KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w roku 2005
Informacje podstawowe
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Oboźna 7/55, 00-332 Warszawa, jest organizacją pożytku
publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem: 34785. Obecnie Klub zrzesza 1700
członków. Zatrudnia 8 etatowych pracowników. W ramach realizowanych zadań zatrudniano
także na podstawie umów zleceń i o dzieło.
Cele statutowe Klubu:
pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół,
za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną,
tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym, tworzenie klimatu
dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk katolickich,
innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi,
tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i
politycznej,
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych,
przygotowanie do działalności publicznej,
kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na
krzywdę i potrzeby bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym;
wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę
z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu;
rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności i
twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską.
Przewidziane przez statut formy realizacji celów:
organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i nabożeństw, służących formacji
religijnej;
organizacja spotkań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom życia
społecznego;
prowadzenie działalności ekumenicznej.
prowadzenie działalności wychowawczej, turystycznej, gospodarczej, wydawniczej,
oświatowo-wychowawczej, charytatywnej;
organizacja spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych;
współpraca z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za
granicą;
podejmowanie inicjatyw obywatelskie, kulturalne, ekologiczne;
współpraca z Episkopatem Polski.
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Działalność Klubu
Priorytetami działalności Klubu w roku 2005 były działalność formacyjna, działania
integracyjne, praca z dziećmi i młodzieżą, współpraca z innymi Klubami, organizacjami
chrześcijańskimi w Polsce i Europie, działalność stypendialna i pomocowa.
Co miesiąc wydawany jest przeznaczony dla członków Informator Klubowy, zawierający
wszystkie ważne informacje dotyczące bieżącej działalności i programu. W lokalu Klubu oraz
poza nim odbywa się szereg spotkań przeznaczonych dla członków. Są to zarówno Zebrania
ogólne, podczas których wygłaszane są ogłaszane w Informatorze prelekcje, jak i spotkania w
ramach Sekcji. Prowadzona jest także klubowa czytelnia.
W roku 2005 w związku z wymówieniem siedziby przy ul. Kopernika 34, przeniesiono
siedzibę Klubu do lokalu przy ul. Oboźnej 7/55. Podjęto również decyzję o zakupie nowej
siedziby przy ul. Freta 20/24a i o działaniach zmierzających do realizacji zakupu.
Podjęto także prace nad nową strukturą informacji – Zarząd pracował nad rozszerzeniem
horyzontalnej komunikacji między członkami KIK-u w oparciu o nową witrynę internetową
Klubu.
W związku ze zmianą siedziby Klub nieodpłatnie przekazał na własność Państwa część
swych materiałów archiwalnych w celu włączenia ich do państwowego zasobu archiwalnego
oraz wyraził zgodę na korzystanie z tych materiałów przez wszystkie zainteresowane osoby
na ogólnych zasadach.
Klub ściśle współpracuje z innymi Klubami Inteligencji Katolickiej z całej Polski
zrzeszonymi w ramach Porozumienia KIK. Prowadzona jest wspólna strona www. W roku
2005 odbyło się wiele spotkań w ramach Porozumienia KIK. Z niektórymi klubami
prowadzona jest pogłębiona współpraca programowa.
Klub (jako uczestnik Forum Św. Wojciecha) angażował się w organizację Zjazdu
Gnieźnieńskiego 2005. Coroczne Zjazdy mają charakter ekumeniczny, międzynarodowy oraz
wielokulturowy. Są związane z ideą zjednoczonej Europy. Gromadzą kilkaset reprezentantów
wielu ruchów i stowarzyszeń z Europy Wschodniej i Zachodniej.
KIK uczestniczył także w obchodach Dnia Papieskiego (październik 2005), oraz w
Kongresach Tematycznych organizowanych przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich
będących elementami trwającego 2 lata Kongresu Ruchów Katolickich.
Klub jest członkiem Pax Romana - międzynarodowego ruchu intelektualistów katolickich.
Pax Romana skupia wiele organizacji z całego świata. Prezes Klubu jest obecnie
wiceprezesem Pax Romana (na Europę). Przedstawiciele Klubu uczestniczą w spotkaniach
organizowanych w ramach tego ruchu. Aktualnie Prezes Klubu bierze udział w pracy grupy
roboczej przedstawicieli europejskich organizacji świeckich ("Inicjatywy Chrześcijan dla
Europy").
Członkowie Klubu współpracują także z innymi międzynarodowymi ruchami i
organizacjami: JECI-MIEC, Pax Christi.
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Finansowanie działalności Klubu
Przychody
W roku 2005 przychody wynosiły razem 1 339 700,80 zł. Są to fundusze pochodzące ze
składek członków, z przychodów od spółki „Libella”, której Klub jest współwłaścicielem,
oraz szeregu darowizn. Klub otrzymał od Darczyńców łącznie 505 703,53 zł, z czego od
instytucji 174 619,08 zł, od sponsorów prywatnych 331 084,45 zł, a z tytułu 1% podatku na
OPP 25 990,27 zł (zostały one przeznaczone na: Program Stypendialny KIK 17 991,19 zł,
Sekcję Rodzin 6 847,70 zł, Klub Żeglarski Santa Maria 899,10 zł, Sekcję Pomocy 214,08 zł,
Zespół Indii 38,20 zł).
Koszty
W roku 2005 koszty wynosiły łącznie 1 082 191,05 zł. Koszty statutowe opiewały na 730
095,98 zł, natomiast koszty administracyjne (część kosztów czynszu, energii, usług
telekomunikacyjnych i opłat pocztowych, wynagrodzenia pracowników Klubu,
ubezpieczenia społeczne, podatki, koszty remontów, itp.) to 352 095,07 zł.
Działalność statutową Klubu można ująć w poszczególne projekty finansowe. Większość
kosztów statutowych realizowana była z przychodów spółki „Libella". Poszczególne projekty
miały także dodatkowych sponsorów.
Działalność Sekcji Rodzin obejmuje pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. W roku
2005 Sekcja organizowała szereg spotkań i wyjazdów, m.in.: biwaki zimowe i letnie,
wyjazdy formacyjne i rekolekcyjne dla wychowawców. W ramach tych wydarzeń Klub
ponosił niektóre koszty transportu, noclegów, wyżywienia, imprez turystycznych i
niezbędnych drobnych zakupów. Klub opłacał także wynagrodzenia pracownika sekretariatu
sekcji oraz honoraria za wykłady i specjalistyczne zajęcia z młodzieżą. W roku 2005 na
działalność w ramach sekcji wydano 82 771,68 zł. Fundusze pochodziły głównie z
przychodów od „Libella” sp z o.o.. Źródłem dochodów były także wpłaty z tytułu 1%
podatku na OPP oraz innych darowizn osób prywatnych.
Porozumienie KIK. Klub ponosi koszty redakcji strony www Porozumienia KIK, spotkań
przedstawicieli KIKów oraz współpracy programowej z innymi klubami. W 2005 roku na ten
cel przeznaczono 79 421,94 zł. Całość pokryły środki od „Libella” sp z o.o.
Program Stypendialny. Jego pracę koordynuje Komisja Stypendialna, której ramy działania
wyznacza Regulamin. Zasady Programu Stypendialnego są regulowane przez Zarząd Klubu.
Głównym celem projektu jest wspieranie ludzi aktywnych, którzy nie są w stanie pokryć
wszystkich niezbędnych wydatków związanych ze swoim kształceniem czy rozwojem. KIK
przyznaje stypendia naukowe oraz socjalne. W roku 2005 na podstawie specjalnie
zawieranych umów stypendialnych wypłacono stypendia w łącznej kwocie 66 160 zł. Projekt
finansowany był z wpłat: z tytułu 1% podatku na OPP, innych darowizn osób prywatnych,
Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” s.a., „Procter&Gamble Operations”,
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Projekt „Białoruś” to zorganizowany przez członków KIK zjazd naukowy uczniów i
nauczycieli z Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska. Jego celem było
umożliwienie uczniom nauki w godnych warunkach oraz integracja całej społeczności
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szkolnej, a także propagowanie idei pomocy dla Białorusi. Budżet projektu w 2005 roku
wynosił 45 872,90 zł. Obejmował koszty dojazdu i pobytu w Polsce uczestników z Białorusi,
koszty podróży organizatorów, koszty spotkań i imprez oraz koszty rozmów telefonicznych.
Sponsorami projektu były osoby prywatne oraz instytucje („Agora-Holding” sp. z o.o.,
„Presspublica” sp. z o.o., „Jagram” s.a., „Media Direction” sp. z o.o., „Allen and opery”,
„Grunenthal” sp. z o.o., Fundacja im. Klementyny z Tyszkiewiczów, „Passus” sp. z o.o.,
„Swiss Incest” sp. z o.o., „Pieńkowski-Hurt-Detal”).
Zjazd Gnieźnieński. W roku 2005 Klub poniósł część kosztów wynagrodzenia dla osób
koordynujących przygotowanie Zjazdu, koszty nagłośnienia, a także koszty spotkań
organizacyjnych (w tym przejazdy uczestników). Środki pochodziły z funduszy
przekazanych przez „Libella” sp. z o.o. i wynosiły 30 081,70 zł.
Chór Ars Cantata jest kameralnym chórem posiadającym bogaty repertuar muzyki religijnej
i świeckiej. Uczestniczy w wielu konkursach i przesłuchaniach, odbywa koncerty. Klub
finansuje wynagrodzenia osób koordynujących pracę chóru, koszty noclegów i wyżywienia
podczas wyjazdów warsztatowych. Całość wydatków w roku 2005 wynosiła 19 600 zł i była
finansowana z przychodów od „Libella” sp z o.o.
Projekt Pax Romana - Klub ponosił koszty za wynagrodzenie za prowadzenie sekretariatu
projektu, koszty delegacji i spotkań oraz wpłacił składkę członkowska w Pax Romana.
Wydatki w ramach projektu opiewały na kwotę 17 481,90 zł i były finansowane z funduszy
przekazanych przez „Libella” sp. z o.o. oraz od fundacji Renovabis.
W ramach KIK działa Klub Żeglarski Santa Maria. W ramach działalności tej sekcji
organizowane są szkolenia oraz rejsy śródlądowe i morskie. Klub zajmuje posesję nad
Zalewem Zegrzyńskim. Znajdują się tam hangary oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne dla
działalności sekcji. Klub ponosi koszty dzierżawy terenu oraz opieki nad majątkiem sekcji,
ponosi także inne koszty związane z funkcjonowaniem Santa Marii. W roku 2005 na te cele
wydano 16 272,19 zł. Fundusze pochodziły z pieniędzy przekazanych ze spółki „Libella”
oraz z przychodów z tytułu 1% podatku na OPP oraz innych darowizn osób prywatnych.
Żeński Chór Muzilo to drugi chór Klubu. W jego repertuarze znajdują się głównie pieśni
patriotyczne i religijne. W roku 2005 działalność chóru wiązała się z kosztami wynagrodzeń
związanych z realizacją zadania publicznego „Koncerty z okazji Bitwy Warszawskiej i
Święta Niepodległości”, na które środki przekazał Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. Dokonano także zakupu nowych strojów dla chórzystek. Na te cele wydano
łącznie 7 322,17 zł.
W ramach działalności charytatywnej Klubu działa Sekcja Pomocy. Sprawuje ona opiekę
nad ok. 50 osobami (opieka nad osobami starszymi lub chorymi, organizacja drobnego
wsparcia materialnego, pomoc w drobnych sprawach codziennych, porządki, zakupy). Klub
opłaca wynagrodzenie oraz dokonuje zwrotu kosztów rozmów telefonicznych pracownika
koordynującego pracę sekcji. Koszty finansowane były ze środków pochodzących od spółki
„Libella” oraz z przychodów z tytułu 1% podatku na OPP i wynosiła 6 408,11 zł.
Inne koszty - do kosztów działalności statutowej w 2005 roku zaliczały się także: część
kosztów czynszu, energii, usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych (w wymiarze
odpowiadającym działalności statutowej). Jako koszty statutowe traktuje się również
wynagrodzenia za prace związane z tworzeniem i realizacją programu Klubu, koszty
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opracowania i druku Informatora Klubowego. Cele te zostały opłacone z pieniędzy
otrzymanych od firmy „Libella" sp. z o.o. oraz wpłat członków Klubu z tytułu składek i
wpisowego. Suma tych kosztów wynosiła 347 129,27 zł.
W Klubie funkcjonuje także szereg drobniejszych z punktu widzenia finansowego projektów
finansowanych z wpływów od spółki „Libella” oraz (niektóre) z przychodów z tytułu 1%
podatku na OPP, łącznie na ich cele wydano 11 572,82 zł. Były to (wg wysokości wydatków):
Czytelnia - prenumerata czasopism i zakup książek (4 430,83 zł), Sekcja Emaus - zakupy
materiałów niezbędnych podczas zajęć z dziećmi, drobne wynagrodzenia (1 747,26 zł),
Zespół Indii - koszty wysyłki paczek do Indii (1 726,50 zł), Sekcja Nauczycielska - koszty
wyjazdu na Zjazd Nauczycieli w Salzburgu (995,74 zł), Drum Bun - koszty organizacji
imprez sekcji młodzieżowej: Zabawa Majowa, Kopanina (930,00 zł), Zebrania ogólne koszty prelekcji wygłaszanych w ramach Zebrań ogólnych Klubu (586,00 zł), Sekcja
Kulturalno-Turystyczna - zakup książęk, map, wykład, wywołanie zdjęć (421,90 zł),
Piknik KIK - koszty organizacyjne i związane z bieżącą obsługą Pikniku Klubowego (384,59
zł), Sekcja Historyczna - koszty prelekcji wygłaszanych w ramach spotkań sekcji
(350,00 zł).
Załączniki:
Uchwała Zarządu z dnia 12 lipca 2005 roku
Uchwała Zarządu z dnia 19 września 2005 roku
Uchwała Zarządu z dnia 15 listopada 2005 roku
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