KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok
1. Nazwa i adres:
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02
REGON: 000770809
Numer KRS: 0000034785
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9499Z: Działalność Pozostałych Organizacji
Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem posiadającym status Organizacji Pożytku
Publicznego od 22 lutego 2005 roku.
Klub prowadzi również działalność gospodarczą:
- wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- reklama (PKD 73.1)
3. Zarząd:
Prezes:
 Joanna Święcicka




Wiceprezesi:
Paweł Broszkowski
Marek Zając
Krzysztof Ziołkowski



Sekretarz:
Jakub Kiersnowski



Skarbnik:
Krzysztof Sawicki

Członek Prezydium Zarządu:
 Kazimierz Mazan
Członkowie Zarządu:
 Piotr M.A. Cywiński
 Maria Czaplińska
 Andrzej Friszke
 Stanisław Latek
 Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski





Paweł Sawicki
Ewa Teleżyńska
Michał Tomaszewski

4. Komisja Rewizyjna:






Paweł Rościszewski- przewodniczący
Izabella Bnińska - wiceprzewodnicząca
Maria Borkowska
Jacek Moskwa
Sławomir Nałęcz
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KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
1. Cele statutowe KIK:









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.

2. 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, stypendialnej i charytatywnej;
organizacja spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych;
współpraca z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
podejmowanie inicjatyw obywatelskich, kulturalne, ekologiczne;
współpraca z Episkopatem Polski.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji
działalności.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2013.do 31.12.2013.
5. Klub Inteligencji Katolickiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą
liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości
nominalnej.
7. Rachunek Zysków i Strat sporządzony jest metodą porównawczą. Wg stanu na dzień 31 grudnia
2013 r.
8. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku – Klub zrzeszał 1624 członków, oraz zatrudniał
8 etatowych pracowników (6,4 etatów). W ramach realizowanych zadań i projektów
zatrudniane były także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. W 2013r
na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniono 122 osoby.
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