Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Kraj

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Ulica FRETA

Nr domu 20/24

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 00-227

Poczta WARSZAWA

E-mail KIK@KIK.WAW.PL

Strona www WWW.KIK.WAW.PL

Nr faxu

22-827-29-04

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

000770809

A

Powiat

Nr lokalu -

Nr telefonu

10.08.2001
22.02.2005
6. Numer KRS

1

M.ST.WARSZAWA

0000034785

22-827-39-39

Prezes: Joanna Święcicka
Wiceprezesi: Julia Koszewska, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Krzysztof
Ziołkowski;
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji Sekretarz: Jakub Kiersnowski; Skarbnik: Krzysztof Sawicki; Członek
pełnionej przez poszczególnych członków organu
Prezydium: Marek Zając;
zarządzającego)
Pozostali Członkowie Zarządu: Maria Belina Brzozowska, Paweł
Broszkowski, Piotr M. A. Cywiński, Maryna Czaplińska, Stanisław Latek,
Paweł Sawicki, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski
7. Skład organu zarządzającego organizacji

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Sławomir Nałęcz;
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

Pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej: Maria Borkowska, Andrzej
Paszewski, Paweł Rościszewski, Stanisław Wielowieyski

1. Klub jest społeczno-kulturalną organizacją katolików mającą na celu:
a) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się
odpowiedzialności za Kościół, za kształt współczesnego chrześcijaństwa,
za świadomość społeczną;
b) tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym;
c) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami
innych środowisk katolickich, innych religii, innych wyznań i z
niewierzącymi;
d) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej,
artystycznej i politycznej;
9. Cele statutowe organizacji
e) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii
społecznych;
f) przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby
bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym;
g) wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie
odpowiedzialności za Ojczyznę z jednoczesnym poszanowaniem godności i
wolności każdego narodu;
h) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności
działalności i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską.
2. Osoby niebędące katolikami, które podzielają wyżej wymienione cele i
deklarują chęć zostania członkami Klubu, mogą być przyjęte na ogólnych
zasadach członkostwa.
Dla realizacji tych celów Klub w szczególności:
1. nieodpłatnie:
a) prowadzi działalność stypendialną i charytatywną;
b) organizuje dni skupienia i nabożeństwa;
2. nieodpłatnie lub odpłatnie:
a) organizuje rekolekcje i pielgrzymki;
b) organizuje zebrania i spotkania poświęcone nauczaniu Kościoła i
problemom życia społecznego;
10. Sposób realizacji celów statutowych
c) prowadzi działalność ekumeniczną;
organizacji
d) prowadzi działalność wychowawczą, turystyczną, wydawniczą,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych edukacyjną, sportową i artystyczną;
organizacji na podstawie statutu organizacji)
e) organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy
kulturalne;
f) współpracuje z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w
kraju i za granicą;
g) podejmuje inicjatywy obywatelskie, kulturalne, ekologiczne;
3. współpracuje z Episkopatem Polski i występuje o powołanie kapelana
klubowego;
4. prowadzi działalność gospodarczą.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1. WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY
2. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE
TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE
POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI
NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
3. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW
CZŁOWIEKAORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH A TAKŻE
DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

- DZIAŁALNOŚC WYCHOWAWCZA
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu roku szkolnego. W tym
okresie wyjechały również na 16 zimowych obozów (obozy narciarskie w Polsce oraz na Słowacji i w Czechach) i 18 letnich
(6 stacjonarnych, 3 kajakowe, 2 rowerowe, 1 żeglarski, 6 wędrownych) m.in. na Krymie, Bornholmie, Korsyce i Litwie.
Obozy zgłaszane są do kuratorium i sanepidu, w związku z tym większość obozów została odwiedzona przez służby
państwowe, i wszystkie zostały zaakceptowane.
Większość obozów była również wizytowana przez członków zarządu, koordynatorów lub doświadczonych rodziców. W
miarę możności czynione były starania, aby obozy były odwiedzane przez księży.
Prowadzone były również szkolenia dla wychowawców obejmujące różnego rodzaju tematy. Chcąc wesprzeć
wychowawców, został im zapewniony kontakt z psychologami, specjalistami od budowy zespołu, a także spotkania, na
których wychowawcy omawiali swoje najtrudniejsze problemy wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Latem 2011 roku odbył się w Wąpiersku obóz szkoleniowy dla wychowawców oraz wspólny z Przymierzem Rodzin obóz dla
kandydatów na pomocników wychowawców. Oba obozy są elementem szkolenia młodzieży chcącej pracować w grupach.
- PIELGRZYMKA RZYM
Na przełomie kwietnia i maja 2011 roku odbyła się wspólna, środowiska KIK-u i Lasek, pielgrzymka do Rzymu na
uroczystości beatyfikacyjne, wówczas jeszcze Sługi Bożego, a teraz już błogosławionego Jana Pawła II. W pielgrzymce
uczestniczyło łącznie ponad 150 osób, z czego ponad 100 osób to członkowie i rodziny Klubowe. Wyjazd był możliwy dzięki
dofinansowaniu Fundacji „Orlen Dar Serca”.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

- BIAŁORUŚ
W roku sprawozdawczym już po raz siódmy gościliśmy uczniów i nauczycieli z Niezależnego Liceum Humanistycznego im.
Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi.
Dzięki corocznemu wsparciu ze strony Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz dofinansowaniu projektu
funduszami z Narodowego Centrum Kultury, zapewniliśmy naszym gościom bogaty program.
Jak co roku białoruski „rok szkolny na obczyźnie” rozpoczął się uroczystą inauguracyjną, w której uczestniczyli
przedstawiciele władz Warszawy oraz przedstawiciele Zarządu Klubu.
Program całego wyjazdu, oprócz zajęć szkolnych, składał się z licznych spotkań i wizyt. Szkoła gościła w Ambasadzie
Królestwa Niderlandów, miała lekcje muzealne m.in. w Domu Spotkań z Historią i Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.
Uczniowie odwiedzili takie miejsca jak: Centrum Nauki Kopernik, Pałac w Wilanowie, Centrum Wyszkolenia Policji w
Legionowie. Jak zawsze odbyły się również wycieczki do innych miejscowości. W tym roku Licealiści odwiedzili: Żelazową
Wolę, Nieborów, Arkadię, Wrocław oraz Krzyżową. Goście z Białorusi uczestniczyli również w specjalnej grze terenowej na
Uniwersytecie Warszawskim, której współorganizatorem była Inicjatywa Wolna Białoruś.
- STYPENDIA
W październiku 2011 roku Komisja Stypendialna ogłosiła nową edycję Konkursu Stypendialnego KIK. Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpiło w grudniu 2011 roku. Zgłoszonych zostało 30 wniosków stypendialnych. Komisja Stypendialna
przyznała 12 stypendiów na łączną kwotę prawie 25 tys. zł.
- PONTIFICI
24 października 2011 roku Laureatem Nagrody „Pontifici” – Budowniczemu Mostów – ustanowionej przez Zarząd KIK,
przyznawanej za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich, której Kapitułę
stanowią Członkowie Honorowi Klubu – została s. Rafaela (Urszula Nałęcz) ze zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic
Krzyża. Nagroda przyznana została po raz szósty.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

„cały kraj”, „zagranica”

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

2000

Osoby
prawne

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu
nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego


(Należy podać informację na temat
rodzaju działalności nieodpłatnej
organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze

wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż

3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)












Na przełomie kwietnia i maja 2011 roku odbyła się wspólna, środowiska KIK-u i Lasek, pielgrzymka do Rzymu
na uroczystości beatyfikacyjne, wówczas jeszcze Sługi Bożego, a obecnie błogosławionego Jana Pawła II. W
pielgrzymce uczestniczyło łącznie ponad 150 osób, z czego ponad 100 osób to członkowie i rodziny Klubowe.
Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu Fundacji „Orlen Dar Serca”.
8 czerwca 2011 roku w kościele św. Marcina odbyła się uroczystość przyjęcia przez KIKowską młodzież
sakramentu bierzmowania. Uroczystości przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz – metropolita
warszawski. Do Sakramentu przystąpiło ponad 40 wychowanków Klubu.
12 czerwca 2011 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło ponad 500 osób. Tak jak w
poprzednich latach została odprawiona polowa Msza święta, a grupy Sekcji Rodzin oraz przedstawiciele
innych sekcji przygotowali różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku.
Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku po raz siódmy gościliśmy w Polsce młodzież z niezależnego liceum im.
Jakuba Kołasa w Mińsku. Gościliśmy ponad 80. osobową grupę, która - dzięki wytrwałej pracy wielu
członków Klubu mogła w „normalnych” warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności i doświadczenia.
Przeprowadziliśmy również udaną akcję rejestracji Liceum im. Jakuba Kolasa z Mińska w Polsce. Konieczność
rejestracji związana była z wprowadzonymi przez reżim Łukaszenki zmianami w kodeksie edukacyjnym.
Według nowych zasad dzieci i młodzież w wieku szkolnym zostały objęte obowiązkiem uczęszczania do
państwowych szkół. Dzięki rozmowom odbytym przez przedstawicieli Klubu w Kancelarii Premiera i w
Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także osobistemu zaangażowaniu p. minister Katarzyny Hall, Liceum z
Mińska jest oficjalnie zarejestrowane w Gdańsku. Dzięki temu zabiegowi uczniowie spełniają formalne
wymagania Białoruskiego Kodeksu, a jednocześnie zachowali pełną niezależność, gdyż formalnie podlegają
polskim, a nie białoruskim władzom oświatowym. Białoruskie niezależne media opisały to jako wielki sukces
opozycji i jedno z najważniejszych społecznych wydarzeń 2011 roku na Białorusi.
W dniach 23-29 lipca w Warszawie odbył się zorganizowany przez Sekcję Nauczycielską Klubu
Międzynarodowy Zjazd Nauczycieli Chrześcijańskich SIESC. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z szesnastu
krajów Europy (głównie z Francji, Austrii, Niemiec i Włoch, ale także z Serbii, Słowenii i Białorusi) należący do
międzynarodowego stowarzyszenia SIESC (Secretariat International des Enseignants Secondaires
Catholiques), jednego z wyspecjalizowanych sekretariatów Pax Romana. Był to 56. w historii tej organizacji a pierwszy w Polsce – coroczny letni zjazd. Temat przewodni zjazdu brzmiał: „Duch wspólnotowy przeciw
demonom przeszłości (rola nauczycieli chrześcijańskich w „oczyszczaniu” bliskiej pamięci)”. Uczestnicy zjazdu
dyskutowali o roli nauczycieli chrześcijańskich w przełamywaniu wzajemnej niechęci i w przezwyciężaniu
uprzedzeń utrudniających sąsiadującym ze sobą narodom przyjazne współistnienie.
24 października 2011 roku Laureatem Nagrody „Pontifici” – Budowniczemu Mostów – ustanowionej przez
Zarząd KIK, przyznawanej za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz
bliźnich, której Kapitułę stanowią Członkowie Honorowi Klubu – została s. Rafaela (Urszula Nałęcz) ze
zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Nagroda przyznana została po raz szósty.
Od początku listopada 2011 roku spotyka się grupa poświęcona katechezie osób dorosłych. Hasło
przewodnie całego cyklu spotkań brzmi: "Warto być chrześcijaninem". Grupa prowadzona jest
we współpracy Klubu oo. Dominikanami przy kościele św. Jacka;
Jak co roku w grudniu odbyło się Klubowe spotkanie opłatkowe, a także po raz drugi akcja - „RodzinaRodzinie” - świątecznego wsparcia przez rodziny Klubowe rodzin osób niewidomych, będących pod opieką
sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża.
W roku sprawozdawczym Zarząd Klubu wystosował kilka publicznych wypowiedzi:
16 maja 2011 roku – w sprawie wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim szkalującego dobre imię
śp. abp. Józefa Życińskiego oraz nieakceptowalnej reakcji na to wystąpienie studentów uczelni, jak również
braku reakcji na te wydarzenia ze strony władz Uniwersytetu;
14 października 2011 roku – w sprawie bezczeszczenia miejsc pamięci, powszechnej agresji, ataków na
mniejszości religijne i ogólnego braku wrażliwości społecznej;
11 listopada 2011 roku – list w sprawie ograniczenia publicznych wypowiedzi nałożonego na ks. Adama
Bonieckiego przez przełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Pod listem podpisało się
ponad 8 tys. osób, a jego współinicjatorami byli m.in: Zarząd KIK Warszawa, Miesięcznik „Więź”, Miesięcznik
„Znak”, „Tygodnik Powszechny”, Kwartalnik „Kontakt”, Laboratorium WIĘZI, Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak, Róża Thun, Przemysław Radwan-Rohrenschef;
Klub był także partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Kontynuował współpracę m.in. z
Inicjatywą Wolna Białoruś, Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Freta 10, Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiaclecia”, Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian, Laboratorium WIĘZI, Towarzystwem Opieki
nad Ociemniałymi oraz Fundacją ks. Niedzielaka.
Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana – międzynarodowego
ruchu intelektualistów i studentów katolickich. W roku 2011 członkowie Zarządu Klubu reprezentowali Klub
na międzynarodowych spotkaniach. Młodzieżowa sekcja Klubu: Drum Bun należy do europejskiej
młodzieżowej organizacji JECI – MIEC European Coordination. Kilku członków Sekcji uczestniczyło w
spotkaniach organizowanych przez tę organizację.
Klub wydawał „Informator Klubowy” przeznaczony dla członków stowarzyszenia. W biuletynie zamieszczane
były informacje dotyczące bieżącej działalności, programu i ważniejszych decyzji podejmowanych przez
Zarząd Klubu. Równolegle do papierowej formy Informatora rozsyłana jest również wersja elektroniczna. W
roku sprawozdawczym prawie 1100 adresatów otrzymywało Informator drogą elektroniczną. Do kontaktów
z członkami Klubu oraz osobami zainteresowanymi działalnością Klubu służy również strona internetowa
www.kik.waw.pl.
KIK warszawski jest również wydawca kwartalnika „Kontakt. Magazyn nieuziemiony.”
W roku sprawozdawczym Klub zorganizował kilkanaście ogólnodostępnych odczytów, dyskusji, wykładów,
prelekcji, projekcji filmów i koncertów. Poza spotkaniami ogólno-klubowymi w roku sprawozdawczym
odbyło się kilkanaście otwartych zebrań sekcji klubowych. Wielu członków Klubu uczestniczyło jako goście w
audycjach radiowych, programach telewizyjnych czy w różnego rodzaju spotkaniach jako prelegenci.
W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 16 sekcji.
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DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
ORGANIZACJI GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH

Kod PKD: 94.99.Z
Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg
prowadzonej
organizację
działalności
publicznego

terytorialny
przez
nieodpłatnej
pożytku

„cały kraj”, „zagranica”

(Należy
wskazać
np.
„gmina”,
„powiat”, „województwo”, „cały kraj”,
„zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Opis przedmiotu
działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat
rodzaju
działalności
odpłatnej
organizacji
w
okresie
sprawozdawczym,
wraz
ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż
3 rodzaje działalności odpłatnej,
należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności
(podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając
od
głównego
przedmiotu działalności)

3.
Zasięg
prowadzonej
organizację
działalności
publicznego

terytorialny
przez
odpłatnej
pożytku

W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery czasopisma „Kontakt. Magazyn
nieuziemiony” wydawanego przez Klub Inteligencji katolickiej w Warszawie:
 Starość (16/2011)
 Polska na eksport (17/2011)
 Resocjalizacja (18/2011)
Zgodnie z planem „Kontakt” stał się ogólnodostępnym, płatnym kwartalnikiem. Od połowy
2011 roku, tj. od numeru „Polska na eksport”, jest on dostępny w salonach EMPiK w
większych miastach w całej Polsce oraz w kilku warszawskich księgarniach.
Finansowanie „Kontaktu” w 2011 roku było możliwe dzięki wpłatom od prenumeratorów
oraz środkom własnym Klubu. Redakcja ubiegała się również o dofinansowanie z budżetu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak do pozytywnego rozpatrzenia
wniosku zabrakło kilku punktów.
WYDAWANIE CZASOPISM I
POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

Kod PKD: 58.14
Kod PKD:
Kod PKD:

„cały kraj”

(Należy
wskazać
np.
„gmina”,
„powiat”, „województwo”, „cały kraj”,
„zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
5.Opis przedmiotu działalności
W minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przede
gospodarczej
wszystkim w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z
(Należy podać informację na temat dwoma firmami, które prowadzą w siedzibie KIK warsztaty psychologiczne oraz szkolenia
rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w managerskie. Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony był na
okresie sprawozdawczym, wraz ze działalność statutową KIK.
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 Ponadto w roku sprawozdawczym przeprowadzono jednorazowe działanie związane z
odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż działalnością gospodarczą w zakresie ogłoszeń reklamowych.
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3 rodzaje działalności gospodarczej
wg klasyfikacji PKD, należy podać
informację na temat trzech głównych
rodzajów
działalności
(podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając
od
głównego
przedmiotu
działalności)

Kod PKD: 68.20.Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI

Kod PKD: 73.1

REKLAMA

Kod PKD:

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

„cały kraj”

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

1 395 383,54 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0,01 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

49063,66 zł
218218,98 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

, zł
87150,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

131068,98 zł
, zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

, zł

a) ze składek członkowskich

107438,75 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

584053,11 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

14390,42 zł
40494,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

w
tym:

1330511,75 zł

161340,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

, zł
, zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

210397,25 zł
, zł
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h) ze świadczeń pieniężnych

, zł

8. Z innych źródeł

9987,36 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-4625,38 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

37341,37 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

37341,37 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

49063,66 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3

12882 ,58 zł

Szkolenia i formacja wychowawców Sekcji Rodzin

9266,03 zł

Seminarium w Laskach, pielgrzymka do Rzymu
Pontifici, Chór, S.Esperanto, Red.Kontakt,

15946,46 zł
, zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

SEKCJE KIK

24195,20 zł

2

ZEBRANIA OGÓLNE

19733,45 zł

3

PROJEKTY OGÓLNOKLUBOWE

5135,01 zł
, zł

4

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

w
tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
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Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

1550014,76zł

49063,66 zł

1097948,34 zł

49063,66 zł

19015,80 zł

0,00 zł

3152,63 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

386897,47 zł

0,00 zł

0 , zł

0,00 zł

43000,52zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226)

ta.

nie

własność

użytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

6 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
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5 etatów

52 osoby

1. Organizacja ma członków

nie

osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

1815

osób prawnych
organizacja pozyskała

41 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła

57

członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż
30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d)członkowie organu zarządzającego

osób

e) inne osoby

osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

78 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

6 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

15 osób
osób

e) inne osoby

57 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę
w
tym:

302799,92 zł

176270,27 zł
164254,54 zł

wynagrodzenie zasadnicze
nagrody

3000,00 zł

premie

4640,00 zł
10

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

4375,73 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

126529,65 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego

w
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

128374,65 zł

0,00zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

128374,65 zł

1175,00 zł

3644,33 zł
0,00 zł
1886,23 zł
5660,00 zł
0,00 zł
7000,00 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

,

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

11

nie

zł

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

Chór Ars Cantata - "Dopóki pamiętamy, jesteśmy"
1

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów

8872,98 zł

Chór Ars Cantata -"Gabriel Faure-Requiem op.48 Koncert z okazji Inauguracji
Roku Kulturalnego 2011/2012 na Ursynowie"
2

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów

18876,00 zł

Kikowskie lato 2011-organizacja 16 obozów wyjazdowych dla grup
prowadzonych przez Sekcję Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
3

73620,00 zł

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji

Kikowska zima 2011-organizacja obozów dla grup prowadzonych przez
Sekcję Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
4

29700,00 zł

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji

,

5
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

zł

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu
woj..mazowieckiego
1

17150,00 zł

Wojewoda Mazowiecki
Narodowe Centrum Kultury

2

Projekt Białoruś 2011-Organizacja wakacyjnej sesji naukowej dla
Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na
Białorusi

70000, 00 zł

3

, zł

4

, zł

12

, zł
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IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

X.Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

Libella Sp. z o.o.

Krakowiaków 80/98

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

29 %

29 %

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

1
2
3
4
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Data zakończenia
kontroli

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

