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ZAPROSZENIE 
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW 
 

Zapraszamy na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów poświęcone zatwierdzeniu nowego 
Statutu Rady, zgodnego z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” z nowelizacjami, 

opublikowanymi 31.05.2001 oraz ponownemu wyborowi władz Rady na podsta-

wie nowego Statutu. 

Nadzwyczajne zgromadzenie odbędzie się 15 listopada 2008 r. (sobota) w Cen-

trum Islamu w Warszawie przy ul. Wiertniczej 103 o godz. 1100 (I-y termin, 

godz. 11
15

 – II-i termin). 

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów została zarejestrowana po raz pierwszy 

10.02.1998 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie – VII Wydział Cywilny i Rejestrowy 

w Rejestrze Stowarzyszeń pod nr RST3328. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy 

„Prawo o stowarzyszeniach”, opublikowanej jako tekst jednolity 31.05.2001 r. 

ówczesnym władzom Rady nie udało się dokonać przerejestrowania Rady w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym zgodnie z wymaganiami tej Ustawy. Fakt ten skutkuje bra-

kiem numeru KRS, bez którego nie można uzyskać numeru NIP, zaktualizować 

numeru REGON, założyć konta w banku i dokonywać innych czynności urzędowych.  

Jesteśmy w trakcie załatwiania tej sprawy – niestety, konieczne jest dokonanie zmian 

w Statucie Rady tak, by był on zgodny z aktualną ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”. 

 

Przypominamy jednocześnie, że poprzednie Walne Zgromadzenie w dn. 

13.03.2008 podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie składek, w której postanowiło: 

„1. Anulować wszelkie zaległości z tytułu składek członkowskich, które 

zaistniały przed 13.03.2008.  

2. Naliczanie należności z tytułu składek rozpoczyna się z dniem podjęcia 

niniejszej uchwały.” 

Obecny Zarząd postanowił zaś obniżyć wysokość składek za 100,- zł do 60,- zł 

rocznie (15,- zł/kwartał), uznając, że dotychczasowa składka była zbyt wysoka jak 

na skromną działalność Rady. 



Jak pisaliśmy w poprzednim liście, brak numeru KRS uniemożliwia na razie 

założenie konta w banku, tak że na razie składki można będzie uiszczać Skarbnikowi 

Rady, p. Halinie Szahidewicz, tylko osobiście np. przed Walnym Zgromadzeniem lub 

za pośrednictwem poczty na jej adres. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW 

W DN. 15.11.2008 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności od 13.03.2008.  

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium. 

6. Zatwierdzenie nowego Statutu, zgodnego ze zmianami wprowadzonymi w ustawie 

„Prawo o stowarzyszeniach” według tekstu jednolitego z dn. 31.05.2001 r., 

przygotowanego przez Zarząd w porozumieniu z Urzędem m.st. Warszawy. 

6.1. prezentacja nowego Statutu i wyjaśnienie wprowadzonych zmian 

6.2. dyskusja nad przygotowanym Statutem i wprowadzanie poprawek w 

drodze głosowania 

6.3. głosowanie nad nowym Statutem. 

7. Wybór władz Rady na podstawie nowego Statutu. 

7.1. wybór Komisji Skrutacyjnej 

7.2. zgłaszanie kandydatów do władz Rady 

7.3. wybór władz Rady w tajnym głosowaniu 

7.4. ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną 

8. Rada Programowa RWKiM. 

9. Wyjaśnienie zaległych spraw finansowych przez Zarząd przedłużonej kadencji 

2004-2008 – wypełnienie Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dn. 13.03.2008 

w sprawie wyjaśnienia spraw finansowych między Radą a Fundacją D.O.M. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

W imieniu Zarządu Rady 

…………………………………… 

Agata S. Nalborczyk 


