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Warszawa, 17.10.2010 

 

ZAPROSZENIE 
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW 
 

Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie człon-
ków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, które odbędzie się 20 listo-
pada 2010 r. (sobota) w Centrum Islamskim w Warszawie przy ul. Wiert-
niczej 103 o godz. 1100

 (I-y termin, godz. 11
15

 – II-i termin). 

W miesiącu listopadzie kończy się kadencja obecnych władz Rady (2008-2010), 

zatem naleŜy wybrać nowe władze na kadencję 2010-2012. Kończy się umowa z Klu-

bem Inteligencji Katolickiej o uŜyczenie siedziby na potrzeby Rady i konieczne jest 

podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie siedziby. 

Zarząd uwaŜa za potrzebne przegłosowanie dwóch zmian w statucie Rady, które 

przedłoŜy do decyzji Walnemu Zgromadzeniu: 

- znieść wymóg naprzemienności kadencji Sekretarza Generalnego – powoduje on 

bowiem kłopoty w wyborze władz, działających w miejscu rejestracji Rady, czyli 

w Warszawie; w § 22 ust. 5. skreślić zatem zdanie: „Sekretarzem Generalnym 

jest naprzemiennie przedstawiciel katolików i muzułmanów.” i § 22 ust. 5. 

otrzymałby następujące brzmienie: „Wskazane jest, aby funkcje Sekretarza 

Generalnego i Skarbnika nie były równolegle sprawowane przez wyznawców tej 

samej religii.”; 

- zmienić § 16 ust. 3 z: „Obowiązuje zasada, iŜ funkcje w organach Rady sprawują 

w równej liczbie przedstawiciele obu religii poza stanowiskami, co do których 

Statut przewiduje naprzemienność.” na: „Obowiązuje zasada, iŜ w miarę 

moŜliwości funkcje w organach Rady sprawują w równej liczbie przedstawiciele 

obu religii” 

Tego samego dnia, w sobotę 20 listopada, o godz. 1600
 odbędzie się takŜe organi-

zowane przez Radę w ramach europejskiego Tygodnia Spotkań Muzułmańsko-Chrześ-

cijańskich (SERIC) spotkanie „Miejsca świętowania chrześcijan i muzułmanów: koś-

ciół i meczet”, na które wszyscy członkowie Rady są zaproszeni. Współorganizatorzy: 

Laboratorium Więzi, MZR, gmina MZR w Białymstoku, Centrum Dialogu Kultur i Re-

ligii. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie bliŜszym dnia 20.11.2010. 

Zatem po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia, planowanym na godz. 14
00

, 

do godz. 16
00

 będzie czas wolny – chętni mogą razem zjeść (na koszt własny) obiad 



w sprawdzonej restauracji koreańskiej przy ul Madalińskiego; dla chętnych Zarząd 

moŜe zarezerwować miejsce przy jednym stoliku.  

Przypominamy jednocześnie, Ŝe załoŜone zostało w banku konto Rady, na które 

moŜna wpłacać składki członkowskie w wysokości 60,- zł rocznie. Dane konta: 

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów 

ul. Freta 20/24a, 02-227 Warszawa  

23 1240 1040 1111 0010 2931 9560 Bank PKO SA III o/W-wa 

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW 

W DN. 20.11.2010 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności w kończącej się 

kadencji od 15.11.2008.  

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie mu absolutorium. 

7. Przegłosowanie zmian w statucie i zmiany siedziby. 

8. Wybór władz Rady. 

8.1. wybór Komisji Skrutacyjnej 

8.2. zgłaszanie kandydatów do władz Rady 

8.3. wybór władz Rady w tajnym głosowaniu 

8.4. ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną 

9. Dyskusja programowa nad dalszą działalnością Rady i jej kierunkami, w tym: 

9.1. deklaracją Rady Programowej, przygotowaną przez prof. Tyszkiewicza,  

9.2. kwestią zajmowania stanowiska przez Radę w sprawach bieŜących  

9.3. publikacjami związanymi z działalnością Rady  

9.4. ew. inne propozycje z sali 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

W imieniu Zarządu Rady 

 

 

 

…………………………………… 

Agata S. Nalborczyk 


