LIST INTENCYJNY
podpisany 5 lipca 2022 roku w Warszawie
przez:
Bp. Andrzeja Malickiego – Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej
Abp. Abla – Wiceprezesa Polskiej Rady Ekumenicznej
reprezentujących Polską Radą Ekumeniczną z siedzibą w Warszawie (00-790), przy ul. Willowej 1,
wpisaną do rejestru kościołów i związków wyznaniowych prowadzonego przez ministra
właściwego ds. wyznań religijnych, części B pod numerem 1 NIP: 5211178387, REGON:
010122600, zwaną dalej „PRE”
i
Tadeusza Truskolaskiego, Prezesa Zarządu
reprezentującego Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza z siedzibą w Warszawie (00901), pl. Defilad 1, wpisaną do KRS pod numerem 0000129432 NIP: 5251629376, REGON:
010266954, zwaną dalej „UMP”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”.
o następującej treści:

Wyzwania, wobec których wszyscy dzisiaj stoimy takich jak: doświadczenia uchodźcze, kryzys
klimatyczny, wykluczenia społeczne i gospodarcze, zobowiązują do szukania optymalnych
możliwości przeciwdziałania ww. sytuacjom. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest budowanie
poprzez dialog i kompromis społeczeństwa obywatelskiego – świadomego swoich praw
i obowiązków. Strony, mając na uwadze wspólnotę interesów w realizacji tego obszaru,
ustanawiają partnerstwo w realizacji wybranych zadań.
§1.

1. Za obszar wspólnych działań uznaje się:
a) umacnianie współpracy międzykulturowej,
b) wspieranie mniejszości w wielokulturowym społeczeństwie,
c) działania na rzecz uchodźców i migrantów,

d) zapobieganie polaryzacji, dyskryminacji, brutalnemu ekstremizmowi i nienawiści oraz
łagodzenia ich skutków,
e) przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym propagowanie postaw proekologicznych.
2. Forma podejmowanych przedsięwzięć musi być zgodna z celami i sposobami ich realizacji,
określonymi w statutach obu Stron.
3. W ramach wspólnych działań Strony mogą podpisywać umowy/porozumienia dookreślające
szczegółowy zakres współpracy dot. zadań wymienionych w pkt. 1.

§2.
List intencyjny stanowi wyrażenie woli współpracy Stron i nie kreuje wiążących zobowiązań dla
żadnej ze Stron oraz nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń
odszkodowawczych względem siebie, ani też osób trzecich w stosunku do którejkolwiek ze Stron.

§3.
1. Zmiana ustaleń zawartych w niniejszym Liście może nastąpić w wyniku pisemnego
porozumienia Stron.
2. List intencyjny wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez obie Strony.
3. List intencyjny podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

