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 2013

 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
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Wiceprezesi: Paweł Broszkowski, Marek Zając, Krzysztof Ziołkowski;
Sekretarz: Jakub Kiersnowski; Skarbnik: Krzysztof Sawicki; Członek
Prezydium: Kazimierz Mazan;
Pozostali Członkowie Zarządu: Piotr M. A. Cywiński, Maryna Czaplińska,
Andrzej Friszke, Stanisław Latek, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Paweł
Sawicki, Ewa Teleżyńska, Michał Tomaszewski
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Paweł Rościszewski;

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Komisja Rewizyjna: Wiceprzewodnicząca: Izabella Bnińska;

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

Pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej: Maria Borkowska, Jacek
Moskwa, Sławomir Nałęcz

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
CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH A TAKŻE
DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI

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

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

- DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu roku szkolnego. Latem
2013 roku odbyło się 17 obozów: 5 stacjonarnych, 5 spływów kajakowych (w tym 1 na Litwie), 1 rejs żeglarski i 6
wędrownych (w tym: w Gruzji, Macedonii, na Ukrainie i w Rumunii).
Powtarzającą się każdej niemal zimy trudnością są rozbieżne terminy ferii wychowawców (w większości studentów) i
uczestników obozów. Z tego powodu coraz częściej obozy zimowe organizowane są na przełomie grudnia i stycznia, a nie
w terminie ferii szkolnych, w związku z tym w zimie 2013/2014 na 14 obozów 10 odbyło się w przerwie świątecznej, a tylko
4 w czasie ferii lutowych. Pięć obozów odbyło się na Słowacji.
Większość obozów letnich i część zimowych było wizytowanych przez członków zarządu, koordynatorów lub rodziców
doświadczonych w pracy Sekcji. W miarę możności staramy się, aby obozy były odwiedzane również przez księży.
Młodzież i wychowawcy SR regularnie biorą udział w rekolekcjach. Na wiosnę 2013 roku, po całorocznym kursie
przygotowawczym, sakrament bierzmowania przyjęło 46 osób.
W obozie dla wychowawców w roku 2013 wzięło udział 20 osób. Drugi już raz odbył się on według opracowanej na nowo
formuły. Obóz uzyskał dotację z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.
Prowadzone były również szkolenia dla wychowawców obejmujące różnego rodzaju tematy. W celu wsparcia
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.
- AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
W 2013 r. kontynuowała swoją działalność Akademia Trzeciego Wieku KIK. Projekt obejmuje szereg działań warsztatowowykładowych. W działaniach Akademii regularnie uczestniczy około 100 osób. Projekt dofinansowany jest z funduszy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasta st. Warszawy.
- BIAŁORUŚ
W czasie ubiegłorocznej lipcowej sesji gościliśmy łącznie 72 uczniów oraz 11 nauczycieli z Niezależnego Liceum
Humanistycznego im. Jakuba Kolasa z Mińska.
Myślą przewodnią tegorocznego programu nauczania były wędrówki tropami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa. Były
spacery Krakowskim Przedmieściem, Bednarską, Mariensztatem, kościoły Karmelitów i Wizytek, a zaraz po przyjeździe
wszyscy udali się na całodzienny festyn organizowany przy Państwowych Torach Wyścigów Konnych. Jak co roku bardzo
bogaty był program lekcji historycznych organizowanych przez warszawskie placówki muzealne. Dom Spotkań z Historią
zorganizował spacer śladami warszawskiego Getta, udało się zwiedzić nowo powstające Muzeum Historii Żydów Polskich,
a także Muzeum Narodowe i Zamek Królewski. Spotkania z literaturą, sztuka i historią zwieńczył dwudniowy program
poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Uczniowie i nauczyciele wspólnie z wolontariuszami z Klubu odwiedzili kwatery
powstańcze na Powązkach i inne miejsca związane z wydarzeniami lat 1863 – 1865.
Odbyło się również wiele spotkań z osobami, które dziś tworzą historię. Białorusinów odwiedził doradca Prezydenta RP,
Henryk Wujec. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych szkołę przyjęła wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a w Pałacu
Prezydenckim Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. Odbyło się także spotkanie w Narodowym Banku Polskim
oraz warsztaty w Mokotowskim Bussines Parku w firmie Aegis Media.
Tradycyjnie weekend poświęcony był na kilkudniową wycieczkę po Polsce. Licealiści wraz z grupą kikowców pojechali do
Poznania i Gniezna, gdzie zwiedzali miejsca związane z początkami polskiej państwowości oraz z wielkopolską walką o
demokrację w Polsce. Zwieńczeniem tej wizyty było spotkanie w Gnieźnie z ks. Prymasem Seniorem arcybiskupem
Henrykiem Muszyńskim. Wycieczka była możliwa dzięki wsparciu, jakie uzyskaliśmy od Narodowego Centrum Kultury.
Uczniowie szkoły im. Stefana Bryły zorganizowali wieczorny piknik. Pobyt jak zwykle zakończył się wieczorem poezji i pieśni
polskich i białoruskich, który organizowany był przez naszych gości dla nas, jako gospodarzy, oraz dla wszystkich
grantodawców i sympatyków. Na to spotkanie przybył wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Pomimo tak wielu
atrakcji licealiści z nawiązką zrealizowali wszystkie zajęcia szkolne, jakie mieli zaplanowane.
Tak bogaty w różnorodne wydarzenia projekt mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowemu, otrzymanemu od
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Przemiany w regionie – RITA”, którego operatorem jest
Fundacja Edukacja dla Demokracji
- PROJEKTY/DZIAŁANIA SEKCJI KIK
W roku 2013 w Klubie funkcjonowało 16 Sekcji i zespołów tematycznych, odbyło się przeszło 100 spotkań otwartych i
sekcyjnych. W roku sprawozdawczym Klub prowadził ponad 20 różnorakich projektów dofinansowanych na szczeblu
administracji państwowej i samorządowej a także ze środków Unii Europejskiej.
- STYPENDIA
W 2013 roku Komisja Stypendialna ogłosiła jedną edycję Konkursu Stypendialnego KIK.
- PONTIFICI
24 października 2013 roku Laureatem Nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów – została dr Helena Pyz świecka
misjonarka, naczelny i jedyny lekarz Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, dyrektor szkoły w tym
Ośrodku, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Nagroda ustanowiona została w 2006 r. przez Zarząd KIK.
Przyznawana jest za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Kapitułę
Nagrody stanowią Członkowie Honorowi Klubu. Nagroda przyznana została po raz ósmy.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

„cały kraj”, „zagranica”

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

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom X
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

5500

Osoby
prawne

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
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 13 stycznia 2013 r. odbyło się Klubowe spotkanie opłatkowe. Gościem specjalnym spotkania był kard. Kazimierz
Nycz – arcybiskup metropolita warszawski.
 19 stycznia 2013 r. delegacja Klubu uczestniczyła w Mińsku w uroczystościach związanych z 10 rocznicą pracy w
„podziemiu” Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku
 W kwietniu 2013 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie KIK. Walne Zebranie rozpoczęto filmową
prezentacją wspomnień prof. Stefana Swieżawskiego z obrad II Soboru Watykańskiego wraz z komentarzem ks.
Adama Bonieckiego. Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok poprzedni.
 24 kwietnia 2013 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego odznaczeń państwowych zasłużonym członkom Klubu „za wybitne zasługi w
działalności publicznej i społecznej, za osiągnięcia w tworzeniu, pogłębianiu i szerzeniu kultury religijnej,
intelektualnej, artystycznej i politycznej, za działalność oświatową na rzecz dzieci i młodzieży” odznaczeni zostali:
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – Jan Turnau i Stefan Wilkanowicz; Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski – Krzysztof Byrski, Stanisław Latek, Zbigniew Nosowski i Krzysztof Ziołkowski; Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Paweł Broszkowski, Grzegorz Dąbrowski i Marek Kielanowski; Kolejne
osoby otrzymały Złote i Srebrne Krzyże Zasługi. Główna Księgowa Klubu otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią
Służbę.
 W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła także Pierwsza Dama Anna Komorowska, Szef Kancelarii
Prezydenta RP Jacek Michałowski oraz prezydenccy ministrowie i doradcy: Tadeusz Mazowiecki, Maciej
Klimczak, Stanisław Koziej i Jaromir Sokołowski.
 W dniach 15-20 maja 2013 r. odbyły się w Polsce dwa spotkania poświęcone duchowości pokoju. Głównymi
organizatorami spotkań były trzy organizacje: międzynarodowy, katolicki ruch pokojowy Pax Christi
International, akcja solidarności niemieckich katolików Renovabis oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Uczestnikami spotkania byli członkowie władz i sekretariatu Pax Christi oraz delegaci z Belgii, Bośni i
Hercegowiny, Chorwacji, Holandii, Polski, Rosji, Nowej Zelandii i Kosowa.
 3 czerwca 2013 roku w kościele św. Marcina odbyła się uroczystość przyjęcia przez KIK-owską młodzież
sakramentu bierzmowania. Uroczystości przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski.
Do Sakramentu przystąpiło ponad 40 wychowanków Klubu. Przygotowania prowadzili „świętomarcińscy” księża
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej
wspólnie z licznym gronem klubowych animatorów.
działalności pożytku publicznego  16 czerwca 2013 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło ponad 500 osób.
(Należy podać informację na
 Na przełomie czerwca i lipca 2013 roku po raz dziewiąty gościliśmy w Polsce młodzież z Niezależnego Liceum im.
temat rodzaju działalności
Jakuba Kołasa w Mińsku. Pobyt licealistów po raz kolejny został w dużej mierze sfinansowany przez Narodowe
nieodpłatnej organizacji w
Centrum Kultury i, jak co roku, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Gościliśmy ponad 80-osobową grupę.
okresie sprawozdawczym, wraz  W pierwszych dniach września 2013 r. przedstawiciele Zarządu Klubu spotkali się z abp. Celestino Migliore –
ze wskazaniem kodu/ów PKD
Nuncjuszem Apostolskim w Polsce celem omówienia możliwych rozwiązań prowadzących do złagodzenia sporu
2007 odpowiadającego/ych tej
między abp. Henrykiem Hoserem i ks. Wojciechem Lemańskim. Przedstawiciele KIK przekazali Nuncjuszowi list
działalności. Jeśli organizacja
Zarządu Klubu dotyczący tej sprawy.
prowadzi więcej niż 3 rodzaje
 W połowie września abp. Henryk Hoser zaprosił przedstawicieli Klubu (o co Zarząd Klubu wnioskował przed
działalności nieodpłatnej, należy
wakacjami) na spotkanie w Kurii Warszawsko-Praskiej. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Klubu i Sekretarz.
podać informację na temat
Podczas rozmowy przedstawiciele Klubu przekonywali Arcybiskupa jak ważne jest znalezienie takiego
trzech głównych rodzajów
rozwiązania sporu z ks. Wojciechem Lemańskim, które pomoże uniknąć ogólnego zgorszenia.
działalności (podanie
 24 października 2013 roku Laureatem Nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów – została p. dr Helena Pyz,
maksymalnie 3 kodów),
świecka misjonarka, naczelny i jedyny lekarz Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, dyrektor
zaczynając od głównego
szkoły w tym Ośrodku, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Nagroda przyznawana jest za zasługi w
przedmiotu działalności)
szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Kapitułę Nagrody stanowią
Członkowie Honorowi Klubu. Nagrodę przyznano została po raz ósmy.
 28 października 2013 roku zmarł śp. Tadeusz Mazowiecki, jeden z „Ojców założycieli” Klubu, założyciel i redaktor
naczelny WIĘZI, wieloletni członek Zarządu Klubu, doradca Solidarności, współautor przemian demokratycznych
w Polsce w 1989 r., pierwszy premier III Rzeczpospolitej, Członek Honorowy Klubu i Kapituły Nagrody
„PONTIFICI”. 2 listopada przedstawiciele Zarządu i niektórych sekcji Klubu pełnili wartę honorową przy trumnie z
ciałem śp. Tadeusza Mazowieckiego wystawioną w Pałacu Prezydenckim. 3 listopada odbył się pogrzeb na
cmentarzu w Laskach. Klub współpracował z Kancelarią Prezydenta i Premiera przy organizacji uroczystości
pogrzebowych.
 13 listopada 2013 r. rozpoczął się kolejny rok działalności Akademii Trzeciego Wieku KIK. Projekt obejmuje szereg
działań warsztatowo-wykładowych. W działaniach Akademii regularnie uczestniczy kilkadziesiąt osób. Projekt
dofinansowany jest m.in. ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
 W listopadzie 2013 r. w Mińsku grupa Klubowej młodzieży wraz z młodzieżą z Liceum Humanistycznego im.
Jakuba Kolasa uczestniczyła w kilkudniowych warsztatach z zakresu zarządzania i umiejętności interpersonalnych
zorganizowanych w ramach Projektu Białoruś.
 W grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się, już po raz czwarty, akcja - „Rodzina-Rodzinie” –
akcja świątecznego wsparcia przez rodziny Klubowe rodzin osób niewidomych, będących pod opieką sióstr
franciszkanek Służebnic Krzyża. Akcja odbywa się corocznie w ramach działalności Sekcji pomocy KIK.
 Klub jest także partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Współpracował m.in. z Inicjatywą
Wolna Białoruś, Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian, Laboratorium
WIĘZI, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi, Warszawskim Klubem Tygodnika Powszechnego, Centrum Myśli
Jana Pawła II, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacją ks. Niedzielaka. Siedziba Klubu
służyła różnym wspólnotom religijnym i mniej lub bardziej sformalizowanym grupom do organizowania spotkań.
 Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana – międzynarodowego ruchu
intelektualistów i studentów katolickich. W roku 2013 członkowie Klubu reprezentowali KIK na
międzynarodowych spotkaniach. Młodzieżowa sekcja Klubu: Drum Bun należy do europejskiej młodzieżowej
organizacji JECI – MIEC European Coordination.
 KIK warszawski jest również wydawcą kwartalnika „Kontakt. Magazyn nieuziemiony.”
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DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
ORGANIZACJI GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH

Kod PKD: 94.99.Z
Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg
terytorialny
prowadzonej
przez
organizację nieodpłatnej
działalności
pożytku
„cały kraj”, „zagranica”
publicznego
(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)

X tak

W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery czasopisma „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”:

Cześć Pracy! (22/2013)

Post-Turysta (23/2013)

Pols-kość Niezgody (24/2013)
Był to pierwszy rok, w którym koszty tworzenia pisma w części pokryte były z funduszy Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Na 2014 również udało się dostać dofinansowanie (choć tym razem konieczne było
odwołanie).
Kontakt nadal dostępny jest w salonach EMPiK w większości dużych miast w Polsce. Od niedawna również w
niektórych Świetlicach Krytyki Politycznej.

WYDAWANIE CZASOPISM I
POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

Kod PKD: 58.14
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny
prowadzonej
przez
organizację
odpłatnej
działalności
pożytku
„cały kraj”
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”,
„powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

X tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu
działalności gospodarczej W minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim
(Należy podać informację na w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z dwoma firmami,
temat
rodzaju
działalności
gospodarczej
prowadzonej które prowadzą w siedzibie KIK warsztaty psychologiczne oraz szkolenia managerskie. Cały
przez organizację w okresie dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony był na działalność statutową KIK.
sprawozdawczym,
wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 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:
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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)

1218191,71 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

182,18 zł

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

43903,18 zł
336145,75 zł

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

3741,95 zł
138469,80 zł

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

153934,00 zł
40000,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

745380,83 zł

a) ze składek członkowskich

83630,50 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

647332,31 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

41314,77 zł
76265,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

w
tym:

1056526,58 zł

14418,02 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

, zł

e) ze spadków, zapisów

, zł

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

, zł

g) z nawiązek sądowych

, zł

h) ze świadczeń pieniężnych

, zł

8. Z innych źródeł

,

7

zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-11,14 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

74288,52 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

74288,52 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

43903,18 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

9570,80 zł

Szkolenia i formacja wychowawców Sekcji Rodzin

2
3
4
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

2

ZEBRANIA OGÓLNE, PROJEKTY OGÓLNOKLUBOWE

3037,70 zł
31294,68 zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
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
w
tym :

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:
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Koszty ogółem:

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

1404057,48 zł

43903,18 zł

1073225,92 zł

43903,18 zł

41325,91 zł

0,00 zł

1976,48 zł
266464,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

21064,88 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

X 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)

tak

X 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

X 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)

8 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

122 osoby

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

X tak
1. Organizacja ma członków

nie

9

5,5 etatów

osób fizycznych

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

1624

osób prawnych
organizacja pozyskała

51 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła

29

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)

X tak
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

250 osób

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

80 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

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

30 osób
8 osób

e) inne osoby

132 osób

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

a) z tytułu umów o pracę

224836,38 zł
220460,38 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

404921,17 zł

0,00 zł

nagrody

4376,00 zł

premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł
180084,79 zł
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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

404921,17 zł

11003,79 zł

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

393917,38 zł

0,00 zł

2625,59 zł
0,00 zł
2024,60 zł
2879,17 zł
0,00 zł
4998,99 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

X nie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

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

X tak
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

Kikowskie lato 2013 (organizacja 14 obozów wyjazdowych dla grup
prowadzonych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie)
63 000,00 zł

1

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji

Mam pomysł 2013-aktywizacja nieformalnych grup młodzieżowych
istniejących przy Klubie Inteligencji Katolickiej
10 000,00 zł

2

Urząd M. St. W-wy-Biuro Edukacji- BE/B/V/2/9/1/U-215/140/2013/AM
Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016
3

9 334,00 zł

Miasto St. Warszawa-PS/B/VI/3/10/362/2013-2016
Wąpiersk 2013-szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców dzieci i młodzieży

4

5 000,00 zł

Miasto St. Warszawa-CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/179/51/2013/NGO/MG
Chór Ars Cantata -"Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej"

5

M. St. W-wa-Dzielnica Ursynów-URN-XII/WKU/B/VII/1/1/2626/LW/2013

4 000,00 zł

Chór Ars Cantata -"Tuwim in memoriam"-koncert monograficzny z okazji roku
Juliana Tuwima
10 000,00 zł

6

M.St.W-wa Biuro Kultury Urzędu-KU/B/VII/1/1/239/13
Chór Ars Cantata -"Koncert muzyki chóralnej-Jubileusz 20-lecia Parafii
Wojskowej Bł. Jana Pawła II w Wesołej"
4 500,00 zł

7

M. St. W-wa-Dzielnica Wesoła-WES/WOW/B/VII/1/1/144/2013/753

8

Chór Ars Cantata -"Pieśni i piosenki Niepodległej Polski. Wspólny koncert
Męskiego Zespołu Wokalnego "Calvi Cantores" z Knurowa i chóru
kameralnego "Ars Cantata" z Warszawy."
M. St. W-wa-Dzielnica Bemowo- UD-I-WKU/B/VII/1/1/44/2013/1247
X tak

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

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
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4 000,00 zł

Lp Nazwa zadania

Kwota

Chór Ars Cantata -Koncert muzyki chóralnej pt. " Pieśni i piosenki
Niepodległej Polski"
9 740,00 zł

1

MON-umowa nr 220/2013/454
Projekt "Post-turysta.pl-inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość
Polaków na temat globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji
zachowań turystycznych

2

73 250, 00 zł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - 872/EG 2013/NGO
Akcja Letnia 2013-Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży
3

44 100,00 zł

Wojewoda Mazowiecki -Kuratorium Oświaty - 10/WAW/2013
Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej

4

30 479, 80 zł

MPiPS - umowa 361/II/2012 ASOS
Wydawanie magazynu "Kontakt" w roku 2013

5

25 000,00 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 03113/13/FPK/DMP

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X 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

Krakowiaków Nieruchomości Sp. z
o.o.

Krakowiaków 80/98

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

40,85 %

40,85 %

2

%

%

3

%

%
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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

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

1
2
3
4
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 X nie
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

14

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

