizowanie wystaw czasowych nawiązujących do dziedzictwa, wartości
i przesłania „Solidarności”,
3) inspirowanie twórczości artystycznej i kulturalnej nawiązującej do przesłania
„Solidarności”,
4) organizowanie szkoleń liderów samorządowych i związkowych nawiązujących do
dziedzictwa „Solidarności”,
5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii najnowszej, wychowania
obywatelskiego i współczesnych stosunków międzynarodowych,
6) gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących dziedzictwa „Solidarności”
i ruchów wolnościowych,
7) prowadzenie własnej działalności informacyjno-wydawniczej, filmowej i
multimedialnej,
8) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie historii najnowszej,
ruchów wolnościowych, problematyki społeczno-gospodarczej, prawa europejskiego
oraz stosunków prawnomiędzynarodowych, odwołującej się do wartości
„Solidarności”,
9) promowanie kulturowego dziedzictwa Gdańska i Polski w wymiarze
międzynarodowym,
10) organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.
2. ECS poświęca szczególną uwagę wspieraniu wszelkich działań zmierzających do
wychowania młodego pokolenia w duchu ideałów „Solidarności” oraz szacunku dla jej
tradycji.
3. ECS może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi
instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji

rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi
osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§8
1. ECS zarządza Dyrektor, w oparciu o plan merytoryczny i finansowy, z zachowaniem
dotacji rocznych Organizatorów.
2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor
odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ECS.
3. Wysokość rocznych dotacji na działalność ECS ustalają Organizatorzy.
§9
1. Dyrektora ECS powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, po uzgodnieniu z
pozostałymi Założycielami, w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
2. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora, Prezydent Miasta Gdańska
zawiera z nim umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe i program działania
ECS. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora.
3. Dyrektor ECS może być odwołany przed upływem okresu, na który został powołany:
1) na własną prośbę,
2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
4) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Dyrektora przed upływem okresu, na który
został powołany, obowiązki Dyrektora pełni – do czasu zakończenia czynności, o których
mowa w ust.1 – jeden z zastępców dyrektora wyznaczony przez Prezydenta Miasta
Gdańska, po uzgodnieniu z pozostałymi Organizatorami. Może on jednak wykonywać
wyłącznie czynności zwykłego zarządu oraz nie może zatrudniać nowych pracowników
bez zgody Ministra i Miasta.
5. W przypadku określonym w ust. 4 Założyciele obowiązani są do niezwłocznego
przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust.1.
6. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora powołanego w trybie, o
którym mowa w ust. 1, w tym ustalenia warunków płacy oraz warunków podejmowania
dodatkowych prac o charakterze twórczym, wykonuje Prezydent Miasta Gdańska.
§ 10
Prezydent Miasta Gdańska może powierzyć zarządzanie ECS osobie fizycznej lub prawnej,
po uzgodnieniu z pozostałymi Założycielami, w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
§ 11
Dyrektor zarządza ECS przy udziale czterech zastępców.
Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu opinii Prezydenta
Miasta Gdańska.
3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1.
2.

1) zarządzanie ECS,
2) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej ECS w oparciu o wdrażany
i aktualizowany w miarę potrzeb plan strategiczny instytucji,
3) reprezentowanie ECS na zewnątrz,
4) tworzenie warunków do właściwej realizacji celów i zadań ECS,
5) dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników,
6) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
7) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
8) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizatorzy,
9) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Europejskiego Centrum Solidarności,
10) przedstawianie właściwymi instytucjom i Organizatorom planów i sprawozdań oraz
wniosków finansowych, w tym przedkładanie Radzie Europejskiego Centrum
Solidarności do zaopiniowania rocznego planu merytorycznego wraz z planem
finansowym,
11) przedkładanie Kolegium Historyczno-Programowemu do zaopiniowania materiałów
niezbędnych do wykonania supozycji § 18,
12) inne czynności powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska.
§ 12
1. Oświadczenia woli w imieniu ECS, w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych
i majątkowych, składa jednoosobowo Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności
prawnych w imieniu ECS, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w
rejestrze instytucji kultury, za wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.
§ 13
Organizację wewnętrzną ECS oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin
organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu przez niego opinii Rady
Europejskiego Centrum Solidarności, Organizatorów oraz działających w ECS organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 14
1. Przy ECS działa, powoływana na czteroletnią kadencję, Rada Europejskiego Centrum
Solidarności, która składa się z 16 członków, powoływanych przez Prezydenta Miasta
Gdańska w uzgodnieniu z pozostałymi Założycielami.
2. W skład Rady Europejskiego Centrum Solidarności wchodzą:
1) pięciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska,
2) czterech przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3) dwóch przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego,
4) dwóch przedstawicieli NSZZ „Solidarność”,
5) jeden przedstawiciel Fundacji Centrum Solidarności,
6) jeden przedstawiciel Lecha Wałęsy,
7) przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego.

3. Członkowie Rady Europejskiego Centrum Solidarności pełnią swe funkcje społecznie,
bez prawa do wynagrodzenia. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów podróży i
noclegów, poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, płatnych ze środków ECS.
4. Członkami Rady Europejskiego Centrum Solidarności nie mogą być pracownicy ECS.
§ 15
1. Rada Europejskiego Centrum Solidarności wybiera ze swego grona przewodniczącego,
jego zastępcę i sekretarza.
2. Rada Europejskiego Centrum Solidarności podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów, przy udziale co najmniej połowy statutowego składu Rady. Głosowanie może być
przeprowadzone korespondencyjnie w formie poczty elektronicznej.
3. Posiedzenia Rady Europejskiego Centrum Solidarności odbywają się co najmniej dwa
razy w roku kalendarzowym, zwołuje je przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub
na wniosek Dyrektora.
4. Szczegółowy tryb prac Rady Europejskiego Centrum Solidarności określa uchwalony
przez nią regulamin.
5. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Europejskiego Centrum Solidarności zapewnia ECS.
§ 16
1. Do kompetencji Rady Europejskiego Centrum Solidarności należy:
1) opiniowanie realizacji celów ECS określonych w § 6,
2) zatwierdzanie planu strategicznego ECS oraz składanie wniosków odnośnie jego
treści,
3) ocenianie co najmniej raz do roku działalności ECS oraz opiniowanie przedłożonego
przez Dyrektora rocznego planu działalności wraz z planem finansowym, a także
sprawozdania rocznego z działalności ECS,
4) wyrażanie opinii w sprawach:
a) zaciągania przez ECS zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 1.000.000 zł
(jednego miliona złotych),
b) rozporządzania majątkiem ECS przenoszącego wartość 500.000 zł (pięćset tysięcy
złotych) jednorazowo lub 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) łącznie w ciągu
jednego roku,
5) wyrażanie opinii i składanie wniosków z własnej inicjatywy lub na wniosek
Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością ECS.
2. Ponadto Rada Europejskiego Centrum Solidarności opiniuje propozycje dotyczące
połączenia, podziału lub likwidacji ECS, dotyczące zmian Statutu oraz organizacji
wewnętrznej ECS, w tym zakresu zadań komórek organizacyjnych określonych w
regulaminie, o którym mowa w § 13, a także odwołania Dyrektora przed upływem
kadencji.
§ 17
Przy ECS działa Kolegium Historyczno-Programowe złożone z cieszących się powszechnym
uznaniem historyków, intelektualistów i przedstawicieli życia publicznego.
§ 18
Do kompetencji Kolegium Historyczno-Programowego należy:

1)
2)
3)
4)

opiniowanie strategii ECS oraz składanie wniosków odnośnie jej treści,
opiniowanie programu wieloletniego oraz składanie wniosków odnośnie jego treści,
opiniowanie bieżącej działalności ECS i zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
składanie propozycji dotyczących zmian Statutu.
§ 19

1. Kolegium Historyczno-Programowe powołuje Prezydent Miasta Gdańska w uzgodnieniu
z pozostałymi Założycielami, na czteroletnią kadencję. Liczy ono co najmniej 15
członków.
2. Członkami Kolegium nie mogą być pracownicy ECS.
§ 20
1. Kolegium Historyczno-Programowe wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
2. Uchwały Kolegium Historyczno-Programowego podejmowane są zwykłą większością
głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Kolegium. Głosowanie może być
przeprowadzone korespondencyjnie w formie poczty elektronicznej.
3. Szczegółowy tryb prac Kolegium Historyczno-Programowego określa uchwalony przez
nie regulamin.
4. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia ECS.
5. Członkowie Kolegium Historyczno-Programowego pełnią swe funkcje społecznie, bez
prawa do wynagrodzenia. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów podróży i
noclegów, poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, płatnych ze środków ECS.
§ 21
1. Dyrektor może tworzyć – z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Europejskiego
Centrum Solidarności – inne kolegia doradcze o charakterze stałym lub tymczasowym.
Powołując kolegium, Dyrektor określa przedmiot jego działania i liczbę członków
kolegium.
2. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników ECS
lub spoza ich grona.
3. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
4. Do kolegiów doradczych mają zastosowanie przepisy § 20.
ROZDZIAŁ IV
FINANSE I MAJĄTEK
§ 22
1. Majątek ECS stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz
przysługujące ECS inne prawa majątkowe.
2. Majątek i przychody ECS służą jedynie realizacji jego celów statutowych.
3. ECS wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia powierzonego mu do
zarządzania, będącego w jego dyspozycji, z wyłączeniem uprawnień wynikających z
przepisów szczególnych i praw osób trzecich.

4. ECS samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystywania.
5. ECS prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach określonych w
Ustawie oraz w innych przepisach szczególnych.
6. Podstawą gospodarki finansowej ECS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji Organizatorów. Plan finansowy sporządzany jest
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
7. ECS tworzy fundusz instytucji kultury.
8. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Gdańska sprawozdania okresowe i roczne.
Kopie sprawozdań Dyrektor przekazuje Ministrowi i Województwu.
9. Corocznie Dyrektor przygotowuje i przedstawia właściwemu merytorycznie Wydziałowi
Urzędu Miejskiego w Gdańsku projekt planu finansowego na rok następny.
Uzgodniony roczny plan finansowy oraz zaopiniowany przez Radę Europejskiego
Centrum Solidarności plan merytoryczny Dyrektor składa do końca listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy. Zaopiniowane przez Radę Europejskiego Centrum
Solidarności sprawozdanie roczne z działalności ECS Dyrektor przedstawia do końca
lutego roku następnego. Kopie wymienionych dokumentów Dyrektor przekazuje do
wiadomości Ministrowi i Województwu.
10. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Miasta
Gdańska i przedłożenie do zatwierdzenia Miastu. Kopie wymienionych dokumentów
Dyrektor przekazuje Ministrowi i Województwu.
§ 23
ECS pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 24
1. Organizatorzy przekazują ECS środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Przychodami ECS są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku
ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje podmiotowe i celowe, o których mowa w ust. 1,
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) środki otrzymane z innych źródeł.
§ 25
1. ECS może prowadzić eksport i import towarów i usług o charakterze kulturalnym.
2. ECS może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, według zasad
określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje

ograniczenia przedmiotu działalności określonego w § 6, w zakresie usługowym i
handlowym, w tym:
1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek,
2) organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli,
konferencji i innych spotkań, obsługi ruchu turystycznego,
3) wykonywania ekspertyz, świadczenia usług wydawniczych, wypożyczania wystaw
i innych materiałów,
4) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych,
5) najmu, dzierżawy i udostępniania składników majątkowych ECS,
6) publikacji i rozpowszechniania wydawnictw, filmów i multimediów z zakresu swojej
działalności.
3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie
w celu finansowania działalności statutowej ECS.
§ 26
ECS może zbywać środki trwałe z wyjątkiem dóbr kultury. Przy zbywaniu środków
trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27
1.

2.
3.

Statut ECS nadaje Rada Miasta Gdańska. Zmian postanowień Statutu dokonuje Rada
Miasta Gdańska w trybie określonym w Ustawie, na wniosek jednego lub kilku
Założycieli, dyrektora lub z własnej inicjatywy.
Zmiana Statutu będzie wymagała zgodnej woli Założycieli.
Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji ECS dokonują Organizatorzy na
warunkach i w trybie przewidzianym w Ustawie oraz w § 9 Umowy.
§ 28

Niniejszy Statut wchodzi w życie w czternaście dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
Zmiany w statucie są związane z koniecznością dostosowania jego zapisów do
znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz potrzebą
ujednolicenia zapisów statutów instytucji kultury, dla których organizatorem lub
współorganizatorem jest Miasto Gdańsk. Nowe brzmienie statutu zostało zaakceptowane
przez założycieli Europejskiego Centrum Solidarności – strony umowy z dnia 8 listopada
2007 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą
Europejskie Centrum Solidarności – oraz przez Radę Europejskiego Centrum Solidarności.

