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STATUT  
RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Rada Wspólna Katolików i Muzuł-
manów zwana dalej Radą jest stowarzy-
szeniem i działa na podstawie przepisów 
ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z 
dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 ro-
ku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi 
zmianami) i posiada osobowość prawną. 
 
§ 2. Rada działa na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej  i poza jej granicami, 
zaś siedziba władz mieści się w War-
szawie. 
 
§ 3. Rada moŜe być członkiem krajo-
wych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 
 
§ 4. Rada opiera swoją działalność na 
pracy społecznej członków. Do prowa-
dzenia swych spraw moŜe zatrudniać 
pracowników.  
 
§ 5. Rada moŜe uŜywać odznak i pie-
częci na zasadach określonych w prze-
pisach szczegółowych. 
 
§ 6. Pełna nazwa Rady Wspólnej Katoli-
ków i Muzułmanów jest prawnie zastrze-
Ŝona. 
 
Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§ 7. Celem Rady jest:  

1. działalność zmierzająca do stałego, wza-
jemnego poznania religii, kultury, historii i 
tradycji katolicyzmu i islamu, dąŜenie do 
przezwycięŜenia stereotypów wynikają-
cych z wzajemnej nieznajomości oraz do 
pogłębienia wzajemnego zrozumienia. 

2. stworzenie atmosfery sprzyjającej swobo-
dzie praktyk religijnych obu religii, pod-
kreślając przy tym poszanowanie dla in-
ności i odrębności kaŜdej z religii. 

§ 8. Rada realizuje swoje cele poprzez: 

1. nawiązywanie i szerzenie kontaktów między 
obu religiami zarówno w skali lokalnej jak i 
państwowej i międzynarodowej przy zacho-
waniu całkowitej suwerenności teologicznej 
obu wyznań. 

2. zapewnienie forum dla dialogu katolicko-
muzułmańskiego. 

3. działalność informacyjną na temat katolicyzmu 
i islamu, a takŜe stosunków katolicko-
muzułmańskich.  

4. odwoływanie się przez ośrodki opiniotwórcze 
obu religii do kultywowania odrębnej tradycji i 
budowania własnej toŜsamości kulturowej. 

5. inicjowanie i prowadzenie dialogu kulturowo-
religijnego na płaszczyźnie dialogu Ŝycia, dia-
logu specjalistów i dialogu religijnego doświad-
czenia. 

6. otwarcie na inne wyznania chrześcijańskie. 

 7. ustanowienie i przyznawanie dorocznej nagro-
dy za działalność na rzecz dokumentowania 
współistnienia obu religii oraz za wkład w dia-
log katolicko-muzułmański. 

8. nadawanie tytułów honorowych i odznaczeń. 
9.  upowszechnianie znajomości zasad doktry-

nalnych katolicyzmu i islamu poprzez organi-
zowanie prelekcji, wykładów, konferencji na-
ukowych i działalność wydawniczą. 

10. powołanie instytutu naukowego oraz "Biule-
tynu Katolicko-Muzułmańskiego", w skład re-
dakcji którego wejdą przedstawiciele obu re-
ligii. 

 
 
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
§ 9. 1. Członkami Rady mogą być osoby 
fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna moŜe być jedynie człon-
kiem wspierającym Rady. 
 
§ 10. Członkowie Rady dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających, 
3) członków honorowych. 
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§ 11. l. Członkiem zwyczajnym moŜe być 
osoba fizyczna, będąca obywatelem pol-
skim lub obywatelem innego państwa, 
posiadająca pełną zdolność do czynno-
ści prawnych i nie pozbawiona praw pu-
blicznych. 
2. Członkiem wspierającym moŜe być 
osoba prawna zainteresowana działal-
nością Rady, która zadeklarowała na jej 
rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
Osoba prawna działa w Radzie przez 
swojego przedstawiciela.  
3. Członkiem honorowym moŜe być oso-
ba fizyczna będąca obywatelem polskim 
lub obywatelem innego państwa, szcze-
gólnie dla Rady zasłuŜona, która wniosła 
wkład w rozwój idei i realizację celów 
statutowych Rady. 
4. Członków zwyczajnych i wspierają-
cych przyjmuje w drodze uchwały Za-
rząd Rady, na podstawie pisemnej de-
klaracji. 
5. Tytuł członka honorowego nadaje 
Walne Zgromadzenie członków na wnio-
sek Zarządu 

 
§ 12. 1 Członek zwyczajny Rady ma 
prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborcze-
go w wyborach do wszystkich władz Ra-
dy; 
b) uczestniczenia w Walnym Zgroma-
dzeniu członków  
c) wypowiadania się i wyraŜania opinii 
we wszelkich kwestiach dotyczących 
działalności Rady; 
d) uczestniczenia we wszelkich formach 
działania słuŜących realizacji celów sta-
tutowych Rady; 
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i 
pomocy Rady; 
f) uczestnictwa w kształtowaniu i reali-
zacji programu Rady. 
g) zgłaszania do władz Rady wniosków 
w sprawach związanych z działalnością 
Rady i Ŝądać informacji o sposobie ich 
załatwienia, 
h) brać udział – na zasadach określo-
nych przez organizatorów – w konferen-
cjach, szkoleniach i innych formach 
działalności Rady. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  
a) przestrzegania statutu, regulaminów i 
uchwał władz Rady,  
b) regularnego opłacania składek w wyso-
kości ustalonej przez Zarząd i innych 
świadczeń na rzecz Rady. 
 
§ 13. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego, 
posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 
b, c, d, e, f, g, h. 
2. Członek wspierający ma prawo brać 
udział – z głosem doradczym – 
w statutowych władzach Rady. 

  3. Członek wspierający posiada obowiązki 
określone w § 13 ust. 2. 
4. Członek honorowy Rady ma wszystkie 
uprawnienia przysługujące członkom zwy-
czajnym za wyjątkiem czynnego i biernego 
prawa wyborczego, ponadto zwolniony jest 
z obowiązku płacenia składek członkow-
skich i innych świadczeń. 
 
§ 14. 1. Członkostwo w Radzie ustaje na 
skutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜno-
ści do Rady, zgłoszonej na piśmie Zarzą-
dowi, po uprzednim uregulowaniu wszel-
kich zobowiązań odnośnie Rady, 
b). śmierci członka lub utraty osobowości 
prawnej przez członka wspierającego, 
c). skreślenia z listy członków z powodu 
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek członkowskich lub innych zobo-
wiązań, przez okres przekraczający rok po 
uprzednim pisemnym upomnieniu, 
d). wykluczenia za nieprzestrzeganie po-
stanowień statutu lub uchwał władz Rady 
oraz za działalność na szkodę Rady. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c, 
d orzeka Zarząd podając przyczyny skre-
ślenia lub wykluczenia. 
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma 
prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zgromadzenia członków w terminie 30 dni 
od daty doręczenia stosownej uchwały. 
 
 
Rozdział IV 
Organy Rady 
 
§ 15. Władzami naczelnymi Rady są: 
1) Walne Zgromadzenie członków, 
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2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna 
 
 § 16. 1. Kadencja Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Rady trwa 2 lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym. 
2. Członkowie wybrani do władz Rady 
mogą tę samą funkcję pełnić nie dłuŜej 
niŜ przez dwie kolejne kadencje. 
3. Obowiązuje zasada, iŜ w miarę moŜ-
liwości funkcje w organach Rady spra-
wują w równej liczbie przedstawiciele 
obu religii. 
4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Rady, podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy ogól-
nej liczby uprawnionych członków (qu-
orum) przy czym w przypadku uchwał 
Zarządu konieczna jest obecność obu 
Współprzewodniczących lub ich zastęp-
ców i Sekretarza Generalnego. 
5. Walne Zgromadzenie członków po-
dejmuje uchwały zwykłą większością 
głosów  w pierwszym terminie w obec-
ności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków, w drugim ter-
minie, bez względu na liczbę obecnych. 

 
§ 17. 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji 

Rewizyjnej ustaje na skutek: 
a) upływu kadencji, przy czym z chwilą 

upływu kadencji określonej w § 17 ust. 1 
uwaŜa się złoŜenie sprawozdania na 
Walnym Zgromadzeniu członków, na 
którym dokonuje się wyboru nowych 
władz, 

b). ustania członkostwa w Radzie, 
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach, 
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie 

członków, z tym, Ŝe w odniesieniu do 
członków Komisji Rewizyjnej moŜe to 
nastąpić bezwzględną liczbą głosów. 

 
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia 
lub śmierci członka władz Rady w trakcie 
kadencji, skład osobowy władz jest uzu-
pełniany w drodze doboru. Na miejsce 
członków władz Rady, których członko-
stwo ustało na skutek ustąpienia, wyklu-
czenia lub śmierci wchodzą do końca 
kadencji osoby, które w wyborach do 
tych władz uzyskały kolejno największe 

liczby głosów. W tym trybie moŜna powo-
łać nie więcej niŜ połowę składu organu. 
  
§ 18. 1. Walne Zgromadzenie członków 
jest najwyŜszą władzą Rady. 
2. W Walnym Zgromadzeniu członków bio-
rą udział: 
a) z głosem stanowiącym - członkowie 
zwyczajni, 
b) z głosem doradczym - członkowie 
wspierający, honorowi oraz zaproszeni 
goście. 
 
§ 19. Do kompetencji Walnego Zgroma-

dzenia członków w szczególności naleŜy:  
1) uchwalenie zmian statutu, 
2) uchwalenie programu działalności Ra-
dy, 
3) uchwalanie regulaminów władz Rady,  
4) wybór w głosowaniu tajnym i odwoływa-

nie członków władz Rady: dwóch współ-
przewodniczących –  po jednym ze strony 
katolickiej i muzułmańskiej – oraz Sekreta-
rza Generalnego, Skarbnika i pozostałych 
członków Zarządu oraz członków Komisji 
Rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawoz-
dań władz Rady, 
6) udzielanie absolutorium Zarządowi, 
7). podejmowanie uchwały o rozwiązaniu 
Rady i przeznaczeniu jej majątku. 
 
§ 20. 1. Walne Zgromadzenie członków 
moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie człon-
ków zwoływane jest przez Zarząd nie rza-
dziej niŜ raz na 2 lata. 
3. O miejscu, terminie i porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia członków Zarząd 
zawiadamia członków z wyprzedzeniem co 
najmniej 30-dniowym. 

 
§ 21. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie członków zwołuje Zarząd:  
a) z własnej inicjatywy,  
b). na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej 
lub co najmniej 1/5 liczby członków zwy-
czajnych. Wniosek powinien zawierać okre-
ślenie sprawy wymagającej rozpatrzenia. 
2. Zarząd  jest zobowiązany zwołać nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie członków w 
ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania Ŝąda-
nia lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b. 
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3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków obraduje wyłącznie nad spra-
wami, dla których zostało zwołane.  

 
§ 22. 1. Zarząd jest naczelną władzą Ra-
dy. Kieruje on całokształtem działalności 
Rady, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zgromadzenia członków, reprezentuje je 
na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
przed Walnym Zgromadzeniem członków. 
2. Zarząd składa się z od 4 do 12 człon-
ków. 
3. Na czele Zarządu stoją dwaj Współ-
przewodniczący Rady, jeden ze strony 
muzułmańskiej, drugi ze strony katolickiej. 
4. Pracami Zarządu kieruje Sekretarz Ge-
neralny Rady. 
5.  Wskazane jest, aby funkcje Sekretarza 
Generalnego i Skarbnika nie były równo-
legle sprawowane przez wyznawców tej 
samej religii. 
6. Zarząd moŜe dokonać ze swego składu 
wyboru dwóch zastępców współprzewod-
niczących oraz Skarbnika. Zastępca 
Współprzewodniczącego moŜe pełnić 
równolegle funkcję Skarbnika. Obowiązuje 
zasada, Ŝe obowiązki Skarbnika pełnione 
są przez pełną kadencję i naprzemiennie 
przez przedstawicieli obu religii. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie 
rzadziej niŜ raz na 6 miesięcy. 
8 Do reprezentowania Rady upowaŜniony 
jest Sekretarz Generalny lub obydwaj 
Współprzewodniczący działający łącznie, 
zaś w przypadku nieobecności obu 
Współprzewodniczących lub Sekretarza 
inni dwaj członkowie Zarządu Rady upo-
waŜniony przez Zarząd. 
 
§ 23. Do zakresu działania Zarządu nale-
Ŝy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zgroma-
dzenia członków, 

2) reprezentowanie Rady na zewnątrz, 
3) ustalanie budŜetu Rady, 
4) ustalanie wysokości składki człon-

kowskiej, 
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem 

Rady, 
6) podejmowanie decyzji w sprawie na-

bycia lub zbycia majątku nierucho-
mego i ruchomego, 

7) podejmowanie decyzji w sprawie zacią-
gania zobowiązań  

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia 
członków, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach 
przyjmowania, skreślania i wykluczania 
członków, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie za-
trudnienia i zwalniania pracowników, 

11) składanie sprawozdań ze swej dzia-
łalności na Walnym Zgromadzeniu 
członków, 

12) powoływanie zespołów problemowych i 
komisji oraz zasięganie opinii ekspertów, 

13) ewentualne powoływanie Biura Rady dla 
obsługi administracyjnej Rady i określanie 
jego organizacji, zakresu czynności oraz 
uchwalanie jego regulaminu. 

 
§ 24. 1. Komisja Rewizyjna jest organem 
Rady powołanym do sprawowania kontroli 
nad jej działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 człon-
ków. 
 
§ 25. Do zakresu działania Komisji Rewi-
zyjnej naleŜy: 

1)  kontrolowanie całokształtu działalności 
Rady, zgodności działalności Rady z jej 
celami, zadaniami statutowymi i uchwa-
łami Walnego Zgromadzenia członków 
oraz działalności finansowej pod wzglę-
dem celowości wydatków, rzetelności i 
gospodarności, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami 
wynikającymi z przeprowadzonych kontro-
li, 

3) prawo Ŝądania zwołania nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia członków w ra-
zie stwierdzenia nie wywiązywania się 
przez Zarząd z jego statutowych obo-
wiązków, a takŜe prawo Ŝądania zwoła-
nia posiedzenia Zarządu,  

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia człon-
ków w razie niezwołania go przez Zarząd 
w terminie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zgromadzeniu 
członków wniosków o udzielenie (lub 
odmowę udzielenia) absolutorium Zarzą-
dowi Rady, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalno-
ści na Walnym Zgromadzeniu członków, 
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§ 26. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej 
nie mogą pełnić innych funkcji we wła-
dzach Rady. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie 
regulaminu uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie członków. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania 
od członków i Zarządu Rady złoŜenia pi-
semnych lub ustnych wyjaśnień doty-
czących kontrolowanych spraw. 
 
Rozdział V  
Majątek i fundusze 
 
§ 27. Majątek Rady stanowią nierucho-
mości, ruchomości i fundusze. 
 
§ 28. Źródłami powstania majątku Rady 
są: 
1. składki członkowskie,  
2. darowizny, zapisy i spadki,  
3. dochody z majątku Rady oraz ofiarno-
ści publicznej, 

4. dotacje, subwencje rządowe i organi-
zacji  prywatnych, 

5. dochody z działalności gospodarczej 
– na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia członków, Rada moŜe 
podjąć działalność gospodarczą, z któ-
rej dochody przeznacza się na realiza-
cję celów statutowych Rady. 

 
§ 29. Rada moŜe prowadzić działalność 
gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z działalności gospodarczej Ra-
dy słuŜy realizacji celów statutowych i 
nie moŜe być przeznaczony do podziału 
między jego członków.   
 

§ 31. Do zaciągania zobowiązań majątkowych 
wymagane są podpisy Skarbnika i jednego 
ze Współprzewodniczących lub Sekretarza 
lub upowaŜnionego przez obu Współprze-
wodniczących innego członka Zarządu. 

 

Rozdział VI  
Zmiana statutu i rozwiązanie Rady 
 
§ 32. 1. Uchwalenie zmian statutu oraz 
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady 
przez Walne Zgromadzenie członków wy-
maga kwalifikowanej większości 3/5 gło-
sów w obecności co najmniej połowy ogól-
nej liczby uprawnionych członków.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Ra-
dy Walne Zgromadzenie członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Rady. JeŜeli 
uchwała o likwidacji Rady nie postanawia 
inaczej, Likwidatorami zostają Sekretarz 
Generalny oraz Skarbnik Rady. 
3. W sprawach nie uregulowanych w sta-
tucie, mają zastosowanie przepisy ustawy 
– „Prawo o stowarzyszeniach”. 

 


