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I. CZŁONKOWIE 
 

Ogólna liczba członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawskiego wynosi na dzień 

26 kwietnia 2018 roku 1696 osób. Od ostatniego Walnego Zebrania (23.04.2017) do Klubu 

przystąpiły 22 osoby, 11 zrezygnowało z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, 

zmianę miejsca zamieszkania), a (według informacji otrzymanych przez sekretariat 

KIK) 12 zmarło. Spośród wszystkich członków Klubu 447 osób to Członkowie Zwyczajni. 
  

W roku sprawozdawczym spośród Członków Zwyczajnych (według informacji posiadanych 

przez sekretariat Klubu) zmarły 2 osoby: Jerzy Kłoczowski (członek honorowy) oraz Magdalena 

Czaputowicz. 
 

Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 6 nowych Członków Zwyczajnych: 

Wandę Kaczor, Joannę Kurellę, Magdalenę Marzec, Jacka Przeciszewskiego, Jana Szypulskiego  

i Stanisława Zakroczymskiego. 

 

 

II. ZARZĄD i KOMISJA REWIZYJNA 
 

 Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 24 kwietnia 2016 roku. 

Po ukonstytuowaniu się i zmianach w trakcie kadencji jego skład i struktura na dzień 

13 maja 2018 roku przedstawia się następująco: 

Prezes – Joanna Święcicka, 

Wiceprezesi – Maria Borkowska, Paweł Broszkowski, Krzysztof Ziołkowski, 

Sekretarz – Jakub Kiersnowski, 

Skarbnik – Krzysztof Sawicki, 

Członek Prezydium Zarządu – Piotr Ciacek, 

Członkowie Zarządu – Aleksandra Brochocka, Piotr M. A. Cywiński, Maryna Czaplińska, 

Kamila Dembińska, Ignacy Dudkiewicz, Andrzej Friszke, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, 

Misza Tomaszewski. 
 

16 marca 2017 roku z Zarządu ustąpiła Ewa Teleżyńska. W dniu 20 marca 2017 roku Zarząd 

jednogłośnie kooptował do Zarządu Klubu Aleksandrę Brochocką, przewodniczącą Sekcji 

Rodzin, która wcześniej ustąpiła z Komisji Rewizyjnej KIK. 
 

Od 23 kwietnia 2017 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 13 maja 2018 roku Zarząd 

odbył łącznie 4 zebrania. Między zebraniami odbywały się intensywne prace Zarządu 

za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.  

 

 Komisja Rewizyjna Klubu została wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 24 kwietnia 2016 

roku. Po ukonstytuowaniu się i zmianach w trakcie kadencji jej skład i struktura na dzień 

13 maja 2018 roku przedstawia się następująco: 

Przewodniczący – Stanisław Latek 

Wiceprzewodnicząca – Izabella Bnińska 

Członek Komisji: Kuba Wygnański. 
 

16 marca 2017 roku Paweł Sawicki, a 20 marca 2017 roku Aleksandra Brochocka złożyli 

rezygnacje z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. 
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III. OGÓLNY OPIS WYDARZEŃ KLUBOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM  
 

W roku sprawozdawczym Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem. 
 

Jak co roku istotną częścią życia Klubu była działalność Sekcji. Prace sekcji skupiały się 

na formacji religijnej, kulturalnej i intelektualnej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. W sposób 

szczególny absorbujące były prace nad przygotowaniem licznych obozów, wyjazdów, szkoleń, 

rekolekcji, spotkań, konferencji i koncertów, jak również prace na rzecz pojednania polsko-

ukraińskiego, wsparcie dla środowisk pozarządowych na Białorusi i organizacja kolonii 

dla dzieci z Ukrainy. 
 

W aktywnościach sekcji w sposób szczególny należy zauważyć bardzo intensywną działalność 

KONTAKTU, który w roku sprawozdawczym obchodził 10-lecie swojej działalności.  

Istotnym wydarzeniem związanym z pracą klubowych Sekcji było również utworzenie 

wspólnego sekretariatu Klubu Żeglarskiego „Santa Maria” i Sekcji Wigierskiej. 
 

Ponadto należy odnotować, że jesienią 2017 roku w Klubie rozpoczął działalność Zespół 

ds. bezpieczeństwa. Jest to pierwszy międzysekcyjny zespół problemowy, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele Sekcji Rodzin, Santa Marii, Sekcji Wigierskiej, Drum Buna oraz 

sekretariatu i Zarządu KIK. Celem zespołu jest opracowanie wspólnych minimalnych 

i podstawowych zasad dot. kwestii bezpieczeństwa na obozach i wyjazdach organizowanych 

w ramach KIK-u.  
 

Inne ogólnoklubowe działania realizowane były poprzez projekty. W roku sprawozdawczym 

w Klubie realizowanych było 19 projektów. Były to projekty zarówno jednorazowe, jak również 

cykliczne, kilkumiesięczne oraz kilkuletnie. Realizowane były tak w ramach działalności sekcji jak 

i w ramach prac sekretariatu Klubu. Kilka projektów miało wymiar międzysekcyjny. 
 

Istotny wpływ na działalność Klubu w roku sprawozdawczym miały również wydarzenia 

związane z procedowanymi, a następnie uchwalonymi ustawami dotyczącymi Sądu 

Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądów Powszechnych. Ogromne demonstracje, 

liczne apele środowisk naukowych, pozarządowych i międzynarodowych do parlamentarzystów 

oraz prezydenta o niewprowadzanie w życie ustaw jednoznacznie niezgodnych z konstytucją, 

zrywających z ładem konstytucyjnym w zakresie równoważenia się i niezależności władzy 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej były również powodem troski Zarządu Klubu. 

W związku z tymi wydarzeniami Zarząd w imieniu Klubu wystosował kilka publicznych apeli. 

Część z tych głosów była wydana wspólnie z kilkudziesięcioma innymi organizacjami 

pozarządowymi i ruchami społecznymi. 
 

Innym ważnym społecznie i zauważonym przez Klub problemem były nasilające się zachowania 

rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne i faszystowskie, w sposób szczególny widoczne 

podczas coraz liczniejszych marszy współorganizowanych m.in. przez Obóz Narodowo 

Radykalny. Zarząd Klubu również w tej sprawie podejmował działania i zabierał w imieniu Klubu 

głos wraz z dziesiątkami innych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. 
 

Zaangażowanie Zarządu KIK w wymienione wyżej sprawy spotkało się z niezrozumieniem 

lub niezgodą ze strony kilkunastu członków Klubu, którzy wystosowali w tej sprawie list otwarty 

do Zarządu KIK. W związku z zaistniałą sytuacją w roku sprawozdawczym w Klubie odbyły się 

dwa dyskusyjne wewnątrzklubowe spotkania. Jedno ze spotkań zostało zorganizowane przez 

Zarząd Klubu, drugie było inicjatywą członków KIK. 
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Jak co roku, 24 października w rocznicę swojego założenia, Klub wręczył nagrodę PONTIFICI – 

Budowniczemu Mostów. Laureatem nagrody w 2017 roku został i tytuł Pontifexa otrzymał 

abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. 
 

W roku sprawozdawczym udało się zakończyć drugi etap porządkowania archiwum Klubowego. 

Dzięki tym pracom w siedzibie Klubu dostępne jest dla zainteresowanych archiwum obejmujące 

cały okres działalności Klubu tj. od października 1956 r. do końca grudnia 2017 r. Archiwum 

Klubowe to 17 metrów bieżących teczek z dokumentami oraz przeszło 1500 fotografii. 
 

Niezmiennie absorbującym zadaniem, w sposób szczególny dla Prezydium Zarządu 

i księgowości Klubu, rzutującym również na bieżącą działalność, była nieustanna praca nad 

finansowym zabezpieczeniem działalności Klubu. Prace te polegały przede wszystkim na: 

rozwoju działalności spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; wyegzekwowaniu 

od Polskiego Związku Katolicko-Społecznego wywiązania się z postanowień Ugody; rozwijaniu 

działalności projektowej poprzez pozyskiwaniu nowych grantów oraz poprawie ściągalności 

składek członkowskich, o regulowaniu których, co trzeba przyznać z pewnym rozczarowaniem, 

w dalszym ciągu wielu członków Klubu nie pamięta.  
 

Wart odnotowania jest fakt, że w ciągu roku sprawozdawczego siedziba Klubu służyła wielu 

różnorakim działaniom i inicjatywom, przede wszystkim organizowanym przez Klub, 

przez klubowe Sekcje, ale również przez członków Klubu oraz organizacje partnerskie i inne, 

z którymi Klub w różnym zakresie współpracuje. Siedziba Klubu jest bardzo intensywnie 

eksploatowana w ramach działalności statutowej Klubu, co oczywiście niezmiernie cieszy, 

ale również wymaga przeznaczania na jej utrzymanie sporych nakładów finansowych 

i czasowych. Siedziba KIK służyła członkom Klubu jako miejsce świątecznych spotkań 

i rodzinnych wydarzeń, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej różnym 

organizacjom i instytucjom jako miejsce spotkań służbowych, biznesowych i organizacyjnych.  
 

W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.: 
 

 23 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie KIK. Podczas Zebrania 

zostały przyjęte sprawozdania za rok poprzedni.  

 

 Od kwietnia 2017 roku na zaproszenie Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, metropolity 

gnieźnieńskiego Klub poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w pracach Komitetu 

Organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który 

odbędzie się w dniach 21-23 września 2018 r. pod tytułem „Europa ludzi wolnych. 

Inspirująca moc chrześcijaństwa“.  

 

 11 czerwca 2017 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. Piknik rozpoczął się polową Mszą 

Świętą, na zakończenie której Klubowi wychowawcy przyjęli specjalne błogosławieństwo 

przed zbliżającymi się obozami. Każdy z uczestników pikniku przyniósł coś na „wspólny 

stół”. Grupy Sekcji Rodzin, przedstawiciele innych sekcji oraz uczestnicy przygotowali 

różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku. 
 

 18 lipca 2017 r. Zarząd Klubu wydał publiczne oświadczenie w sprawie działań godzących 

w niezależność sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie wydane było 

w związku z uchwalonymi przez Sejm niekonstytucyjnymi ustawami dotyczącymi Sądu 

Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądów Powszechnych. 
 



 

 

St
ro

n
a5

 

 

 21 lipca 2017 r. Zarząd KIK wystosował apel do biskupów Kościoła katolickiego w Polsce 

w sprawie niekonstytucyjnych zmian ustroju Polski oraz pogłębiającego się podziału 

w społeczeństwie. 
 

 W lipcu 2017 roku infrastruktura jednego z obozów żeglarskich organizowanego przez 

Sekcję „Santa Maria” została poważnie uszkodzona prze huraganowe wiatry. Liczne 

połamane drzewa doszczętnie zniszczyły namioty sypialne dzieci. Kadra obozu stanęła 

w pełni na wysokości zadania przeprowadzając bardzo sprawną akcję ewakuacyjną, dzięki 

czemu żadnemu z uczestników nic się nie stało. 
 

 W sierpniu 2017 roku po raz trzynasty gościliśmy w Polsce młodzież z Niezależnego Liceum 

im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Gościliśmy jak zawsze ponad 80-osobową grupę, która – dzięki 

wytrwałej pracy wielu członków Klubu – mogła w „normalnych” warunkach zdobywać nowe 

cenne umiejętności i doświadczenia.  

 

 We wrześniu 2017 roku przedstawiciele Klubu uczestniczyli w pielgrzymce do Kazania 

i Moskwy. Inicjatorem pielgrzymki był ks. Manfred Deselaers, niemiecki kapłan od ponad 

20 lat pracujący w Oświęcimiu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-

żydowskiego. Pielgrzymi w Kazaniu modlili się o pokój w Europie przed obrazem Matki 

Bożej Kazańskiej, a w Moskwie spotkali się z przedstawicielami prawosławnego Bractwa 

Przemienienia Pańskiego. 
 

 We wrześniu 2017 roku Zarząd KIK podjął decyzję o potrzebie rozpoczęcia przez Klub 

systematycznych działań z zakresu pomocy humanitarnej. W lutym 2018 r. Klub nawiązał 

współpracę z ekspertką w dziedzinie pomocy humanitarnej. W marcu 2018 roku 

we współpracy ze słowacką fundacją „STEP-IN” Klub pozyskał grant w ramach konkursu 

„Polska Pomoc” finansowanego z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach 

tego projektu Klub będzie współkoordynował prace dwóch stacjonarnych i jednaj mobilnej 

przychodni lekarskich w irackim Kurdystanie.  

 

 1 października 2017 r. w kościele św. Marcina odprawiona została Msza święta inaugurująca 

nowy rok pracy Klubu. 
 

 W październiku 2017 r. wystartował po raz trzeci projekt „Plemiona”. Są to małe, 15-

osobowe grupki dzieci w wieku 7-8 lat, z 3-4 osobowym zespołem kadrowym w wieku 

licealnym. Spotykają się dwa razy w miesiącu. Organizują wspólne wycieczki, wyjazdy, 

zabawy, zajęcia. Na każdym spotkaniu jest obecny jeden rodzic. 
 

 8 października 2017 r. odprawiona została uroczysta Mszą święta z okazji 90-tych urodzin 

biskupa Bronisława Dembowskiego. 
 

 24 października 2017 r. z okazji 61. urodzin Klubu w kościele św. Marcina odbyła się 

uroczysta Msza święta, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. 

Mszę świętą koncelebrowali również abp. Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas 

polski, bp Bronisław Dembowski duszpasterz senior środowiska Klubowego, były rektor 

kościoła św. Marcina, bp Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski, ks. Andrzej Gałka 

obecny duszpasterz KIK i rektor kościoła św. Marcina, ks. Andrzej Luter, asystent kościelny 

„Więzi”, oraz ksiądz Marcin Kulczyński, sekretarz Księdza Prymasa. Muzyczną oprawę Mszy 

świętej zapewniła schola Sekcji Rodzin KIK. 

 



 

 

St
ro

n
a6

 

 24 października 2017 r. po uroczystej urodzinowej Mszy świętej ogłoszony został laureat 

nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”. Laureatem XI edycji Nagrody został ksiądz 

arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. Laudacje na cześć 

Pontifexa 2017 wygłosiła Marta Titaniec. We Mszy świętej i uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele Kościoła prawosławnego, Kościoła polskokatolickiego i Kościoła 

greckokatolickiego. 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. Nagrodę przyznano 

po raz dwunasty. 
 

 6 listopada 2017 r. Klub wraz redakcją Więzi, Fundacją im. Roberta Schumana, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Konrada Adenauera w 4. rocznicę śmierci Tadeusza 

Mazowieckiego zorganizował debatę pt. „Czy zmieniać konstytucję? Ustawy zasadnicze 

w Europie Środkowej”. 
 

 W dniach 17-20 listopada 2017 r. młodzieżowa Sekcja Drum Bun zorganizowała 

integracyjno-poznawczy wyjazd do Berlina. W wycieczce uczestniczyło około 

60 wychowanków Klubu w wieku 15-21 lat. 
 

 18 listopada 2017 r. przedstawiciele Klubu uczestniczyli w XXXVII Pielgrzymce Klubów 

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 250 osób 

z Klubów z całej Polski. Mszy świętej przewodniczył abp. Wojciech Polak, prymas polski. 
 

 18 listopada 2017 r. na zebraniu przedstawicieli KIK-ów w Częstochowie, po 37 latach służby 

na rzecz współpracy Klubów z całej Polski, Stanisław Latek złożył rezygnację  

z sekretarzowania Porozumieniu Klubów. Nowym sekretarzem Porozumienia Klubów został 

Michał Białkowski, prezes toruńskiego KIK-u. Stanisław Latek został wybrany jednym 

z trzech współprzewodniczących Porozumienia.  

 

 21 listopada 2017 r. Zarząd Klubu zdecydował o podpisaniu wspólnego, razem 

z kilkudziesięcioma innymi organizacjami i ruchami społecznymi, oświadczenia będącego 

protestem przeciwko projektowanym zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej 

Radzie Sądownictwa. 
 

 22 listopada 2017 roku Zarząd Klubu skierował do wszystkich posłanek i posłów Sejmu VIII 

kadencji indywidualny list, w którym przypomniano adresatom o złożonej przez nich 

przysiędze poselskiej oraz o indywidualnej odpowiedzialności za oddanie głosu za ustawami 

zmieniającymi w sposób niekonstytucyjny ustrój Polski. 
 

 W grudniu Sekcja Kontakt wydająca kwartalnik „KONTAKT. Magazyn nieuziemiony” 

obchodziła 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji redakcja „KONTAKTU” zorganizowała 

spotkanie warsztatowo-dyskusyjne oraz wystawę „Ucieczka z biedy” połączoną 

z tzw. escape room-em o tej samej tematyce. 
 

 2 grudnia 2017 r. zmarł przeżywszy 93 lata prof. Jerzy Kłoczowski, członek honorowy Klubu. 

 

 5 grudnia 2017 r. Zarząd Klubu wystosował list do Prezydenta Rzeczypospolitej z apelem  

i prośbą o dochowanie wierności konstytucji przy podejmowaniu decyzji w sprawie 

uchwalonych przez Sejm ustaw likwidujących w sposób niekonstytucyjny równowagę 

między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
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 9 grudnia 2017 r. podczas I Kongresu Praw Obywatelskich zorganizowanego przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Klub i Więź zorganizowali debatę „Chrześcijanie wobec praw 

człowieka – 40 lat później”. Debata nawiązywała do analogicznej, historycznej debaty 

zorganizowanej w Klubie w 1978 roku. 
 

 15 grudnia 2017 r. Zarząd Klubu postanowił o ponownym wspólnym wraz 

z kilkudziesięcioma innymi organizacjami pozarządowymi podpisaniu listu do Prezydenta  

z apelem o zawetowanie niekonstytucyjnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie 

Sądownictwa. 
 

 18 grudnia 2017 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jako jedna z 27 organizacji 

pozarządowych i inicjatyw obywatelskich zaapelował do Pana Prezydenta Andrzej Dudy 

o zorganizowanie Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym 

i Krajowej Radzie Sądownictwa przed podjęciem przez niego decyzji w ich sprawie. 

 

 W grudniu 2017 r., tuż przed świętami Bożego Narodzenia, odbyła się – już po raz ósmy – 

akcja „Rodzina-Rodzinie” – świąteczne wsparcie przez rodziny Klubowe rodzin osób 

niewidomych, będących pod opieką sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Akcja ta odbywa 

się corocznie w ramach działalności Sekcji Pomocy i Sekcji Rodzin, jej przebieg koordynują 

Monika i Grzegorz Łoskotowie. 
 

 Z końcem grudnia 2017 r. zakończył się drugi etap prac nad uporządkowaniem Klubowego 

archiwum. Witold Kunicki-Goldfinger wraz ze współpracownikami opracował inwentarz 

obejmujący łącznie 17 metrów bieżących zasobu archiwalnego. Materiał ten został ułożony 

(podzielony na kategorie) oraz opisany. Dzięki przygotowanemu inwentarzowi możliwe jest 

szersze udostępnianie Archiwum Klubowego zgromadzonego w siedzibie na Freta. 
 

 7 stycznia 2018 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się Klubowe spotkanie 

opłatkowe. Gospodarzem spotkania był ks. kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita 

warszawski. Podczas spotkania wspólnota Klubu wraz z Jubilatami świętowała jubileusz 90-

lecia Pawła Rościszewskiego i Andrzeja Wielowieyskiego. Przy okazji spotkania opłatkowego 

młodzież Klubowa zbierała dary i środki finansowe na rzecz pacjentów Poradni Zdrowia 

dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. 
 

 10 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie członków KIK dot. zaangażowania Klubu w bieżące 

wydarzenia w Kraju. Spotkanie poprzedził list otwarty z 19 grudnia 2017 r. kilkunastu 

członków Klubu do Zarządu KIK. W odpowiedzi Zarząd KIK zaproponował wspólne 

spotkanie w celu omówienia zaangażowania Klubu w sprawy publiczne. 
 

 19 stycznia 2017 r. Zarząd Klubu skierował list gratulacyjny do bpa Romualda Kamińskiego, 

nowego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. 
 

 19 lutego 2018 r. odbyły się uroczystości związane z 60-leciem WIĘZI: Msza święta, debata  

i wieczór artystyczny. 
 

 14 marca 2018 r. w związku z 50-tą rocznicą wydarzeń Marca ’68 Zarząd Klubu podpisał się 

wraz z ponad 130 innymi organizacjami, stowarzyszeniami i ruchami pod wspólnym listem 

otwartym adresowanym do międzynarodowej opinii publicznej, a będącym wyrazem 

solidarności ze wszystkimi Polakami żydowskiego pochodzenia wypędzonymi z Polski 

i ich potomkami. 
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 W marcu 2018 roku Klub wraz z kilkunastoma innymi organizacjami zainicjował powstanie 

Inicjatywy „Nasza Niepodległa”. Celem Inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz 

społecznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Podejmowanie i promowanie 

przedsięwzięci, służących wspólnemu uczczeniu narodowego Jubileuszu. W ramach 

Inicjatywy stworzona została przestrzeń wymiany idei, wizji i doświadczeń między różnymi 

środowiskami i organizacjami – www.naszaniepodlegla.pl 

 

 W połowie marca 2018 r. z inicjatywy Sekcji „Santa Maria” i Sekcji Wigierskiej i przy 

współpracy Zarządu KIK powstał wspólny sekretariat obu sekcji. Zadaniem sekretariatu jest 

wsparcie zarządów Sekcji w przygotowaniu letnich obozów. 
 

 W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. odbyły się po raz piąty tzw. Rekolekcje w Laskach, które 

prowadził abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Tematem przewodnim rekolekcji była 

Adhortacja Papieża Franciszka „Gaudete et exultate”. W rekolekcjach uczestniczą 

przedstawiciele różnych środowisk katolickich z całej Polski. Rekolekcje zorganizowane 

zostały już po raz piąty we współpracy warszawskiego KIK-u i Miesięcznika ZNAK. 

Uczestniczyło w nich ponad 60 osób, które reprezentowały takie środowiska jak: 

Towarzystwo WIĘŹ, KIK Warszawa, KIK Kraków, KIK Żywiec, KIK Toruń, KIK Wrocław, 

Miesięcznik ZNAK, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Wydawnictwo WAM, 

Stowarzyszenie EFFATHA, KUL, Tygodnik Powszechny i Kluby Tygodnika Powszechnego.  

 

 18 kwietnia 2018 roku członkowie Klubu i przedstawiciele Zarządu uczestniczyli 

w uroczystości nadania parkowi w pobliżu Sejmu imienia Tadeusza Mazowieckiego oraz 

symbolicznego posadzenia dębu jego imienia. 
 

 W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. Klub był organizatorem i gospodarzem międzynarodowej 

konferencji „Solidarność w Europie/ Unii Europejskiej. Braterska solidarność w zderzeniu 

z narastającymi nacjonalizmami”. Konferencja odbył się w ramach udziału Klubu w pracach 

sekretariatu SIIAEC Pax Romana. Konferencję przygotowali Paweł Broszkowski i Janek 

Murawski. 
 

Klub jest także partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Współpracował 

m.in. z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian, 

Laboratorium WIĘZI, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Warszawskim Klubem 

Tygodnika Powszechnego, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia 

Europejskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacją imienia ks. Stefana 

Niedzielaka, Wspólnotą Sant’Egidio, Stowarzyszeniem „ROTA” w ramach inicjatywy 

„naszaNiepodległa” i innymi. Siedziba Klubu służyła różnym wspólnotom religijnym oraz 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. Młodzieżowa sekcja Klubu 

Drum Bun należy do europejskiej młodzieżowej organizacji JECI – MIEC European Coordination.  
 

Klub wydaje „Informator Klubowy”. 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 około 1000 adresatów otrzymywało Informator pocztą i prawie 1500 

drogą elektroniczną. Do kontaktów z członkami Klubu służy również strona internetowa 

www.kik.waw.pl i profil Klubu na portalu społecznościowym Facebook.  
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IV. DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU 
 

W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje i koncerty. 

Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:  

 „Siła spokoju. Jakiego przywództwa Polacy potrzebują” (spotkanie w 90-tą rocznicę urodzin 

Tadeusza Mazowieckiego); 

 „Spotkanie…” Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Marcina (głosił o. Robert Głubisz OP); 

 „Odwaga i pojednanie. Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy” (gościem spotkania 

był dr Robert Żurek); 

 „Grekokatolicy i historia Kościoła ukraińskiego”. Spotkanie z cyklu „Różne oblicza wiary” 

(gośćmi spotkania byli: ks. dr Sergiusz Olijniczuk i dr Andrzej Szeptycki, prowadzenie Łukasz 

Kobeszko);  

 „Kto ty jesteś? Polak mały. Jakiego patriotyzmu powinniśmy się uczyć” (gośćmi spotkania 

byli: ks. dr Piotr Burgoński, Andrzej Friszke, Paweł Kowal, Zbigniew Nosowski); 

 „Syria oczami świadków”. Rodzina Rodzinie i Civil March for Aleppo” (gośćmi spotkania byli: 

Marta Titaniec i Paweł Cywiński, prowadzenie Bartosz Bartosik); 

 Nabożeństwo za uchodźców „Umrzeć z nadziei”, w ramach XVII Dnia Papieskiego.  

 „Rosja. Nadzieja w stulecie rewolucji?” (refleksjami po pielgrzymce do Kazania i Moskwy 

podzielili się Stanisław Latek, Anita Szymborska, Mateusz Środoń); 

 „Czy zmieniać konstytucję? Ustawy zasadnicze w Europie Środkowej” (gośćmi spotkania byli: 

prof. Mirosław Wyrzykowski, Attila Antal, Mariusz Antonowicz, Jana Reschova prowadzenie 

Dominika Wielowieyska); 

 „Wieczór pieśni patriotycznych. Z gościnnym występem zespołu Randeo Anima 

z Wileńszczyzny” ; 

 „Chrześcijanie wobec praw człowieka”. Debata panelowa w ramach I Kongresu Praw 

Obywatelskich organizowanego przez RPO (gośćmi debaty byli: dr Dominika Kozłowska, 

prof. Andrzej Friszke, dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. Tadeusz J. Zieliński, prof. Andrzej 

Rzepliński, dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, moderatorem red. Zbigniew Nosowski); 

 „Kontakt na tapecie”. Dyskusja i warsztaty z okazji dziesięciolecia Magazynu Kontakt. 

 „Deesis” rekolekcje adwentowe w kościele św. Marcina głosił bp Michał Janocha; 

 Dyskusja o zaangażowaniu Klubu w bieżące wydarzenia w kraju. (w spotkaniu uczestniczyli 

członkowie i sympatycy KIK, prowadzenie Łukasz Rozdeiczer); 

 „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016”.  

 „Sługa Temidy, świadek czasów”. Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem i Stanisławem 

Zakroczymskim, autorami książki „Między prawem i sprawiedliwością.  

 „100-lecie powstanie pierwszego niepodległego państwa ukraińskiego” (w dyskusji udział 

wzięli: prof. Jan Pisuliński, dr hab. Roman Wysocki, prowadzenie prof. Andrzej Friszke); 

 „Stanisław Stomma o Polsce i polityce” (w dyskusji udział wzięli: prof. Andrzej Friszke, 

dr hab. Piotr Majewski, dr Radosław Ptaszyński, red. Adam Michnik, Andrzej Wielowieyski, 

prowadzenie red. Adam Szostkiewicz); 

 Spotkanie o czytelnictwie (prowadzenie Maria Deskur); 



 

 

St
ro

n
a1

0
 

 „Od Taboru do Jerozolimy” rekolekcje wielkopostne głosił o Paweł Kozacki OP; 

 Rozmowy klubowe. Spotkanie na temat zmian w sądownictwie. Debata członków 

i sympatyków KIK (udział w dyskusji wzięli: Sławomir Nałęcz, Stanisław Zakroczymski, 

Grzegorz Strzemecki, Marek Harasiuk, prowadzenie Łukasz Rozdeiczer); 

 „Pamiętam siebie z warszawskiego getta”. Spotkanie z Haliną Birenbaum w przeddzień 

75. rocznicy powstania w getcie warszawskim.  
 

Poza spotkaniami ogólnoklubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkadziesiąt zebrań 

sekcji klubowych, warsztatów, szkoleń, wycieczek i koncertów. Członkowie Klubu byli gośćmi 

audycji radiowych, programów telewizyjnych oraz jako prelegenci brali udział w różnego 

rodzaju spotkaniach. 

 

V. PROJEKTY REALIZOWANE W KLUBIE 
 

W 2017 i 2018 roku Klub realizował kilkanaście projektów finansowanych przy wsparciu 

funduszy zewnętrznych (publicznych i prywatnych) oraz własnych. Fundusze na projekty 

pozyskiwane były poprzez udział Klubu w konkursach grantowych (organizowanych na szczeblu 

lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym).  

Poniżej krótki opis projektów realizowanych w 2017 i rozpoczętych w 2018 roku z podziałem 

na projekty sekcyjne i ogólnoklubowe: 
 

 Projekty realizowane w ramach działań klubowych sekcji:  
 

Sekcja Rodzin: 
 

 „Kikowskie lato 2017" – organizacja obozów dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w grupach 

prowadzonych przez Sekcję Rodzin podczas wakacji letnich 2017. Budżet projektu: 223 

708,03 zł, finansowanie: Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy (92 076,92 zł), darowizny 

na cele statutowe od członków i przyjaciół KIK. 

 

Sekcja Magazyn Kontakt: 
 

 „Wydawanie Kontaktu w wersji papierowej i elektronicznej” – projekt dotyczy 

działalności wydawniczej magazynu „Kontakt”. Od początku roku 2017 do teraz dzięki 

dotacji udało się wydać trzy kolejne numery pisma. Projekt realizowany przez sekcję Kontakt 

KIK. Budżet: 43 902,11 zł, finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(32 400,00 zł), opłaty czytelników. 

 

 „Ucieczka z Wykluczenia” – realizacja projektu edukacyjno-artystycznego w formie escape 

roomu mającego na celu uświadomienie problemu ubóstwa, jego przyczyn i konsekwencji 

społecznych, a także dla poszczególnych uwikłanych w nie jednostek. Budżet: 10 000,00 zł, 

finansowanie: Dom Kultury Śródmieście. 
 

 „Kościół i feminizm” – organizacja konferencji – debaty katolickich teolożek i świeckich 

feministek na potrzeby jednego z numerów Kontaktu. Budżet: 3 600,00 zł, finansowanie: 

Fundacja im. Fredricha Eberta. 
 

Sekcja Wschodnioeuropejska: 
 

 „Film dokumentalny o pielgrzymce do Rosji – znaczenie spotkań i wspólnej modlitwy 

w pojednaniu między Polakami, Rosjanami i Niemcami” – film dotyczy akcji pokuty 
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narodowej prowadzonej przez rosyjskie Bractwo Przemienienia Pańskiego oraz pielgrzymki 

do Kazania i Moskwy, która odbyła się w związku z tą akcją w lecie 2017, w której brali 

udział m. in. członkowie KIK. Budżet (planowany w 2018): 28 760 €, finansowanie: Renovabis 

(Niemcy). 
 

 Dzieci Bohaterów (Ukraina) – organizacja wizyty (zajęcia rekreacyjne i edukacyjne) 

w Warszawie i Izabelinie 32 dzieci, których rodzice zginęli lub zostali ranni w walkach 

na wschodzie Ukrainy, budżet: 33 102,67 zł. 
 

 Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołasa) – organizacja corocznej wakacyjnej 

sesji naukowej dla uczniów i nauczycieli Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba 

Kołasa z Mińska na Białorusi, budżet: 24 147,22 zł. 
 

 Paczka dla Akowców (Litwa) – organizacja i transport zbiórki paczek żywnościowych 

w ramach pomocy dla potrzebujących wsparcia byłych członków AK – Bohaterów z rejonu 

Wileńszczyzny, budżet: 2 633,98 zł. 
 

 Przygoda Zimowa - warsztaty dla dzieci (Czechy, Niemcy, Polska, Ukraina) – 

współpraca przy organizacji warsztatów edukacyjnych w Krzyżowej dla dzieci z Czech, 

Niemiec, Polski, Ukrainy, budżet: 1 365,35 zł. 
 

Projekty realizowane były ze środków pochodzących z darowizn na cele statutowe od członków 

i przyjaciół KIK. 
 

Chór Ars Cantata: 
 

 „Udział Chóru Kameralnego Ars Cantata w 27. Praskim Festiwalu Pieśni Adwentowych 

i Bożonarodzeniowych” – budżet: 17 360,56 zł, finansowanie m.st. Warszawa (12 500,00 

zł), darowizny na cele statutowe. 
 

Cykle koncertów: 

 „Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej" – budżet: 11 000,00 zł, finansowanie Dzielnica 

Ursynów m.st. Warszawa (10 000,00 zł), darowizny na cele statutowe. 

 

 „Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości” – budżet: 7 200,00 zł, 

finansowanie Dzielnica Ursynów m.st. Warszawa (6 500,00 zł), darowizny na cele statutowe. 

 

 „Niezłomni-koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym” – budżet: 5 200,00 zł, 

finansowanie: Minister Obrony Narodowej (4 600,00 zł), darowizny na cele statutowe. 
 

 Projekty ogólnoklubowe, realizowane poza działaniami sekcji: 
 

 „Mam Pomysł” to system mini-grantów przyznawanych w ciągu roku szkolnego 

(2 półrocza z 2 lat kalendarzowych) w ramach konkursu dla zespołów młodzieży licealnej, 

gimnazjalnej i szkoły podstawowej na realizację działań według ich planu i pomysłu. 

Obecnie „Mam Pomysł” jest realizowany po raz piaty. W roku 2017 i na początku 2018 

młodzi przy wsparciu doradcy projektowego zrealizowali 15 własnych pomysłów-projektów. 

Kolejnych 10 jest w trakcie realizacji. W ich ramach powstają etiudy filmowe, przedstawienia 

teatralne (w tym musicale), festiwale kulturalne dla młodzieży, konkurs poetycki, gazeta 

szkolna, specjalne akcje i spotkania upamiętniające wydarzenia historyczne, turniej 

sportowy, akcje świąteczne dla dzieci oraz seniorów, a także o charakterze edukacyjnym 

i uświadamiającym na rzecz grup wykluczonych. Projekty tworzone są w ramach 3 ogólnych 
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priorytetów: działania podejmowane dla innych; zdobycie umiejętności i wykorzystanie ich 

dla innych; uatrakcyjnienie warszawskiej przestrzeni miejskiej. Obecna edycja konkursu 

(„Mam pomysł 2017-2018”), będzie trwała do sierpnia 2018 roku. „Mam pomysł 2016-2017”, 

budżet projektu (pierwsze półrocze 2017) 26 315,00 zł, „Mam pomysł 2017-2018”, budżet 

projektu (drugie półrocze 2017 i pierwsze półrocze 2018) 26 267,43 zł oraz 52 500,00 zł, 

finansowanie: Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy. 
 

 „Po Sąsiedzku/Next Door” to projekt mający na celu zbliżenie różnych grup tworzących 

polskie społeczeństwo: „większości” (Polaków, katolików) oraz mniejszości i cudzoziemców 

(Ukraińców, Tatarów, Żydów, grekokatolików, prawosławnych, muzułmanów) poprzez 

wspólne działania. Realizowany był w pięciu lokalizacjach (2 w Krakowie, 1 w Łomży, 

1 w Warszawie, 1 we Wrocławiu) w koalicji z Fundacją Zustricz, Żydowskim Stowarzyszeniem 

Czulent i Ligą Muzułmańską w RP (Centrum Muzułmańskie w Krakowie). Podejmowano 

różne działania na rzecz budowania w lokalnych społecznościach wzajemnego szacunku 

i zrozumienia, a także przeciwdziałania patologicznym sytuacjom: ksenofobii, dyskryminacji 

na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu. Założeniem projektu było 

przekonanie, że konsekwentne działania w lokalnych środowiskach, przynoszą efekt 

na poziomie całego społeczeństwa. Budżet projektu (2017 r.) 45 014,16 zł, (2018 r.) 

29 462,44 zł. , finansowanie: National Democratic Institute (USA). 
 

 „Post-turysta.pl-2017” – w ramach projektu przeprowadzono 17 ośmiogodzinnych 

szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, 

psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej 

i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia 

te odbyły się w 17 lokalizacjach w całej Polsce. W szkoleniach wzięło udział 340 osób. 

Program szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z polskimi badaczami turystyki 

z UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF, a warsztaty prowadzone były przez doświadczonych 

trenerów. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży - post-turysta.pl 

(52 eseje). Budżet: 34 967,00 zł, finansowanie: Fundacja Edukacja dla Demokracji (Program 

Edukacji Globalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2017 r.) 

 

 „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej 2017” – projekt będący kontynuacją 

projektu z 2016 roku. W jego ramach wykonano prace uzupełniające nad dokumentacją 

pisemną oraz dokumentacją fotograficzną (1500 zdjęć). Opracowano i zabezpieczono nowo 

włączane materiały o wielkości 4,5 m.b. Opracowano także dwa inwentarze: zbioru 

dokumentów i zbioru fotografii oraz stworzono przewodnik po zasobie archiwalnym, który 

opisuje zawartość poszczególnych serii i podserii. Cały zasób Klubowego Archiwum 

to 17 m.b., swoim zakresem czasowym obejmuje historię KIK – od jego założenia w 1956 

roku, aż do czasów współczesnych. Znajduje się w nim dokumentacja zebrań władz Klubu 

(m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), a także materiały dotyczące codziennego 

funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. programy, korespondencja, fotografie). 

Budżet projektu: 30 806,06 zł, finansowanie: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 

 

 „Akademia KIK” – w ramach projektu realizowane były: dwustopniowe warsztaty 

komputerowe dla seniorów oraz dwustopniowe warsztaty pisania ikon. Budżet: 31 066,85 zł, 

finansowanie: darowizny na cele statutowe od członków i przyjaciół KIK. 
 

Koordynatorami projektów byli: Karolina Bielecka–Komosa, Ala Budzyńska, Elżbieta Cyganek, 

Witek Kunicki–Goldfinger, Katarzyna Materkowska, Zosia Mironiuk, Krzysztof Sawicki, Konstancja 
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Święcicka, Magda Trojanowska, Marysia Złonkiewicz. W działania projektowe w istotny sposób 

angażowali się także Jerzy Biderman, Paweł Cywiński, Magdalena Kwiatkowska, Jan Murawski, 

Jarosław Ziółkowski. Wsparcie realizacji projektów zapewniał Michał Buczek. Koordynatorem 

finansowym wszystkich projektów była Magda Marzec – główna Księgowa Klubu, a opiekę 

merytoryczną nad realizacją projektów sprawował Krzysztof Sawicki. 
 

 Od kwietnia 2018 Klub rozpoczął realizację projektu „Pomoc medyczna w rejonie Dohuku 

i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej”. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i potrwa do końca 

2019 r. Wartość dofinansowania wynosi 2 100 000 zł. Partnerem jest Stowarzyszenie STEP-

In, które powstało na bazie działalności w Kurdystanie Wyższej Szkoły Opieki Zdrowotnej 

i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety z Bratysławy, która działa w Irackim Kurdystanie 

od października 2014 r. Potrzeba realizacji projektu wynika z pojawiających się zdrowotnych 

konsekwencji długotrwałego konfliktu w Iraku i Syrii dla przesiedlonych wewnętrznie, 

uchodźców i biedniejącej społeczności lokalnej. W ramach projektu będą prowadzone 

w Dohuku i Erbilu kliniki stacjonarne oraz mobilna, które świadczą pomoc medyczną oraz 

badania w celu uzyskania niezbędnej szczepionki na rzecz wyżej wymienionych grup. 

Koordynatorem projektu jest Marta Titaniec, która w tym roku dołączyła do Klubowego 

zespołu. 

 

VI. UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA 
 

 Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, 

przygotowującego program obchodów DP i koordynującego realizację tego programu 

w całej Polsce. Przedstawicielem KIK-u w OKO był Stanisław Latek. 
 

 Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 

(ORRK). W kilku spotkaniach ORRK przedstawiciele warszawskiego Klubu reprezentowali 

nie tylko macierzysty Klub, ale także Radę Porozumienia. Od wielu lat w pracach Zespołu 

koordynującego ORRK brał udział Stanisław Latek jako przedstawiciel Zarządu KIK. 

18 listopada 2017 r. podczas spotkania plenarnego ORRK odbyły się wybory do nowego 

Zespołu koordynującego. Stanisława Latka w pracach zespołu zastąpił Jakub Kiersnowski. 

Członkiem Rady Programowej ORRK jest Krzysztof Ziołkowski.  

 

 Klub zorganizował po raz piąty tzw. Rekolekcje w Laskach. Tematem przewodnim rekolekcji 

była Adhortacja Papieża Franciszka „Gaudete et exultate”. W rekolekcjach uczestniczyło 

ponad 60 osób, które reprezentowały takie środowiska jak: Towarzystwo WIĘŹ, KIK 

Warszawa, KIK Kraków, KIK Żywiec, KIK Toruń, KIK Wrocław, Miesięcznik ZNAK, Społeczny 

Instytut Wydawniczy ZNAK, Wydawnictwo WAM, Stowarzyszenie EFFATHA, KUL, Tygodnik 

Powszechny i Kluby Tygodnika Powszechnego. Konferencje rekolekcyjne prowadził 

abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. 
 

 Stanisław Latek reprezentował Klub podczas wrześniowej XVII międzynarodowej konferencji 

z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Tytuł tegorocznej 

konferencji brzmiał: „Dokąd zmierza Europa?”.  

 

 Prezes Klubu, Joanna Święcicka, w wielu sprawach kontaktowała się i utrzymywała 

bezpośrednie kontakty z ks. kard. Kazimierzem Nyczem – arcybiskupem metropolitą 

warszawskim. Na jego zaproszenie uczestniczyła w pracach nad merytorycznym 
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przygotowaniem „Dziedzińca Dialogu”. 
 

 Klub jest współorganizatorem XI Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa ludzi wolnych. Inspirująca 

moc chrześcijaństwa.”. W pracach nad Zjazdem z ramienia Klubu uczestniczą: Marta Titaniec 

jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Jan Murawski jako członek Komitetu 

Organizacyjnego i przewodniczący Komisji Międzynarodowej, Jakub Kiersnowski jako 

członek Komitetu Organizacyjnego, Michał Buczek jako sekretarz Komisji Programowej oraz 

Maryna Czaplińska, Katarzyna Materkowska i Jan Szypulski jako członkowie Komisji 

Międzynarodowej. W pracach Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu Gnieźnieńskiego 

uczestniczy również jeszcze kilkoro członków Klubu, którzy podczas prac reprezentują 

jednak inne organizacje: Danuta Baszkowska („Effatha”), wiceprzewodnicząca Komisji 

Ekumenicznej, Teresa Kapela (Związek Dużych Rodzin 3+), przewodnicząca Komisji 

Plastycznej, Zbigniew Nosowski (Więź), przewodniczący Komisji Programowej, Marcin 

Przeciszewski (KAI), przewodniczący Komisji Medialnej, o. Marek Pieńkowski OP, katolicki 

kapelan Zjazdu. 

 

VII. UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW 
 

 Klub na bieżąco uczestniczył w pracach Kierownictwa Porozumienia Klubów.  

 

 Stanisław Latek po 37 latach pracy społecznej na rzecz Porozumienia zrezygnował z funkcji 

sekretarza. Nowym sekretarzem porozumienia został wybrany Michał Białkowski, prezes KIK 

w Toruniu. Stanisław Latek został wybrany na wspólną trzyletnią kadencje jako jeden 

z trzech współprzewodniczących Porozumienia. 
 

 W ramach działań w Porozumieniu Klub wziął udział w XXXVII pielgrzymce KIK-ów na Jasną 

Górę. 
 

 Klub koordynował również obchody Dnia Papieskiego, organizowanego w Klubach 

w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie.  

 

VIII. LIBELLA SP. Z O.O. / KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O 
 

 Libella Sp. z o.o. / PZKS / podział Spółki – kalendarium: 

 15 listopada 2012 roku ówcześni wspólnicy Spółki Libella Sp. Z o.o.: Klub Inteligencji 

Katolickiej w Warszawie, Towarzystwo WIĘŹ, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu oraz 

Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie (tzw. Wspólnicy 

Ustępujący) podpisali z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym (PZKS) Umowę Podziału 

Spółki Libella Sp. z o.o. 

 W styczniu 2013 roku Wspólnicy Ustępujący zawiązali nowa spółkę pod nazwa Krakowiaków 

Nieruchomości Sp. z o.o.  

 1 lipca 2013 roku PZKS nie wywiązał się względem Wspólników Ustępujących z postanowień 

Umowy Podziału. 

 W okresie od lipca 2013 r. do marca 2015 roku Wspólnicy Ustępujący prowadzili 

we własnym zakresie rozmowy i negocjacje z PZKS-em w celu wywiązania się przez Związek 

z postanowień Umowy Podziału. 

 31 marca 2015 roku na wniosek Wspólników Ustępujących Prymas Polski powołał skład 

Sądu Arbitrażowego dla rozstrzygnięcia sporu między Wspólnikami Ustępującymi a PZKS-

em. 
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 W okresie od kwietnia 2015 do marca 2017 r. trwała procedura sądowa przez Sądem 

Polubownym Ad hoc AR/2015. W tym czasie Wspólnicy Ustępujący negocjowali z PZKS-em 

warunki Ugody Sądowej. W negocjacjach tych obie strony reprezentowane były przez 

pełnomocników prawnych. 

 15 marca 2017 roku Wspólnicy Ustępujący i PZKS zawarli ze sobą Ugodę Sądową, na mocy 

której Wspólnicy Ustępujący zgodzili się zredukować swoje oczekiwania finansowe 

wynikające z Umowy Podziału. PZKS wpłacił część należności w gotówce na rachunki 

bakowe Wspólników Ustępujących, część należności przekazał w formie własności dwóch 

lokali mieszkalno-biurowych (w Warszawie i Lublinie) a część należności zobowiązał się 

uregulować w rocznych 10 ratach począwszy od lipca 2018 r. 

 17 maja 2017 roku Klub wraz pozostałymi Wspólnikami Ustępującymi w związku 

z wykonaniem Ugody Sądowej z dnia 15 marca 2017 r. zawartej przed Sądem Arbitrażowym 

Ad hoc AR/2015 przejął od PZKS-u dwa lokale biurowo-mieszkalne. Lokal w centrum 

Warszawy o pow. 116 m2 i lokal w Lublinie o pow. 76 m2. Następnie Wspólnicy Ustępujący 

wnieśli je aportem do spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o. W dalszej procedurze 

Spółka Krakowiaków Nieruchomości sprzedała lokal w Lublinie. Zysk ze sprzedaży lokalu 

został w większej części przeznaczony na spłatę zobowiązań wobec kancelarii prawnej, która 

reprezentowała Wspólników Ustępujących przed Sądem Arbitrażowym. 

 W wyniku wykonania Ugody Sądowej zawartej 15 marca 2017 r., w czerwcu 2017 r. Jakub 

Kiersnowski, przedstawiciel Wspólników Ustępujących w Radzie Nadzorczej Libella Sp. z o.o., 

złożył rezygnację z dalszych prac w Radzie.  

 

 

 Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o. 

 Wspólnicy Ustępujący współpracowali przy rozwijaniu spółki Krakowiaków Nieruchomości 

Sp. z o.o., której sa współudziałowcami. W spółce KIK Warszawa posiada 40,85% udziałów, 

Towarzystwo WIĘŹ 39,41%, a KIK Poznań i KIK Lublin po 9,87% każdy. 

 Głównym majątkiem spółki jest nieruchomość gruntowa położona w Warszawie w dzielnicy 

Włochy przy ul. Krakowiaków 80/98. Na nieruchomości posadowiony jest budynek biurowy 

oraz budynki przemysłowe o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjno-usługowym 

o łącznej komercyjnej powierzchni najmu wynoszącej 10500 m2. 

 W roku 2017 Spółka poniosła wysokie koszty związane z zakończeniem jednej z umów 

najmu oraz z wprowadzeniem nowego najemcy. Pomimo wysokich kosztów działalności 

Spółka zanotowała dodatni wynik finansowy. Na dzień 30 kwietnia 2018 roku współczynnik 

najmu wynosi 98%. 

 W roku sprawozdawczym dochód z działalności Spółki przekazany został w całości 

na działalność statutową Wspólników Spółki.  

 

IX. PRACA W SEKCJACH KLUBU 
 

W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 16 sekcji: Chór Kameralny 

„Ars Cantata“, Sekcja Drum Bun, Starszy Ekumenista, Sekcja Emaus (Spotkania w Nazarecie), 

Sekcja Esperanto, Sekcja Magazyn „Kontakt“, Sekcja Kulturalno-Turystyczna, Sekcja Małżeńska, 

Sekcja Nauczycielska, Sekcja Polsko-Niemiecka, Sekcja Pomocy, Sekcja Rodzin, Klub Żeglarski 

„Santa Maria“, Sekcja Wigierska, Sekcja Wschodnioeuropejska, Sekcja Współpracy z Katolikami 

na Wschodzie. Sprawozdania przekazane przez część Sekcji zebrane są w Załączniku nr 1 

do niniejszego Sprawozdania.  
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X. INNE DZIAŁANIA W KLUBIE 
 

 Fundusz Stypendialny KIK – z uwagi na „braki kadrowe” w roku sprawozdawczym prace 

nad Funduszem zostały zawieszone na etapie formułowania nowej koncepcji działalności 

Funduszu. 
 

 Fundacja „Dokładam się” – prace nad powstaniem Fundacji prowadzili z własnej inicjatywy 

członkowie Klubu od początku 2016 roku. Fundacja powstała 20 marca 2017 r. z inicjatywy 

członków KIK i dzięki zaangażowaniu Zarządu KIK. W roku sprawozdawczym Fundacja 

uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Celem statutowym Fundacji jest 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego i solidarności społecznej, upowszechnianie 

filantropii i mikrofilantropii oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej, zwłaszcza 

w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalności charytatywnej, dobroczynnej, 

humanitarnej, promocji i organizacji wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej 

inwalidów, w tym wspieranie organizacyjne i finansowe osób i podmiotów działających 

w tych sferach. Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku sprawozdawczym znajduje się 

w Załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania. Prezesem Zarządu Fundacji jest Tomasz 

Kiersnowski. 
 

 Inicjatywa „Nasza Niepodległa”  

Celem Inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz społecznych obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości. Podejmowanie i promowanie przedsięwzięć, służących wspólnemu 

uczczeniu narodowego Jubileuszu. W ramach Inicjatywy stworzona została przestrzeń 

wymiany idei, wizji i doświadczeń między różnymi środowiskami i organizacjami – 

www.naszaniepodlegla.pl. Inicjatywę „Nasza Niepodległa” tworzą: Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Klub Inteligencji Katolickiej 

Warszawa, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Nidzicka Fundacja 

Rozwoju „Nida”, Ośrodek Karta, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska 

Fundacja Dzieci i Młodzieży, Program Rozwoju Bibliotek, Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze, Stowarzyszenie „Rota”, Pracownia Badań i Inspiracji Społecznych „Stocznia”, 

Szkoła Liderów oraz Fundacja „Szkoła z Klasą”. Prowadzenie Sekretariatu Inicjatywy 

powierzone zostało Stowarzyszeniu „ROTA…”, którego warszawskiemu oddziałowi formalnie 

siedzibę użyczył KIK. 
 

 Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka – w roku sprawozdawczym Fundacja wspomagała 

liczne instytucje i osoby w wielu krajach. Pomoc przekazywana była również: parafiom, 

zgromadzeniom zakonnym, duszpasterstwom, szkołom i osobom prywatnym. Prezesem 

Zarządu Fundacji jest Jadwiga Hermaszewska. 
 

 Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego – siedziba Klubu służy za podstawowe 

miejsce spotkań warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Przynajmniej raz 

w miesiącu w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne.  

 

 Działalność gospodarcza – w minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności 

gospodarczej, przede wszystkim w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub 

na stałe współpracuje z Francuskim Instytutem Zarzadzania (FIZ), który prowadzi w siedzibie 

KIK szkolenia managerskie. Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej 

przeznaczany jest na działalność statutową KIK. 
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XI. KONTAKTY ZAGRANICZNE i inne ORGANIZACJE 
 

Działalność zagraniczna i z innymi organizacjami polega na okazjonalnej współpracy 

przy konkretnych programach/spotkaniach przedstawicieli Zarządu Klubu oraz na stałym 

kontakcie kilku Sekcji, których duża część działań opiera się na międzynarodowej współpracy. 

Klub jest także członkiem kilku międzynarodowych i polskich organizacji: 
 

 Pax Romana: 

SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje 

Sekcja Nauczycielska Klubu. 
 

SIIAEC (sekretariat inżynierów, ekonomistów i agronomów Pax Romana). Klub był 

gospodarzem i organizatorem konferencji SIIAEC zatytułowanej: „Solidarność w Europie/ 

Unii Europejskiej. Braterska solidarność w zderzeniu z narastającymi nacjonalizmami”. 

Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. W konferencji uczestniczyło 

kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk katolickich z całej Europy. Z wykładami 

podczas konferencji wystąpili: ks. prof. Paul M. Zulehner – emerytowany profesor 

Uniwersytetu Wiedeńskiego, ks. prof. Alfred M. Wierzbicki – kierownik katedry etyki 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Jacek Cichocki – były minister spraw wewnętrznych 

i administracji, były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Róża Thun z Polski i Lukas 

Mandl z Austrii – posłowie do Parlamentu Europejskiego. Moderatorami dyskusji byli 

Stanisław Latek i Łukasz Rozdeiczer. Poruszane w czasie konferencji tematy i dyskusje 

dotyczyły przede wszystkim kwestii europejskich w perspektywie chrześcijańskiej. Głównym 

organizatorem konferencji ze strony Klubu był Paweł Broszkowski, któremu pomagali 

Danuta Ulanowska i Jan Murawski. We wspólnej ocenie wszystkich uczestników, konferencja 

miała bardzo wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.  
 

 JECI-MIEC European Coordination 

Europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC – międzynarodowego ruchu studentów 

katolickich. Przedstawicielem Klubu w Zarządzie JECI-MIECu był od września 2016 roku 

do listopada 2017 roku Jan Szypulski. Sprawozdanie z działalności międzynarodowej 

w zakresie JECI-MIECu jest częścią sprawozdania sekcji Drum Bun.  
 

 Pax Christi 

W kwietniu 2018 r. Janek Murawski jako przedstawiciel KIK-u i Bartek Bartosik, 

jako przedstawiciel WIĘZI zostali zaproszeni do Brukseli na spotkanie z byłymi działaczami 

Pax Christi. Celem spotkania było omówienie planowanej w Warszawie na jesieni 2019 r. 

konferencji poświęconej współczesnym wyzwaniom laikatu. 
 

 Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Przedstawiciele KIK Warszawa od powstania Fundacji, obok KIK-u Wrocławskiego, wchodzą 

w skład gremiów Fundacji. Obecnie przedstawicielem KIK Warszawa w Radzie Fundacji jest 

Maryna Czaplińska, członek Zarządu Klubu oraz Marta Titaniec, członek zwyczajny KIK 

i kierownik działań humanitarnych w Klubie. Rada jest najwyższą władzą w Fundacji.  
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XII. PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU KLUBU  
 

Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim, których praca, zaangażowanie, czas, inicjatywa i ofiarność 

przyczyniły się do dobrego funkcjonowania naszego Klubu. Przede wszystkim dziękujemy 

wszystkim osobom zaangażowanym w pracę i działalność Sekcji i Zespołów klubowych 

za realizację bogatego programu Klubu w mijającym roku. 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich młodych wychowawców i wolontariuszy, 

którzy poświęcając bezinteresownie swój wolny czas, dobrą energię i wielkie serce, przyczyniają 

się w sposób nie do przecenienia do budowy naszej Klubowej wspólnoty. 

 

Dziękujemy za modlitewną obecność wszystkim siostrom i księżom współpracującym 

ze wspólnotą Klubu. Przede wszystkim naszemu duszpasterzowi ks. Andrzejowi Gałce 

i biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu, ks. Tomkowi Łukasiukowi, ks. Piotrowi Markiewiczowi 

i ks. Grzegorzowi Michalczykowi. Dziękujemy za spotkania, rozmowy, Msze święte i wspólną 

modlitwę w kościele św. Marcina, w Laskach, podczas indywidualnych spotkań, rekolekcji, 

obozów i innych wyjazdów. 
 

 

Dziękujemy także darczyńcom, sponsorom i ludziom dobrego serca, którzy w mijającym roku 

sprawozdawczym wsparli Klub duchowo, finansowo i w postaci konkretnych rzeczowych 

darowizn. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim Członkom Klubu, 

którzy na bieżąco regulują swoje składki członkowskie oraz Przyjaciołom Klubu, którzy 

w mijającym roku wspierali Klub stałymi, systematycznymi darowiznami. Wsparcie to jest 

nieocenioną pomocą w codziennej pracy nad finansami Klubu.  
 

Cieszymy się bardzo z niedawnego dołączenia do naszego zespołu Krzysztofa Grochowskiego 

i Marty Titaniec! 
 

Niezmiennie ale z każdym rokiem z coraz większym uznaniem, z czego ogromnie się cieszymy, 

mamy niezliczone powody, aby dziękować pracownikom Klubu: Magdzie Marzec, 

p. Ewie Mateckiej, Karolinie Bieleckiej-Komosie, Jerzemu Bidermanowi, Michałowi Buczkowi, 

Ali Budzyńskiej, Marcie Chrząstowskiej, Marysi Kazimierczyk, Michałowi Kulsowi, 

Witkowi Kunickiemu-Goldfingerowi, Kasi Materkowskiej, Jankowi Murawskiemu, 

Marysi Piotrowskiej (urlop macierzyński) i Markowi Reyowi za ich oddaną i jakże często ponad 

wymiarową pracę na rzecz Klubu i całej klubowej społeczności. Dziękujemy! 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do Sprawozdania Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

za okres od 23 kwietnia 2017 roku do 13 maja 2018 roku 
 
 

SPRAWOZDANIA SEKCJI KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

 

Załacznik składa się ze sprawozdań, w treści przekazanej Zarządowi Klubu przez Zarządy 

lub osoby koordynujące pracę Sekcji działających w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Warszawie. 
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 SEKCJA DRUM BUN – 1 

 

 

Sprawozdanie z działalności sekcji Drum Bun  

kwiecień 2017 – maj 2018 

 

● Wyjazd do Drezna 7-9 kwietnia 2017 – wzięło udział 25 osób.  

● Bal Drum Buna - 19 maja - konwencja: “Warszawa”, ok. 50 uczestników, dużo osób 

włączyło się w organizację. 

● Wyjazd w Beskid Żywiecki, Boże Ciało 2017 – był to pierwszy od jakiegoś czasu wyjazd 

Drum Buna w góry; pojechało 12 osób. 

● Utworzenie na facebooku grupy “Drum Bun 2.0.” (zamiast istniejącej strony), dzięki 

której łatwiej jest komunikować się z członkami, a istotne informacje nie giną. Grupa 

ma obecnie około 100 członków i (z dotychczasowych obserwacji) spełnia swoje zadanie. 

● W tym roku zauważyliśmy, że członków jest całkiem dużo, są różne aktywności i nowe 

inicjatywy, ale brakuje regularności i jakiegoś konkretnego toru działania. Żeby wspólnie 

zastanowić się co z tym możemy zrobić zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami 

innych sekcji KIK-u oraz księżmi ze św. Marcina, a następnie z najbardziej aktywnymi 

członkami naszej sekcji. Na podstawie tych spotkań, stworzyliśmy ogólny plan działania 

na najbliższe lata. Ma on zaktywizować członków i sprawić, by bycie członkiem DB było 

czymś więcej, niż tylko pustą Formalnością! 

● Walbun – 9 listipada – zatwierdzenie zasad działalności DB, wybór Robura 2018 

(Marysia Łoskot, Asia Gubrynowicz, Tesią Kądziela, Ignacy Szypulski, Jan Szypulski). 

● Wyjazd do Berlina 17 - 19 listopada. 

● Adwentowe rekolekcje z ks. Grzesiem Michalczykiem - dużo słuchaczy, w tym wielu 

dawnych uczestników sekcji.  

● 2018 rok 

○  Kontynuacja comiesięcznych spotkań z ks. Grzesiem Michalczykiem – Piątków 

Świętomarcińskich; 

○  Rozpoczęcie spotkań biblijnych z dk. Mateuszem Nyczem – co dwa tygodnie wspólnie 

czytamy kolejne fragmenty Listu do Rzymian.  

● Spotkanie Robura z zarządem Klubu - podsumowanie działań. 

● Kurs tańca z Johnym Gaworskim. 

● FabEx - 19 - 23 marca. 

● Spontanicznie: Frisbee, Planszówki. 

● 10 maja - Spotkanie członków z Martą Titaniec w celu zapoznania się z działalnością 

humanitarną Klubu i zastanowienia się nad współpracą.  

 

 

 

 



 

Małe sprawozdanie z działalności międzynarodowej 

 (OD KWIETNIA 2017 DO MAJA 2018) 

 

Podsumowanie pracy w zarządzie JECI-MIEC w roku 2017 

Niestety, z powodów braku zewnętrznych funduszy nie zorganizowaliśmy żadnego spotkania 

ani wydarzenia poza statutowym walnym zebraniem. Nie otrzymaliśmy grantu z aplikacji z roku 

2016. To drugi rok z rzędu, kiedy nie udało się nam zdobyć pieniędzy.  

Na przyszłość potrzeba wybrać w zarządzie JECI-MIEC dwie osoby odpowiedzialne za napisanie 

dopracowanych wniosków, do instytucji z odpowiednim wyprzedzeniem. Taki podział obowiązków 

powinien pomóc w rozwiązaniu problemu finansowania.  

Między 3 a 8 września 2017 w Hürth (Niemcy) odbyło się European Committee 2017 (walne 

zebranie). Podsumowano rok 2017 i przedstawiono problemy z jakimi mierzy się nasza 

koordynacja. Na zarząd na 2018 rok wybrano: Mariannę Sousę (MCE Portugalia), Giovannę Ferrarę 

(MSAC Włochy) i Simona Fischera (AKH Niemcy).  

Niestety, z powodu moich studiów nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu i tym samym 

złożyłem swój mandat. Próbowałem znaleźć zastępstwo za siebie, ale zainteresowani wycofali się 

na tydzień przed spotkaniem.   
 

Rok 2018 

Próbujemy umówić się zarządami 2017 i 2018 na spotkanie w celu zaplanowania nowych 

aktywności, przeformułowania naszych działań i przekazania obowiązków. Aktualna struktura JECI-

MIEC i brak dużych spotkań powoduje zanik naszej działalności. Potrzeba dobrze przygotowanych 

wydarzeń umożliwiających wymianę między uczestnikami naszych organizacji.  

W imieniu klubu wraz z Jankiem Murawskim zaprosiliśmy zarówno JECI-MIEC, jak i wszystkie 

organizacje członkowskie na tegoroczny Zjazd Gnieźnieński. Zaproszenie zostało z radością 

przyjęte i jeśli inne zobowiązania i finanse nie staną na przeszkodzie, możemy spodziewać się gości 

zza granicy z rodziny ruchów JECI.  
 

5 kwietnia 2018, w Klubie przyjęliśmy sekretarza 

generalnego JECI (IYCS - International Young Catholic 

Students / JECI - Jeunesse Etudiante Catholique 

Internationale), Richarda Apeh’a. W spotkaniu uczestniczył 

Janek Murawski i Janek Szypulski. Spotkanie odbyło się na 

krótko przed wielkonocnym jajeczkiem pracowników Klubu, 

zatem udało się przedstawić gościa członkom Prezydium 

Klubu, w tym pani prezes Joannie Święcickiej i całemu 

Zespołowi pracowników Klubu.  

Opowiedzieliśmy gościowi o działalności Klubu, o różnych 

naszych inicjatywach i o tym, jak wygląda proces klubowego wychowania. Rozmawialiśmy również 

o trudnościach, które spotykają europejską koordynację JECI-MIEC. Otwarcie nazwaliśmy problemy 

i zaoferowaliśmy naszą pomoc m.in. w postaci kontaktów do trenerów miękkich umiejętności 

dla przyszłych zarządów. Richard był ciekaw naszego zdania i docenił nasze inicjatywy i propozycje 

dla JECI-MIEC.  

Natomiast nasz gość, przedstawił nam propozycję współpracy na poziomie międzynarodowym, 

światowym. Organizacja JECI współpracuje z Papieską Radą do Spraw Świeckich i Sekretariatem 

Stanu Stolicy Apostolskiej. Jest również konsultantem Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz 



 

czynnym członkiem UNESCO. Od pewnego czasu, Richard buduje zespoły, odpowiedzialne 

za kontakt z wyżej wymienionymi instytucjami, aby włączyć członków w działalność na wyższym 

szczeblu. Jest to też szansa dla ludzi młodych wejścia w poważne struktury, które oczekują głosu 

młodych ludzi lub wymagają zawalczenia o niego. Obiecaliśmy przejrzeć klubowe zasoby ludzi. 

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym lunchem. Zostajemy w kontakcie.  
 

Kwiecień 2018 – Wraz z grupą studentów, skupionych wokół rodzącego się Klubu Dyskusyjnego 

(Franek Łoskot, Wojtek Mróz, Mateusz Pawlikowski i inni), zaprosiliśmy JECI-MIEC na European 

Committee (walne zebranie) do Poznania, a dodatkowo zaproponowaliśmy połączenie tego 

spotkania z dwoma dniami sesji warsztatów wprowadzających w Zjazd Gnieźnieński, by potem 

wspólnie wziąć w Zjeździe udział. Propozycja wynikła z naszych wielkich ambicji do działania nie 

tylko na ulicy Freta, ale aby też by wyjść dalej, do innych młodych. Dodatkową motywacją dla tej 

propozycji było nasze poczucie odpowiedzialności za koordynację J-M, aby dostarczyć spotkań, 

których dawno z różnych innych powodów nie było.  

Propozycja została z radością przyjęta, jednak z powodów wcześniejszych ustaleń i nakładających 

się terminów propozycja odrzucona. To jednak nas nie zniechęciło. Będziemy się zastanawiać, 

czy mimo wszystko nie zrobić czegoś podobnego.   
 

Maj 2018 – Aktualnie zajmuję się wprowadzaniem większej liczby członków sekcji Drum Bun 

w temat współpracy ze sprzymierzonymi organizacjami zza granicy. Planujemy, aby we wrześniu 

tym razem wybrać się na walne zebranie JECI-MIEC w delegacji dwu lub trzy osobowej. 

Zastanawiamy się również, nad możliwością zaproszenia JECI-MIEC do Polski i zorganizowania 

wspólnymi siłami jakiegoś wydarzenia.  

 

Spisał: Jan Szypulski 

 



 

 

 Starszy Ekumenista – 2  

 

 

 

Sprawozdanie Zwariowanego Ekumenisty 

 

Jestem coraz starszy i coraz mniej aktywny, więc za coraz mniej mogę się pochwalić. Nie jeżdżę 

nawet nieraz na nabożeństwa ekumeniczne, które felietonikami w ”Gazecie Stołecznej” 

zapowiadam. Tyle że tekściki piszę, co dwa miesiące też dużo większe do „Buntu Młodych 

Duchem”. W mojej książce wydanej właśnie przez Agorę pt. „Moja Arka” znajdują się poza tym trzy 

moje teksty na ekumeniczny temat, napisane kiedyś dawno.  

 

To byłoby wszystko, więc jeszcze tylko dla całego KIK-u najlepsze życzenie paschalne! Alleluja!   

                                                                                                                                  

Jan Turnau    

 



 

 

 SEKCJA EMAUS (Spotkania w Nazarecie) – 3 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

SEKCJI EMAUS 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

za okres 31.03.2017-30.04.2018 

 

 

Sekcja Emaus w podanym okresie sprawozdawczym pracowała według postanowień regulaminu 

oraz szczegółowych bieżących ustaleń. 
  

 

Działalność formacyjna dzieci „Spotkania w Nazarecie” 
 

Rok 2017/18 to 34 rok działalności Spotkań w Nazarecie. 
 

W ciągu ostatniego roku odbyło się 8 spotkań (co miesiąc, z przerwą od czerwca do września). 

Ostatnio na zajęcia przychodzi ok 15 dzieci, w związku z czym podjęliśmy działania informacyjne, 

by zaproszenia do udziału w zajęciach dotarły do szerszego grona osób. Korzystamy tu z sieci 

informacyjnej Sekcji Rodzin.  
 

Spotkania z dziećmi są poświęcone wspólnie przeżywanemu rokowi liturgicznemu. Zawsze są 

w nich stałe elementy: opowiadanie, inscenizacja z towarzyszeniem piosenek, zabawy muzyczno-

ruchowe i prace ręczne oraz drobna przekąska. Cieszymy się, że rodzice dzieci aktywnie uczestniczą 

w zajęciach, czasem biorąc udział w inscenizacjach, zawsze pomagając w wykonywaniu prac 

ręcznych i wspomagając naszą kadrę w zabawach czy konkursach dla dzieci. 
 

Szczegółowa treść „Spotkań w Nazarecie” była prezentowana w Informatorach KIK w postaci opisu 

przebiegu spotkania oraz zdjęć.  

 

Sprawy personalne 
 

Sekcja Emaus działa obecnie w składzie:  

1. Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca),  

2. Elżbieta Jaworska (skarbnik),  

3. Anna Lipińska,  

4. Dominika Kaliszewska, 

5. Bożena Kalwarczyk (prace ręczne, zdjęcia). 

 

Apelujemy do członków KIKu o dołączenie do Sekcji Emaus, by wspomagać Spotkania 

w Nazarecie. Szczególnie zależy nam na osobach mających dobry kontakt z dziećmi. 

 

 



 

Sprawy finansowe 
 

Sekcja Emaus od 1.04.2017 do 28.02.2018 otrzymała z KIKu 432,57 zł jako zwrot kosztów 

przeznaczonych głównie na art. spożywcze. Ponadto jesienią 2017 KIK zawiązał umowę 

z B. Kalwarczyk na kwotę 500 zł. rocznie przeznaczoną na zakupy i działania związane z pracami 

ręcznymi oraz rekwizytami plastycznymi do inscenizacji. Zatem roczne wydatki Klubu przeznaczone 

dla Emaus to ok. 1000 zł. Pozostałe koszty przeprowadzania zajęć z dziećmi pokrywane są dzięki 

ofiarności rodziców dzieci biorących udział w Spotkaniach w Nazarecie. Wydatki te związane 

są z uzupełnianiem stanu strojów i rekwizytów do inscenizacji, prezencików do bożonarodzeniowej 

„wędki szczęścia” i konkursów podczas styczniowego balu. Z tej puli także wynagradzana jest 

osoba improwizująca i akompaniująca na fortepianie podczas zajęć, niebędąca członkiem KIKu. 

 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIE 
 

W maju 2017 roku odbyło sie ostatnie spotkanie formacyjne Sekcji Emaus z jezuitą O. Zygmuntem 

Perzem. Stan zdrowia nie pozwolił mu na ich kontynuację. Sekcja Emaus składa serdeczne 

podziękowania za wieloletnie działania O. Perza, w tym wnikliwe rozważania dokumentów 

Kościoła, niezmiernie ciekawe rozmowy i dyskusje oraz komentarze, a także pogłębione 

spotkania rekolekcyjne. Osoba O. Perza – erudyty, człowieka mądrego, wyważonego 

i pełnego zrozumienia dla spraw zwykłych ludzi – stanowiła nieocenioną możliwość dialogu, 

wsparcia duchowego i zarysowania horyzontu i perspektyw dla zdarzeń bieżących 

nurtujących członków Kościoła. Bóg zapłać Ojcze! 

 

 

Przewodnicząca Sekcji Emaus 

 
Alicja Gronau-Osińska 
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 SEKCJA MAGAZYN „KONTAKT“ – 5  

 

Sprawozdanie roczne działalności Sekcji Magazyn Kontakt 

Okres: 23.04.2017 – 13.05.2018 

 

Działalność: 

Magazyn Kontakt w ostatnim roku funkcjonował jako magazyn papierowy i dwutygodnik 

internetowy. W tym czasie ukazały się 3 numery magazynu papierowego i 27 wydań internetowych. 

Każdy numer papierowy zawierał teksty dotyczące tematu numeru oraz działy tematyczne: Katolew, 

Wiara, Poza Europą, Krajobraz, Kultura i Obywatel.  
 

34 numer Kontaktu (lato 2017) zatytułowany „Święty gniew” dotyczył emocji społecznych 

mających obecnie największy wpływ na politykę i sferę publiczną. Oprócz tytułowego gniewu 

w polu zainteresowań znalazły się strach i lęk. Teksty numeru poświęcone były nie tyle zagadnieniu 

eliminowania negatywnych emocji – co byłoby zadaniem karkołomnym – ale raczej refleksji nad 

przekuciem ich w pozytywną siłę grup pomijanych i wykluczanych. Wśród autorów tekstów znaleźli 

się m.in.: Paweł Cywiński, Ignacy Dudkiewicz, Misza Tomaszewski – redaktorzy Magazynu Kontakt, 

Anna i Karol Wilczyńscy – twórcy bloga islamistablog.pl, a wśród rozmówców: Aleksandra Bilewicz – 

socjolożka, Paweł Holas – psycholog, Szymon Hołownia – publicysta, Jakub Majmurek – 

filmoznawca i publicysta, Adrian Zandberg – wykładowca akademicki i członek zarządu partii 

Razem, Marcin Zaremba – historyk.   
 

35 numer Kontaktu (jesień 2017) zatytułowany „Czyje są dzieci?” dotyczył roli w procesie 

wychowania, jaka przypada państwu i instytucjom publicznym. Założeniem, jakie przyjęliśmy, 

jest niemożliwość ograniczenia wychowania do prywatnej przestrzeni domowej. Dlatego nasza 

uwaga była skupiona na pozostałych podmiotach uczestniczących w tym procesie. Krytycznie 

przyglądaliśmy się przede wszystkim szkole wraz z jej jawnym i ukrytym programem 

wychowawczym. Podjęliśmy również tematy funkcjonowania dzieci w przestrzeni publicznej, 

wychowania religijnego czy edukacji seksualnej. Wśród autorów tekstów znaleźli się m.in.: Dorota 

Borodaj – animatorka kultury, uczestniczka Szkoły Reportażu, Ewa Wołkanowska-Kolodziej – 

antropolożka i publicystka, Hanna Frejlak i Szymon Rębowski – redaktorzy Magazynu Kontakt, 

Magdalena Zowczak – antorpolożka religii, a wśród rozmówców: Anna Dzierzgowska – nauczycielka 

Wielokulturowego Liceum Humanistycznego, ks. Grzegorz Michalczyk – rektor Kościoła środowisk 

twórczych, s. Radosława Podgórska. 
 

36 numer Kontaktu (zima 2017) zatytułowany „Biblia Dziesięciolecia” stanowił rodzaj 

podsumowaniem dziesięcioletniej pracy redakcji. Trzonem numeru były fragmenty Pisma Świętego, 

będące ważną inspiracją dla poglądów społecznych osób związanych ze środowiskiem Kontaktu. 

Stały się one pretekstem do szerszej refleksji na tematy: ubogich, integralnej ekologii, biblijnej 

ekonomii czy feministycznym orędziu Pisma Świętego. Wśród autorów tekstów znaleźli się m.in.: 

Oscar Cole-Arnal – pastor luterański i profesor seminarium luterańskiego, Krzysztof Nawratek – 



 

teoretyk miasta i wykładowca architektury, Kamil Lipiński i Maria Rościszewska – redaktorzy 

Magazynu Kontakt, Marta Titaniec- politolożka i działaczka społeczna, Magdalena Wolnik – 

dziennikarka i osoba odpowiedzialna za wspólnotę Saint Egidio w Polsce, a wśród rozmówców: 

Beata Siemieniako – prawniczka, aktywistka i autorka książki „Reprywatyzując Polskę. Historia 

wielkiego przekrętu”, Arkadiusz Stempin – historyk, politolog, watykanista i Paweł Smoleński – 

dziennikarz, reporter, pisarz.            

 

W grudniu 2017 roku odbyły się obchody X-lecia Magazynu Kontakt.  

W ramach obchodów: 

Powstały escape room i wystawa „Ucieczka z biedy”. Otwarte w grudniu 2017 roku były 

dostępne dla zwiedzających osób prywatnych i grup przez ponad tydzień. Escape room 

prezentował problemy osób ubogich, pokazywał, jak trudno wyobrazić sobie wszystkie 

ograniczenia, których doświadczają. Wykorzystywał w przewrotny sposób formułę escape roomu – 

pokoju zagadek, z którego należy się wydostać – aby pokazać trudność wyobrażenia sobie 

wszystkich barier, które napotykają ubodzy oraz niemożliwość pełnego „wcielenia się” w osobę 

biedną. Na wystawie towarzyszącej escape roomowi prezentowane były dane dotyczące: 

komunikacji zbiorowej w mniejszych ośrodkach miejskich, standardu mieszkań w Polsce, rynku 

pracy. Escape room odwiedziło ponad 200 osób w tym uczniowie i studenci w ramach zajęć 

szkolnych i akademickich.  
 

Zorganizowana została debata o ubóstwie (16.12.2017), w której wzięli udział: dr Barbara 

Audycka – rzeczniczka fundacji Habitat, Ignacy Dudkiewicz – redaktor Magazynu Kontakt, Katarzyna 

Murawska – socjolożka, działaczka społeczna, dr hab. Ryszard Szarfenberg – politolog zajmujący się 

tematem polityki społecznej, Konstancja Ziółkowska – redaktorka Magazynu Kontakt. 
 

Zorganizowane zostało spotkanie dla członków KIK-u pt.: „Kontakt na tapecie” (12.12.2017), 

podczas którego w formie warsztatowej członkowie redakcji dyskutowali z uczestnikami na temat 

obecnej działalności Kontaktu i jego przyszłości.  

Wydany został e-book „Teologia wyzwolenia”, w którym znalazły się teksty: Ursa Eigenmanna, 

Dariusza Gardockiego, Zofii Marzec, Andrzeja Pietrzaka, Miszy Tomaszewskiego, Moniki Woźniak. 
 

Stworzone zostały grafiki, plakaty i pocztówki dostępne do kupienia podczas trwania escape 

roomu i wystawy oraz na stronie sklepu internetowego Magazynu Kontakt.   

 

Członkowie:  

W ostatnim roku cała redakcja Magazynu Kontakt liczyła 25 osób. Środowisko Magazynu Kontakt 

skupia w sumie około stu osób, wśród których są także autorzy, ilustratorzy i graficy. 

Redaktor naczelny: Misza Tomaszewski 

Zastępca redaktora naczelnego: Cyryl Skibiński 

Sekretarz redakcji: Ala Budzyńska 

Redaktorzy naczelni dwutygodnika Kontakt: Ala Budzyńska, Szymon Rębowski 

Zespół redakcyjny: Paweł Cywiński, Andrzej Dębowski, Anna Dobrowolska, Ignacy Dudkiewicz, 

Hanna Frejlak, Wanda Kaczor, Tomek Kaczor, Stanisław Krawczyk, Kamil Lipiński, Mateusz Luft, Jan 

Mencwel, Ida Nowak, Maciek Onyszkiewicz, Maria Rościszewska, Joanna Sawicka, Jakub Szymik, 

Ignacy Święcicki, Jan Wiśniewski, Stanisław Zakroczymski, Jarosław Ziółkowski, Konstancja 

Ziółkowska.    



 

Finanse: 

Do końca 2017 roku działalność wydawnicza Magazynu Kontakt finansowana była z programu 

„Czasopisma” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Escape room i wystawa finansowane były ze środków Domu Kultury Śródmieście. 

W styczniu 2018 roku Magazyn Kontakt otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 tys. złotych 

od Fundacji Orange Polska.    

 

Pracownicy: 

W ramach Sekcji Magazyn Kontakt zatrudniony jest sekretarz redakcji (do lutego 2018 w ramach 

umowy zlecenie, od lutego 2018 w ramach umowy o pracę na pół etatu) – do lipca 2017 była nim 

Zofia Mironiuk, od lipca 2018 Alicja Budzyńska. Od kwietnia 2018 roku zatrudniony jest także 

specjalista ds. promocji (w ramach umowy zlecenie) – Jan Jęcz.  

 



 

 

 SEKCJA RODZIN – 6  

 

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. 

Sprawozdanie z pracy Sekcji Rodzin KIK  

w roku 2017 i 2018 (do maja) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1 Sekcja Rodzin w liczbach 

Obecnie Sekcja zrzesza 1462 osoby z 420 rodzin.  

W Sekcji działa 17 grup prowadzonych przez 88 wychowawców (w 2017 działało 18 grup 

prowadzonych przez 85) oraz 6 Plemion - opiekuje się nimi 24 młodych ludzi, którzy ukończyli kurs 

pomocników. W grupach uczestniczy 561 dzieci w wieku od 9 do 19 lat, a w Plemionach – 94 dzieci 

z roczników 2009 i 2010. 
 

1.2 Zarząd SR i Komisja Rewizyjna 

Sekcją Rodzin kieruje Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu SR w listopadzie 2016 roku, 

który ukonstytuował się następująco: Aleksandra Brochocka (przewodnicząca), Katarzyna 

Zakroczymska (wiceprzewodnicząca), Jan Hofmokl (sekretarz), Maciej Siciarek (przewodniczący 

Rady SR), Jerzy Sternicki (skarbnik), Marcin Bielecki, Jan Gaworski, Jacek Przeciszewski 

(wiceprzewodniczący), Agata Kalwarczyk (przedstawicielka wychowawców). Do Komisji Rewizyjnej 

wybrano Zulę Wielowieyską, Krystynę Sieroszewską i Annę Sikorską.  

W styczniu 2018 roku Jan Hofmokl zrezygnował z uczestnictwa w Zarządzie ze względu na liczne 

wyjazdy zagraniczne. Na jego miejsce Zarząd SR dokooptował Annę Sikorską, która wcześniej 

złożyła rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Ania podjęła się roli sekretarza SR. Z prac 

w Zarządzie zrezygnowała również Agata Kalwarczyk. Na jej miejsce wychowawcy wybrali Wandę 

Kaczor. 

Komisja Rewizyjna SR uzupełniła swój skład, dokooptowując Agatę Strojnowską. 
 

1.3 Rada Sekcji Rodzin 

W skład Rady Sekcji Rodzin wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej działającej grupy SR oraz 

dokooptowane osoby, aktywnie zaangażowane w sprawy Sekcji. Przewodniczący RSR (funkcję 

tę sprawuje Maciej Siciarek) z urzędu jest członkiem Zarządu.  
 

Członkowie Rady zorganizowali i koordynowali przegląd magazynu, giełdę sprzętu zimowego, 

upamiętnianie grobów zasłużonych osób związanych z KIK-iem, piknik i klubowe spotkanie 

opłatkowe oraz uczestniczyli w rozmowach z rodzicami z rodzin wchodzących do nowych grup SR. 

 

2. FORMACJA 
 

2.1 Niedzielne Msze Święte KIK przygotowywane przez SR 

W latach 2017 i 2018 kontynuowana była tradycja klubowej Mszy Św. w każdą trzecią niedzielę 

miesiąca u św. Marcina o godz. 11.00. Msze stały się ważnym elementem jednoczącym całą 

wspólnotę KIK. Grupy Sekcji Rodzin oraz Plemiona włączyły je do programu swoich spotkań 



 

i starają się, o ile to możliwe, rozpoczynać spotkania właśnie wspólną Eucharystią. Od trzech lat 

Mszom klubowym towarzyszy też śpiew powołanej przez SR scholi, którą prowadzi Ania Siciarek. 

Opiekę nad organizacją mszy sprawowała Monika Łoskot. 
 

2.2 Dni skupienia w Laskach 

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu odbyły się dni skupienia dla rodziców w Laskach prowadzone 

przez naszego duszpasterza, ks. Andrzeja Gałkę. W każdym z nich uczestniczyło od 60 do 90 osób.  

Zgodnie ze zwyczajem Sekcji, w czasie dnia skupienia wielkopostnego rodzice przyjmują Krzyże SR. 

Krzyż Sekcji Rodzin jest znakiem wejścia w środowisko, które postawiło sobie za cel wzajemną 

pomoc w realizowaniu zasad Ewangelii w życiu rodzinnym i społecznym. Nie jest odznaczeniem 

za dotychczasowe dokonania, lecz znakiem osobistej decyzji o przyjęciu tych zasad i pragnieniu 

wprowadzania ich w swoje życie przy współpracy z Bożą łaską.  

Sekcja Rodzin bardzo zachęca by w dniach skupienia brali udział również wychowawcy, a biorąc 

pod uwagę, jak licznym w skali Klubu środowiskiem jest Sekcja Rodzin, wydarzenia te mają ważny 

wymiar w życiu duchowym Klubu – wraz z rekolekcjami „świętomarcińskimi” stanowią okazję 

do wspólnej formacji i refleksji w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.  
 

2.3 Spotkania formacyjne dla rodziców 

Wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań dla rodziców pod tytułem „Żyć i przetrwać 

z nastolatkiem”. W 2017 roku w ramach cyklu odbyło się sześć spotkań: „Do czego nastolatki 

docierają w sieci?” (z Martą Wojtas), „Świat wewnętrzny nastolatka – uczucia, pragnienia, 

konflikty” (z Barbarą Smolińską), „Nowoczesne technologie w życiu nastolatka i jego rodziny” 

(z Januszem Wardakiem), „Przekazać wiarę nastolatkowi - rodzic jako pierwszy wychowawca, 

świadek i apostoł” (z Moniką Waluś), „Nastolatki - rozwój i wychowanie, w świetle badań nad 

klimatem szkoły, rozwojem moralnym i seksualnym oraz doświadczaniem przemocy w środowisku 

szkolnym” (z Piotrem Rycielskim) oraz „Edukacja i pasja” (z Olą Sawicką), a planowane są kolejne, 

dotyczące wychowania w szerszym kontekście, nieograniczonym do dzieci nastoletnich. W każdym 

ze spotkań wzięło udział około 50 – 60 osób. 

Poza rodzicami, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, zaproszeni do udziału 

zostali również wychowawcy grup gimnazjalnych i licealnych. 

Sekcja Rodzin, korzystając ze wsparcia Rady Sekcji Rodzin, chce rozwijać wśród rodziców 

działalność formacyjną – proponując nowe zagadnienia, ale też wracając cyklicznie do 

najważniejszych spotkań i prelekcji. 

 

3. GRUPY I PLEMIONA 
 

3.1 Nowe grupy 

Na wiosnę roku 2017 otwarto trzy nowe grupy dla 90 dzieci: 

• grupa nr 80 Achajowie: szef kadry - Piotr Kawiak, koordynatorzy - Ignacy Dudkiewicz i Marek 

Cywiński. 

• grupa nr 81 Filiosi: szef kadry - Antoni Chrząstowski, koordynatorzy – Agata Kalwarczyk 

i Marcin Bielecki. 

• grupa nr 82 Amoryci: szefowa kadry - Dorota Potępa, koordynatorki – Kasia Zakroczymska 

i Joanna Wędrychowska. 

Jesienią 2017 koordynatorzy rozpoczęli kompletowanie nowych zespołów wychowawców: Agata 

Kalwarczyk i Marek Cywiński pracowali z Karoliną Strojnowską, Zosią Kiljańską, Neną Deskur, 



 

Michałem Siennickim i Jerzym Traczyńskim, zaś Kasia Zakroczymska i Piotr Bielecki przygotowywali 

nową kadrę w składzie: Zosia Andrzejewska, Asia Gubrynowicz, Julka Milencką, Andrzej 

Radoszewski-Zakościelny i Szymon Bankiewicz. Obie grupy zainicjowały działalność w kwietniu 

2018 r., tworzą je dzieci z roczników 2008 i 2009 (30 dzieci w jednej grupie). 

• Grupa nr 83 Enfinidzi: szefowa kadry Karolina Strojnowska. 

• Grupa nr 84 Hakonici: szefowa kadry Zofia Andrzejewska. 
 

3.2 Obozy grup SR 

W 2017-2018 odbyło się 19 obozów letnich (obozy 17 obozów grup, obóz Pomocników i obóz 

wachtowych) i 13 obozów zimowych 12 w grudniu 2017 roku i 1 w lutym 2018. Obozy zimowe 

odbywały się w górach i miały charakter narciarski, obozy letnie dla grup młodszych były 

organizowane w formie stacjonarnej pod namiotami, dla gimnazjalistów i licealistów – w formie 

spływów kajakowych, obozów rowerowych i wędrownych w Polsce i zagranicą.  

Powtarzającą się trudnością w organizacji obozów zimowych są rozbieżne terminy ferii 

wychowawców (w większości studentów) i uczestników obozów, dlatego większość obozów 

zimowych w roku szkolnym 2017/2018) odbywała się na przełomie grudnia i stycznia. 

Duża liczba obozów była wizytowana przez członów zarządu, koordynatorów lub rodziców 

doświadczonych w pracy Sekcji. Staraliśmy się również, aby obozy były odwiedzane przez księży. 
 

3.3 Plemiona 

W październiku 2017 rozpoczął się trzeci rok działalności Plemion – najmłodszego dziecka Sekcji 

Rodzin. Plemiona zawiązują się co roku na nowo. Obecnie działa 6 Plemion: Narwale, Mazamaki, 

Mangusty, Aksolotle, Irbisy, Lemury. W tegorocznych Plemionach mamy 94 dzieci (rocznik 2009 

i 2010); opiekuje się nimi 24 kadrowiczów, którymi są licealiści po kursie na pomocnika 

wychowawców. Plemiona spotykają się mniej więcej co trzy tygodnie przez cały rok szkolny; 

nie wyjeżdżają na obozy, ale mają zwykle dwudniowe wiosenne biwaki.  

Pracę Plemion koordynują Kamila Dembowska, Katarzyna Paszewska, Clotilde Gorska i Jan 

Murawski, z wychowawcami pracują Jacek Przeciszewski i Janek Murawski, organizując m. in. 

regularne spotkania formacyjno-szkoleniowo-integracyjne w ramach tzw. Kadra Cafe. 

 

4. SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU 

W 2017 r. SR złożyła oferte do Biura Edukacji m. st. Warszawy na projekt „Kikowskie lato 2018” 

na dotację w wysokości 95000 zł dla 11 obozów. Dostaliśmy 100 % wnioskowanej kwoty, 

zwróciliśmy do BE część dotacji w wysokości 2923,08 zł ze względu na mniejszą liczbę osób 

z Warszawy niż deklarowana w ofercie o 8 osób.Faktyczna liczba uczestników wyniosła 281 osób. 

 

5. DZIAŁANIA NA RZECZ PORZEBUJĄCYCH 
 

5.1 Grupa Skutecznej Pomocy 

Grupę Skutecznej Pomocy stworzyły w 2012 i prowadzą Monika Łoskot, Małgosia Mańczak 

i Dżemila Sulkiewicz-Nowicka. Celem Grupy jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z grup SR 

angażowanie się w działania pomocowe na rzecz osób potrzebujących (głównie spoza środowiska 

KIK-u) – zgodnie z założeniami Strategii Sekcji Rodzin. GSP skupia się na znajdowaniu działań, które 

z jednej strony są dostosowane do wieku i możliwości danej grupy, a z drugiej pozwalają całej 

grupie uczestniczyć w działaniach pomocowych. 

 
 



 

5.2 Zaangażowanie grup 

Niektóre grupy SR podejmują regularne działania, których celem jest otworzenie się na inne 

środowiska i kultury. Masajowie spotykają się z grupą czeczeńskich dzieci z Ośrodka 

dla Cudzoziemców na Targówku. Marek Cywiński: Naszym celem jest stworzenie długotrwałej 

relacji przez wspólne aktywności: gry planszowe, wyjście na lodowisko, grę w piłkę nożną itp. 

Poza tym dzięki spotkaniom obie strony mogą lepiej nawzajem poznać swoje kultury, np. dzieci 

z ośrodka zaprezentują nam czeczeński taniec, my z kolei planujemy pokazać im ciekawe miejsca 

w Warszawie.  

Ze społecznością czeczeńską w Warszawie spotykają się także Hunzowie. Relacjonuje Janek Mróz: 

Z Hunzami w tym roku zorganizowaliśmy dwa razy warsztaty kulinarne z grupą mam i dzieci 

z Czeczenii. Hunzowie na biwaku nauczyli się w gotowania pięciu potraw kuchni polskiej. 

W czerwcu zorganizowaliśmy wspólne polsko-czeczeńskie spotkanie w Składzie Bananów 

(za darmo!), w czasie którego ugotowaliśmy z nimi te dania i wspólnie z naszymi i ich rodzinami 

zjedliśmy – prawie 80 osób! W październiku Czeczenii się zrewanżowali się tym samym – były 

manty z mięsem, sałatka z buraków i ciasta.  

Grupa Kairosów (rodzice i dzieci) zaangażowała się w regularną pomoc pani poruszającej się 

na wózku: wożą ją na niedzielną Mszę św., na zakupy i spotkania w bibliotece, pomagają 

w codziennym funkcjonowaniu.  
 

5.3 Rodzina Rodzinie  

Ania Sikorska otrzymała zgłoszenia od siedmiu grup, które zaangażowały się w akcją „Rodzina 

Rodzinie” – prowadzoną przez Caritas pomoc rodzinom syryjskim dotkniętym skutkami wojny. 

Koordynatorzy poszczególnych grup zbierają pieniądze i przekazują środki bezpośrednio na konto 

Caritasu.  

 

6. DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYJAZDÓW LETNICH 

I ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SR 
 

Prace nad poprawą bezpieczeństwa obozów letnich i zimowych były prowadzone przez cały 2015 

i 2016 rok i kontynuowane w roku 2017. 
 

6.1 Dokumenty normujące obozy specjalistyczne  

Na podstawie dokumentów wypracowanych w 2016 roku przez zespoły ds. bezpieczeństwa Zarząd 

SR w 2016/17 przygotował i uchwalił regulaminy obozów górskich, rowerowych oraz kajakowych. 

Ważnym uzupełnieniem regulaminów są opisy dobrych praktyk w poszczególnych trzech typach 

obozów. W trakcie przygotowania jest regulamin obozów żeglarskich. 
 

6.2 Proces przygotowania obozów 

Wprowadzono dwuetapowy proces weryfikacji przygotowania obozów. Dopracowany został 

sposób przygotowania obozów poprzez włączenie rodziców („trójki") w pomoc kadrze przy 

organizacji wyjazdów oraz w przygotowanie rekomendacji dla Zarządu SR. 
 

Rekomendacja obozu przygotowana przez Trójkę powinna uwzględniać: 

• dostosowanie charakteru, miejsca i charakteru obozu do możliwości każdego z uczestników, 

z uwzględnieniem ich wieku, kompetencji, doświadczenia i stanu zdrowia; 

• dostosowanie charakteru, miejsca i typu obozu do możliwości kadry: liczby osób w kadrze, 

ich kompetencji i doświadczenia; 



 

• możliwości przeprowadzenia obozu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym 

przepisami właściwymi dla kraju, w którym odbywa się obóz); 

• stopień przygotowania obozu pod względem bezpieczeństwa – znajomość trasy, trudności 

i rodzajów ryzyka z nią związanych oraz sposobów poradzenia sobie z nimi; 

• rodzaj i jakość sprzętu; 

• bezpieczeństwo kąpieli na obozach; 

• opracowanie procedury komunikacji i działania w sytuacjach nadzwyczajnych. 
 

Na podstawie dokumentów programowych obozu oraz rekomendacji "trójek" Zarząd SR 

podejmuje decyzję o dopuszczeniu imprezy. 

 

7. KURSY I SZKOLENIA 
 

Kurs dla pomocników w roku 2017 został zorganizowany w drugiej połowie lipca. Ze względów 

organizacyjnych nie odbył się w 2017 roku kurs dla wychowawców. 

Zorganizowano szkolenia narciarskie, psychologiczne oraz pierwszej pomocy przeznaczone 

dla wychowawców. Zarząd SR postanowił, że w każdym roku przynajmniej jedna osoba z kadry 

każdej grupy powinna odbyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla kadr grup 

planujących obozy górskie organizowane jest szkolenie w tym zakresie.  
 

Zarząd zachęca wychowawców do podnoszenia kwalifikacji, proponując dofinansowanie do kursów 

organizowanych poza Klubem (np. kursy instruktorów narciarskich, ratowników). 

W październiku 2017 r. zorganizowano Seminarium dla wychowawców grup młodszych. 

Na seminarium zostały poruszone takie zagadnienia, jak: praca w zespołach kadrowych, 

wychowanie do wiary a programy religijne grup, podstawy psychopatologii dla wychowawców. 

Tematy były realizowane w formie warsztatów i dyskusji. Ważną część spotkania stanowiło również 

podsumowanie obozów letnich. 

Wychowawcy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami między sobą i z koordynatorami, 

przekazali także koordynatorom cenne uwagi dotyczące funkcjonowania SR.  
 

Jesienią 2017 odbyło się także spotkanie z wychowawcami grup starszych, dla których 

przygotowano m in. warsztat o wartości, jaką jest samodzielność wychowanków. 

 

8. WYDARZENIA WSPÓLNE 
 

8.1 Kolędowanie 

W styczniu 2017 r. odbyło się wspólne kolędowanie, przygotowane przez Anię Siciarek. Ta dość 

nowa inicjatywa jest okazją do integrowania środowiska klubowego i lepszego poznania się. 
 

8.2 Giełda narciarska 

W grudniu 2017 r. została zorganizowana kolejna giełda narciarska. Jest to okazja do 

skompletowania sprzętu narciarskiego przed sezonem. Giełdę koordynuje Jacek Nowak. 
 

8.3 PIK-KIK-NIK  

Piknik jest jednym z corocznych, stałych wydarzeń Klubowych, organizowanym w czerwcu przez 

Sekcję Rodzin, na które zaproszona jest cała społeczność klubowa. Centralnym punktem jest Msza 

Święta, której przewodniczy kapelan KIK-u. Po Mszy robimy wspólne zdjęcie „z lotu ptaka". W 2017 

kontynuowaliśmy przyjętą rok wcześniej formułę podstolików – zamiast prowadzenia stoisk 



 

poszczególne grupy częstowały wszystkich przygotowanymi przez siebie przysmakami. Piknik 

stanowi okazję do bycia razem, wspólnej zabawy, spotkań i niespiesznych rozmów. 

 

9 BIULETYN SR 

Trwają prace nad stworzeniem internetowego biuletynu SR: planujemy go wydawać co miesiąc. 

Ma informować o planowanych wydarzeniach (Msze, obozy, piknik, spotkania itp.), ma pełnić też 

rolę integrującą i przekazywać informacje o działaniach grup. Trudnością jest regularne 

wydobywanie informacji od kadr oraz pozyskanie stałych współpracowników. 

 



 

 

 KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA“ – 7 

 

 Sprawozdanie z działalności  

Klubu Żeglarskiego „Santa Maria“ 2017/2018  

 

Obozy 

W roku 2017 zorganizowaliśmy 8 obozów dla 201 uczestników. Trzy z nich to tradycyjnie pierwsze 

halsy – jeden turnus w lipcu, drugi i trzeci w sierpniu. Tak samo zgodnie z tradycją odbyły się rejsy 

po mazurach. Tu jednak nastąpiło zwiększenie ilości obozów względem zeszłego roku. Rejsy 

w turnusie lipcowym oraz sierpniowym zostały podzielone na 2 tzw. rejs 1A i rejs 1B oraz rejs 2A 

i 2B. Następnie odbył się już jeden rejs sierpniowy w 2 połowie połączony ze spływem. Łącznie 

w tegorocznych obozach udział wzięły 53 osoby kadry. 

Pierwsze halsy odbyły się nad jeziorem Wdzydze niedaleko Kościerzyny. Obozy odbyły się pod 

namiotami z infrastrukturą jak na obozach stacjonarnych Sekcji Rodzin – przed naszymi obozami 

odbywał się na tym samym terenie obóz grupy SR. Jednym z kluczowych utrudnień na obszarze 

Krajobrazowego Parku jest zakaz korzystania z silników spalinowych do poruszania się po jeziorze. 

Kadry przygotowały alternatywne zabezpieczenia i nie wpłynęło to na przebieg i bezpieczeństwo 

obozów. 

Obozy odbyły się niestety bez dofinansowania ze strony miasta bądź wojewody. Duże wsparcie 

okazała nam Sekcja Rodzin. 

W związku z dużym i stale rosnącym zainteresowaniem naszymi obozami postanowiliśmy wyjść 

naprzeciw tym oczekiwaniom. Zwiększyliśmy ilość dostępnych jachtów w Klubie a na jednym 

z obozów dzięki uprzejmości Klubu TKKF ECHO pojawiła się DEZETA (pierwszy raz od 13lat). Mamy 

nadzieję że duże zainteresowanie wśród młodych osób naszymi wyjazdami będzie przekładało się 

na ich przyszłe aktywne działanie w Klubie. 

W klubie w tym roku poza naszymi obozami odbyło się wiele wydarzeń. W styczniu miło wspólnie 

spotkaliśmy się na opłatku. Jest to element sezonu, który planujemy dalej kultywować. 

Ponadto w czasie weekendu majowego grupa dzielnych członków SM odbyła wyprawę 

optymistami przez mazury. Rejs OPTYMIST Hardcorehorn 2017 zaczął się 30 kwietnia 

w Węgorzewie a podróż zakończono w Rucianym-Nida 7 maja. Kolejnym pozytywnym 

wydarzeniem była jedna z omeg dostępna do użytku członków i kadr przed obozami. Część osób 

skorzystała z okazji i przypomniała sobie przed sezonem jak to jest na wodzie.Istotnym 

wydarzeniem było aktywniejsze wyjście członków SM na morze. Pierwszym wydarzeniem był 

sylwestrowy rejs morski w Chorwacji. Był to bardzo mile spędzony czas, okazja doświadczenia 

czegoś innego niż nasze mazurskie pływanie i podniesienia swoich umiejętności. Kolejnym 

wydarzeniem był lipcowy weekendowy wypad na Zatoke Gdańską i wrześniowy wypad do Szwecji. 

Kolejny rejs odbył się w pierwszy weekend listopada, wspólne pływanie po Bałtyku sprawiło nam 

wiele przyjemności. 

Miały miejsce kolejne, już trzecie Jesienne Regaty Klubowe w których uczestniczyły 4 załogi. 

Pogoda była ładna, a dobry wiatr pozwolił na przeprowadzenie aż 6 biegów. Regaty odbyły się już 



 

po raz trzeci i warto by utrzymać ich coroczną organizację jako wydarzenie spajające członków 

klubu i ich rodziny. 

Tradycyjnie odbyło się także spotkanie przeznaczone zarówno dla tegorocznych kadr na obozach 

Santa Maryjnych, jak i członków klubu, którzy w tym roku nie byli w stanie uczestniczyć w obozach. 

Wydarzenie odbyło się 30 września w Wolicy. Udział wzięło około 30 osób. W kuchni 

zorganizowane zostały tańce, odbył się tradycyjny już spacer po wale, rozmowy o wychowaniu oraz 

na wiele innych tematów. Jak zwykle też przewidziane zostały planszówki, nad którymi część 

towarzystwa bardzo chętnie spędziła czas.   

Również w tym sezonie doświadczyliśmy bardzo wymagającej sytuacji, jaką była wichura w Borach 

Tucholskich. W nocy na terenie obozu wiatr poprzewracał namioty i drzewa. Dzięki bardzo 

przytomnej reakcji kadry nic nikomu się nie stało. Osoby odpowiedzialne za młodzież szybko 

i trafnie oceniły sytuację i podjęły odpowiednie kroki w celu zagwarantowania uczestnikom 

bezpieczeństwa. Dużym wyzwaniem w tej sytuacji była komunikacja osób będących w Warszawie 

i kadry na obozie. Te trudne doświadczenia omówiliśmy wspólnie z kadrą i przeanalizowaliśmy jakie 

kroki możemy podjąć, aby w przyszłości działać jeszcze lepiej i skuteczniej: 

1. osoby odpowiedzialne za kontakt z kadra w trudnej sytuacji powinny zdobyć kompetencje 

do rozmowy z osobami pod wpływem silnych emocji. Nauczyć się jak rozmawiać, 

aby pomagać, a nie wprowadzać zamieszanie i chaos; 

2. osoby odpowiedzialne w Warszawie i kadry (a co najmniej szefowie) powinny zapoznać się 

z mechanizmami i zasadami działania w dużym stresie; 

3. przeszkolenie szefów kadr z pracy i zarządzania zespołem; 

4. zmiana procedur informacyjnych wewnątrz sekcji. 

Wnioski i nasze przemyślenia o tym wydarzeniu zostały przekazane Prezydium KIK. Naszymi 

doświadczeniami podzieliliśmy się z innymi sekcjami. Santa Maria aktywnie działa też w stworzonej 

grupie ds bezpieczeństwa. 
 

Prawo i inne dokumenty dotyczące obozów w roku 2017 

W odniesieniu do roku poprzedniego nie weszły w życie żadne nowe rozporządzenia. 

● Ustawa o systemie oświaty z 2009 roku – głównie art. 92 (zmiany obowiązujące od 1.04.2016 r). 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji 30 marca 2016 r. 

● Instrukcja sanitarna SANEPID (nowa instrukcja powstała w czerwcu 2016!) 

● Ogłoszenie otwartego konkursu ofert wypoczynku (Kuratorium) 

● Poradnik kuratorium (bezpieczny wypoczynek 2016) 

● Poradnik – Miejsca wykorzystywane do kąpieli (stworzony na podstawie ustawy i rozporządzeń) 

o 1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań 

dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

o 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego 
 

W 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo Wodne, która reguluj mi.n, używanie 

pomostów i opłaty za nie. W związku z nimi trzeba na nowo podjąć proces „sankcjonowania” 

naszego pomostu nad Rządzą. 
 

Kadry w Santa Marii 

W tym roku duże zainteresowanie kadrowaniem na naszych obozach było wśród młodych osób, 

w większości byłych uczestników naszych obozów – napawa nas to nadzieją na kolejne lata 



 

i zapraszamy do współpracy. Liczymy również na dalsze zaangażowanie naszych starszych, bardziej 

doświadczonych sterników. W związku ze zwiększoną ilością obozów pewne trudności nastręczały 

nam wymagania prawne odnośnie posiadanych przez kadry uprawnień, kierownika lub 

wychowawcy, oraz doświadczenia żeglarskiego. W związku z tym 5 osób kadry pojechało w tym 

roku na co najmniej dwa nasze obozy. 

Część kadr, pływało wspólnie przed po Zegrzu w celu zgrania się i doskonalenia swoich 

umiejętności. 

Aby w pełni zapewnić uczestnikom naszych obozów możliwość korzystania z jezior i kąpieli w nich, 

poszukujemy osób mogących uczestniczyć w naszych obozach jako ratownicy. Chętnych 

do uprawnień zapraszamy do kontaktu z zarządem. 

Do przygotowania obozów niezbędne było zebranie od kadr następujących dokumentów: 

● Wychowawcy i kierownicy przedstawiali: 

o Dokument poświadczający uprawnienia: 

▪ wychowawcy kolonijnego – wymagane 18 lat + ukończone liceum + ukończony kurs 

wychowawcy; 

▪ kierownika kolonii – wymagane minimum 3 lata poświadczonego doświadczenia jako 

wychowawca + ukończony kurs kierownika kolonii; 

▪ poświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego). 

● Całe kadry przedstawiały: 

o Zaświadczenie lekarskie; 

o Oświadczenie zleceniobiorcy + podpisanie umowy zlecenia oraz rachunku w celu uzyskania 

wynagrodzenia. 

Nie jest to niestety jedyna wymagana dokumentacja związana z obozami, lecz wypisywanie jej tutaj 

byłoby bezcelowe - szczegółowe informacje na ten temat zna Zosia Rey i chętnie się nimi podzieli. 
 

Statut - nadal aktualne problemy i zgadzamy się z diagnozą 

Jest to obszar którego w ciągu dwóch lat naszej kadencji nie zrealizowaliśmy w zakresie w którym 

planowaliśmy. Poniżej przedstawiamy listę obszarów które, naszym zdaniem, wymagają 

skodyfikowania w statucie lub innym dokumencie Klubowym. Największe emocje w naszym gronie, 

budzą wybory zarządu i procedury z tym związane. 

Propozycje obszarów do rozwoju lub spisania: 

● Misja Klubu i jego cele, założenia; 

● Prawo wyborcze: 

o Sposób wyboru komandora; 

o Głosowanie osób niezwiązanych z Santa Marią; 

o Kiedy następuje koniec kadencji zarządu – co dzieje się w czasie oczekiwania na akceptację 

Prezydium KIK; 

o Co się dzieje gdy nie ma chętnych do zarządu; 

o Wyznaczanie członków czynnych; 

o Kandydowanie osób nie wyznaczonych na członka czynnego przez zarząd; 

o Co się dzieje po ustąpieniu zarządu lub jednego jego członka. 

 

Remonty i lokale Santa Marii 

Klub od wielu już lat opiera się na aktywnym zaangażowaniu członków nie tylko w trakcie obozów, 

ale również w ciągu roku. Od 2016 roku ponownie korzystamy przy remontach z hangaru 

udostępnionego nam przez KIK, przy ulicy Krakowiaków 80/98. Od tego czasu pracujemy 



 

przy łódkach w dwóch lokalizacjach, co wymaga od nas dokładnego zaplanowania podziału sprzętu 

i materiałów niezbędnych do remontów.  

W tym roku przygotowana została lista prac przy łódkach z dokładnym wyznaczeniem zadań oraz 

przybliżonym czasem pracy. Ma to na celu pomoc w organizacji prac oraz deklaracji przez 

bosmanów, który jacht będą chcieli przygotowywać.  
 

Krakowiaków 

Wszystkie większe prace związane z przygotowaniem omeg do sezonu 2017 były przeprowadzone 

w hangarze przy ul. Krakowiaków. 

Przy użytkowaniu hangaru w roku 2016 zauważyliśmy pole do poprawy funkcjonalności hangaru, 

w związku z czym w tym roku wprowadziliśmy kilka usprawnień. Przy jednej ze ścian postawiliśmy 

stół, a nad nim zamontowaliśmy wieszaki na maty i tkaniny szklane, co znacznie ułatwiło ich 

wycinanie. Pomieszczenie pod hangarem, dotychczas nieużywane, zaadoptowaliśmy na 

przebieralnię. Dzięki temu można przebierać się i zostawiać ubrania w pomieszczeniu wolnym od 

zapachów i pyłów związanych z remontami. 

Sezon remontowy na Krakowiaków ruszył dużo wcześniej niż w Wolicy dzięki ogrzewaniu 

nagrzewnicą. Trochę niestety szwankującej w tym sezonie, ale przygotowanej już do sezonu 2018. 

Dużym plusem jest również lokalizacja hangaru, tuż obok węzła Łopuszańska przy stacji kolei WKD 

co zapewnia dogodny dostęp różnymi środkami komunikacji. Przy remontach ułatwieniem jest 

również to, że w okolicy znajdują się sklepy z narzędziami, materiałami i sprzętem BHP. 

W hangarze równocześnie można prowadzić prace przy 3 łódkach. 

Na Krakowiaków przeprowadzaliśmy odpracowywanie godzin przez uczestników obozów, podczas 

których uczestnicy mieli możliwość pracy przy łódkach którymi pływali później w ciągu wakacji. 

W tym roku opłaciliśmy ostatnią ratę (2’500,- PLN) za ocieplenie hangaru, które miało miejsce 

w roku 2016. Coroczną opłatą za korzystanie z hangaru jest opłata za prąd (około 1’200,- PLN). 

W dalszym ciągu wyzwaniem jest transport łódek na trasie Krakowiaków – Wolica. Na obecną 

chwilę posiadamy tylko jedną przyczepę do przewożenia omeg, które cały czas 

ładujemy/rozładowujemy ręcznie. 

Do przyjeżdżania do hangaru zapraszamy każdego – starszego czy młodszego. Warto wcześniej 

umówić się z zarządem, lub którymś z bosmanów, ponieważ do pobrania kluczy z portierni 

uprawniona jest określona lista osób – do wglądu u Zarządu SM. 

Na koniec sezonu w hangarze są dwie łódki na wykończeniu, natomiast trzecia cały czas wymaga 

jeszcze dużych nakładów pracy. 
 

Wolica 

W Wolicy otwarcie ośrodka również nastąpiło wcześnie – już 11 marca – rozpoczęło się 

odsłonięciem z plandek łódek, rozstawieniem namiotu i wodowaniem pomostu. 

Utrzymanie naszego ośrodka w Załubicach wiąże się z kosztami. Coroczne opłaty za Wolicę (za 

prąd, podatki, śmieci i ubezpieczenie) wynoszą łącznie za jeden rok około 3’000,- PLN. 

W Wolicy w sezonie 2017 przeprowadziliśmy remonty optymistów wykorzystanych w czasie rejsu 

przez Mazury w czasie majówki, oraz na obozach Pierwsze Halsy, a także lżejsze prace przy naszych 

omegach. 

Nasze dążenia zmierzają ku by w Wolicy odbywało się jak najmniej remontów, a więcej spotkań 

i imprez towarzyskich, jak regaty czy wspólne pływania po wodach zalewu Zegrzyńskiego. 

Pod koniec roku 2017 zmienił się właściciel działki i domku, z których korzystamy. Na razie jesteśmy 

na początku rozmów dotyczących szczegółów dalszej współpracy i możliwych zmian w obszarze 

działki, dlatego też póki co ciężko jest mówić coś konkretnego o przyszłości Wolicy. 
 



 

Otwarcie sezonu 2018 nastąpiło 10 marca wspólnym wyjściem na bojery. Ponadto udano się 

do Wolicy, gdzie otwarto ośrodek po zimie, przejrzano jego stan i przetransportowano dwie łódki 

na Krakowiaków. Także a Krakowiaków od 11 marca rozpoczęły się pierwsze prace. 
 

Przyszłość Klubu 

W naszym raporcie z tegorocznych działań postanowiliśmy zaznaczyć obszary stanowiące dla Klubu 

szanse oraz obszary, które będą wyzwaniami w kolejnych latach naszego funkcjonowania. 

Klub bierze czynny udział w działaniach grupy ds. bezpieczeństwa. Grupa powołana przez 

Prezydium KIK składa się z przedstawicieli każdej sekcji organizującej wyjazdy dla młodzieży. Celem 

tego przedsięwzięcia jest ciągła i nieustanna poprawa bezpieczeństwa na obozach oraz 

wypracowanie wspólnych schematów i procedur wewnątrz naszej organizacji. Ponadto w sezonie 

do klubu zakupiono 4 nowe optymisty wraz z osprzętem. Część z naszego dotychczasowego 

sprzętu postanowiliśmy odświeżyć. Wynikało to także ze złamania masztu w zeszłorocznym 

sezonie, niestety także w obecnym złamał się jeden maszt. Dużym wysiłkiem udało się też zakupić 

4 nowe maszty od omeg do klubu. Prowadzimy ciągłe prace nad poprawianiem jakości i ilości 

sprzętu dostępnego w naszym klubie. 
 

Szanse dla Klubu 

● Wyprowadzenie obozów z Wolicy - umożliwia wykorzystanie siedziby przez członków 

pozostających na wakacje w Warszawie jako miejsca odpoczynku weekendowego. 

● Dążenie do zakupu działki do prowadzenia obozów stacjonarnych. 

● Dążenia do zbudowania nowej siedziby Klubu. 

● Pełna legalność obozów Klubowych – pozwala kierować się do instytucji publicznych 

i prywatnych o dofinansowania. 

● Nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi sekcjami KIK (głównie Sekcja Rodzin oraz Sekcja 

Wigierska) - pozwala na przekazywanie sobie nawzajem dobrych praktyk. 

● Ewentualne zatrudnienie osoby na etat w ramach SM oraz innych sekcji, która pomoże 

prowadzić bieżące sprawy oraz startować w konkursach. 
 

Wyzwania 

● Praca nad skodyfikowaniem wiedzy o Klubie (historia, zwyczaje, metody pracy). 

● Wspólne wypracowanie zasad/zwyczajów pracy. BHP, dbania o zdrowie, dbania o dokładność 

pracy (uważne i dokładne remontowanie łódek gwarantuje mniej napraw w przyszłych latach). 

● Wypracowanie systemu finansowego Klubu. 

● Ustalenie i spisanie zasad funkcjonowania w Wolicy. 

● Zwiększenie zaangażowania młodych osób w działalność Klubową. 

● Skuteczny udział w konkursach. 
 

Po 2018: 

Istotnymi wydarzeniami było: 

1. Zatrudnienie przez KIK przy współpracy z Sekcją Wigierską oraz Santa Marią osoby do pracy. 

2. Prace nad legalizacją naszego pomostu (oraz w przyszłości zgłoszenia Wolicy jako ośrodka 

egzaminacyjnego) 

3. Działania nad uzyskaniem sprawnej dezety przez Klub oraz dążenie do rozwiązania kwestii 

Hornblowera.  
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Sprawozdanie z działalności Sekcji Wigierskiej  

od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. 
 

Głównym obszarem naszej działalności pozostaje organizacja corocznych obozów kajakowo-

wędrownych na Suwalszczyźnie. W tym roku nad Wigrami (wieś Cimochowizna) byliśmy w dniach 

3-20 lipca. W obozie wzięło udział przeszło 50 uczestników w wieku od 8 do 18 lat.  
 

Tak jak w latach poprzednich uczestnicy naszego obozu pochodzą ze sporej części Polski. 

Z Warszawy było ich „jedynie 13”, a z innych miast mazowieckich 26 (większość z Nowej Iwicznej 

i Piaseczna). Z innych województw liczą reprezentację mieliśmy z Krakowa (8 osób), z czego dwie 

osoby były pół kadrą. Pozostałe osoby pochodziły z Torunia i Kartuz oraz jedna z Springfield 

ze stanu Massachusetts w USA. Duża cześć młodzieży z nami jeździ już kolejny rok.  
 

W trakcie trwania obozu odbyliśmy trzy spływy kajakowe: Czarną Hańczą, Kanałem Augustowski 

oraz od dawna nie przebytą przez nas rzeką Ełk. Dwie wycieczki piesze odbyły się w okolicach 

Suwalskiego Parku Krajoznawczego, a grupa najmłodsza była w Sejnach. Podczas obozu gościliśmy 

również grupę edukatorów z fundacji Forum Dialogu, którzy przeprowadzili warsztaty o kulturze 

żydowskiej.  
 

5 listopada 2017 r. odbyło się zebranie kadry podczas, którego wybrano Zarząd Sekcji Wigierskiej, 

który podczas swojego pierwszego zebrania ukonstytuował się następująco: Witold Kunicki-

Goldfinger (przewodniczący), Anna Wróblewska (wiceprzewodnicząca), Jan Łusakowski (sekretarz) 

oraz Katarzyna Machaj (skarbnik). Od tej pory Zarząd zebrał się kilkukrotnie w celu opracowania 

planu działania na kolejny rok związany z organizacją obozu oraz szkoleniem półkadry i kadry.  
 

Na wiosnę, w celu usprawnienia organizacji obozów, wraz z Sekcją Santa Maria utworzyliśmy 

wspólny sekretariat, w którym zatrudniliśmy Krzysztofa Grochowskiego. Równocześnie 

przystąpiliśmy do prac przygotowawczych tegorocznego obózu, który odbędzie się w dniach 1-15 

lipca br.  
 

Przewodniczący Sekcji Wigierskiej 

Witold Kunicki-Goldfinger 
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Sprawozdanie z działań Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

w okresie od 12 kwietnia 2017 do 23 marca 2018 
 

Sekcja Wschodnioeuropejska KIK w okresie od ostatniego Walnego zebrania w 2017 r do marca 

2018 r. przeprowadziła szereg projektów skierowanych przede wszystkim do odbiorców z poza 

naszego środowiska, a dla społeczności klubowej zorganizowaliśmy krajoznawczą wyprawę 

na Huculszczyznę. W wyprawie wzięło udział ok. 50 osób. 
 

Sekcja opiera się na pracy kilku wolontariuszy, oraz jednej osoby zatrudnionej na umowę o pracę 

przez Zarząd KIK. Sekcja w miarę swoich możliwości stara się partycypować w kosztach utrzymania 

pracownika. 
 

Środki pieniężne pozyskujemy dzięki udziałom w konkursach dla NGO, dotacjom celowym, 

oraz pozyskujemy je od darczyńców zarówno indywidualnych jak i instytucji. 
 

Obecnie w skład zarządu Sekcji wchodzą: 

Marek Kielanowski – przewodniczący, Katarzyna Materkowska – zastępca przewodniczącego, 

Monika Krzyżanowska – sekretarz, Anita Szymborska – skarbnik, Elżbieta Konopka – członek. 

 

Wyprawa na Huculszczyznę 14-18 czerwca 2017 

Jak co roku członkowie Sekcji Wschodnioeuropejskiej wraz z przyjaciółmi wyruszyli poszukiwaniu 

przygód, wrażeń i wiedzy na wschód do sąsiedniej Ukrainy! Dla niektórych, bez względu na 

piastowane stanowisko, wycieczka skończyła się już w Warszawie, ponieważ wystarczająco wcześnie 

nie wyruszyli do biura paszportowego, by zdobyć nowy aktualny paszport. Uczestnicy z ważnymi 

paszportami i nowym kierownikiem wycieczki na czele (której to funkcji podjął się prof. Krzysztof 

Meissner) wyruszyli w środę 14 czerwca w podróż, której docelowym punktem była Huculszczyzna. 

Jednakże tego dnia głównym celem było dotarcie do Lwowa, gdzie czekała na nich sekretarz Sekcji 

oraz nieoceniona Pani Luba Lewak, która po raz kolejny była nasza przewodniczką po ukraińskich 

bezdrożach. W czwartek rano opuściliśmy Lwów, dojechaliśmy do Kołomyi, gdzie dzięki 

uprzejmości proboszcza tamtejszej parafii wzięliśmy udział w mszy świętej. Odwiedziliśmy również 

Muzeum Huculszczyzny i Pokucia, by merytorycznie przygotować się do dalszej podróży. 

Zaskoczeniem było Muzeum Pisanki, które wygląda jak wielka pisanka. Wieczorem dojechaliśmy 

do Wierchowiny (dawne Żabie) i gościnnej pani Zoriany. Tego samego dnia udało nam się jeszcze 

odwiedzić Muzem Siergieja Paradżanowa i usłyszeć historię powstania jego największego dzieła 

filmowego „Cienie zapomnianych przodków”. W piątek od rana zgłębialiśmy huculskie życie, 

zwiedzając we wsi Krzyworównia typowe dla tego regionu obejście zwane grażdą. Dalej droga 

wiodła przez Kuty, ważne dla polskiej historii miejsce, a zakończyła się w Czerniowcach – sercu 

Bukowiny, mieście z piękną architekturą. Warto było odwiedzić uniwersytet – dawną siedzibę 

arcybiskupów, takich sal wykładowych niejeden student mógłby pozazdrościć. Sobota przyniosła 

wiele wrażeń - rozpoczęliśmy dzień od zakupów na jarmarku w Kosowie. Następnie czekała na nas 

niespodzianka – wycieczka po sanatorium dr Tarnawskiego z jego znawczynią panią Natalią 



 

Tarkowską, która opisał dzieje tego sławnego przed II wojna światową uzdrowiska. Dalej ruszyliśmy 

by podziwiać przyrodę – m.in. piękny wodospad w Jaremczy. W Tatarowie natomiast na cmentarzu 

ormiańskim udało się odnaleźć grób przodków jednej z naszych podróżniczek. Nie był to jedyny 

wzruszający moment tej wycieczki, byliśmy również pod kościołem w Otynii, ważnym miejscem dla 

jednej z nas. Najlepszą zabawę zagwarantowali nam nasi gospodarze w Wierchowinie, 

przygotowując na kolację typowe dania huculskie i zapraszając huculską kapelę. Przy skocznych 

dźwiękach kołomyjek nie można było usiedzieć na miejscu, okazało się, że mamy w grupie 

świetnych tancerzy! Niedzielny poranek był czasem pożegnania z pięknymi okolicznościami 

przyrody i gościnnymi gospodarzami, przez Lwów wróciliśmy do Polski, po to by w drodze 

powrotnej snuć plany następnej podróży… 
 

Za pomoc w trakcie wycieczki serdecznie dziękuję Monice Krzyżanowskiej, Krzysztofowi 

Meissnerowi, Julii Dzienisiewicz. Za fachową pomoc lekarską serdecznie dziękuję dr Antoniemu 

Gugulskiemu, dr Katarzynie Gorajskiej i dr Katarzynie Kunderze. 
 

Białoruskie wakacje w Warszawie 

Już od kilkunastu lat kikowskie wakacje, oprócz obozów mają inny obowiązkowy punkt programu – 

przyjazd uczniów Niezależnego Liceum Humanistycznego im Jakuba Kołasa w Mińsku. Po raz 

kolejny za przygotowanie tej wizyty odpowiadała nasza Sekcja. Młodzież wraz z nauczycielami 

przyjechała 12 sierpnia br w sobotę. W poniedziałek uroczyście zainaugurowano nowy „rok szkolny 

na obczyźnie”. W inauguracji wzięli udział dyrektorzy bursy i Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1, gdzie uczniowie maja swoje zajęcia programowe, a także przedstawiciel Biura 

ds. Edukacji m st Warszawy, które jak co roku wsparło nasz projekt. Uczniowie Liceum wzbogacili 

część oficjalną grą na fortepianie oraz śpiewem. We wtorek 15 sierpnia młodzież dołączyła 

do świętujących warszawiaków, obserwując defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Środa 

i czwartek to czas, gdy w grupach licealiści poznawali Warszawę. Dzięki przewodnikowi Piotrowi 

Hummelowi z Domu Spotkań z Historią poznaliśmy architekturę i minione dzieje socrealistycznej 

Warszawy. W piątek pojechaliśmy do Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie po zwiedzeniu 

muzeum i usłyszeniu podstawowych informacji na temat parku, poszliśmy na długi spacer. 

Zmęczeni po tygodniu uczniowie i kadra nauczycielska w sobotę odpoczywali we własnym zakresie, 

oraz odrabiali prace domowe. Warto przypomnieć, że oprócz atrakcji, zorganizowanych przez 

Sekcję, licealiści codziennie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. W niedzielę pierwsza z grup wzięła 

udział w sprzątaniu cmentarza żydowskiego na ul. Okopowej, organizowanego prze Fundację 

Dziedzictwa Kulturowego. Druga grupa udała się na cmentarz we wtorek. W poniedziałek starsi 

licealiści na spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od pana Krzysztofa Berga 

dowiedzieli się, jak Ministerstwo dba o polskie dziedzictwo poza granicami kraju m.in. w Białorusi 

czy Ukrainie. Poniedziałkowe popołudnie Białorusini spędzili bardzo aktywnie, a mianowicie 

w hangarze z trampolinami. We wtorek i środę przyszedł czas na chwilę zadumy w niedawno 

otwartym Muzeum Katyńskim. Czwartek był ostatnim dniem w Warszawie i czasem tradycyjnej 

białoruskiej wieczornicy oraz grillowego przyjęcia dla wszystkich zaangażowanych w organizację 

warszawskich wakacji. W piątek rano nasi białoruscy przyjaciele spakowani i pełni wrażeń pojechali 

na wycieczkę edukacyjną na Podlasie. W niedzielę, po dwóch tygodniach pełnych wrażeń, emocji, 

nowych informacji i wiedzy uczniowie wraz z kadrą szczęśliwie wrócili do Mińska. Tegoroczny 

projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Biura Edukacji M. St. Warszawy, Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury. Specjalne podziękowania należą się 

p. Maciejowi Radziwiłłowi, który sfinansował cały tegoroczny program pozalekcyjny.  



 

Projekt „Dzieci Bohaterów” Dzięki współpracy z Gimnazjum im. Wojska Polskiego przy ul Hożej 

88 zorganizowaliśmy 9 dniowe kolonie dla dzieci żołnierzy ukraińskich poległych w walce 

z prorosyjskimi separatystami. 32 dzieci i 2 nauczycieli były w Warszawie w dniach 4-12 listopada 

2017 roku. Projekt polegał na tym, że dzieci zakwaterowane były w rodzinach, w tygodniu miały 

zajęcia organizowane przez szkołę i naszą Sekcję, a weekendy spędzały w goszczących ich domach, 

gdzie program organizowali gospodarze. Udało się również zebrać dary dla mniej zamożnych 

rodzin, którym pomaga zaprzyjaźniona ukraińska Fundacja „Szpital Majdanu”. Wielu z nas nie zdaje 

obie sprawy, że pomimo zapewnień polityków o pokoju i porozumieniu te walki wciąż trwają 

i praktycznie nie ma dnia, żeby nie było tam ofiar. W miarę naszych możliwości staramy się tym 

dzieciom zapewnić choć na kilka czy kilkanaście dni zapewnić pobyt w innych warunkach. Dla wielu 

jest to pierwszy w życiu wyjazd tak daleko, w tak różne warunki. 
 

Współpraca z zespołem młodzieżowym Randeo Anima 

Akcja Paczka dla Kombatanta z marca 2017 r zaowocowała nawiązaniem nowych kontaktów 

i wizytą polskiego zespołu młodzieżowego „Randeo Anima” z Wileńszczyzny. Nasi rodacy 

z Wileńszczyzny przyjechali do nas już w piątek 10 listopada. Tego dnia na zaproszenie Dyrekcji 

Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wzięli udział w XXXI Spotkaniach z Pieśnią 

Niepodległą. Bardzo dziękujemy Dominikowi Jaraczewskiemu, szefowi bratniej sekcji Santa Maria, 

za inicjatywę i zorganizowanie tego występu. Goście jak zwykle w takich projektach zakwaterowani 

byli w naszych klubowych rodzinach. Następnego, świątecznego dnia większość razem z naszymi 

rodzinami udała się na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbywały się 

z udziałem Prezydenta RP na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzeba przyznać, że dla wielu z nas 

uroczystości patriotyczne i narodowe spowszedniały, a niektórzy wręcz ich nie znoszą. Jednak dla 

naszych gości z Wilna biało czerwone flagi, hymn narodowy, maszerujące oddziały polskiego 

wojska, wystąpienie Prezydenta RP były wielkim wydarzeniem. Uczestniczyli w tych uroczystościach 

z dużym zaangażowaniem i wzruszeniem z dumą przypinając sobie biało czerwone rozety.  
 

Wieczorem spotkaliśmy się w Klubie, gdzie zespół zaprezentował nam swój przepiękny 

i wzruszający program słowno-muzyczny złożony z patriotycznych wierszy i pieśni. Podczas 

recytacji „Elegii o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego łzy w oczach mieli i słuchający 

i recytujący. Po zakończeniu występu jeszcze długo wspólnie śpiewaliśmy patriotyczne piosenki. 

Nam było o tyle łatwiej, bo swoja obecnością zaszczycili nas aktorzy Teatru Stajnia, który właśnie 

sam niedawno wrócił z występów na Wileńszczyźnie. W niedzielę 12 listopada spotkaliśmy się 

wszyscy na Mszy świętej w kościele św. Marcina, podczas której ks. Andrzej uroczyście powitał 

naszych gości i polecił ich i ich rodziny modlitwie wiernych. Po nabożeństwie zwiedzaliśmy Stare 

Miasto. Po obiedzie grupa odjechała do Wilna. Trwają przygotowania do wizyty zespołu w czerwcu 

br., kiedy to wystąpią w Świdrze przed doroczną premierą nowego spektaklu Teatru Stajnia. 
 

Dzięki inicjatywie bratniej sekcji Santa Maria i osobistemu zaangażowaniu Dominika 

Jaraczewskiego w czasie ubiegłych wakacji dzieci z polskich rodzin z Wileńszczyzny miały wziąć 

udział w obozie żeglarskim na półwyspie Kozłowiec. Niestety kataklizm, który dotknął to miejsce 

uniemożliwił przyjazd naszych gości. Dzieci siedziały już w autokarze kiedy otrzymały tę smutna 

informację, że obóz który miał ich przyjąć nie istnieje. Mamy nadzieję, ze w tym roku uda się 

powtórzyć to zaproszenie. Piszemy o tym w naszym sprawozdaniu bo znając skromność sekcji 

Santa Maria w swoim pewnie o tym nie wspomną. A to była piękna inicjatywa. Jeszcze raz im 

dziękujemy! 
 



 

Wraz z Sekcją Współpracy z Katolikami na Wschodzie zorganizowaliśmy spotkanie w ramach cyklu 

„Ku pojednaniu”, które odbyło się 22 lutego 2018 roku na temat roli Semena Petlury w stosunkach 

polsko ukraińskich. Spotkanie odbyło się w związku z obchodami 100 rocznicy Niepodległości 

Ukrainy. Na spotkaniu oprócz dużej grupy słuchaczy, obecny był ambasador Ukrainy w RP pan 

Andrij Deszczyca oraz prezes Związku Ukraińców w Polsce pan Piotr Tyma. Prawie wszyscy 

uczestnicy i dyskutanci starali się znaleźć i podkreślić co łączy nasze narody w tej tak trudnej 

wspólnej historii.  
 

Nawiązaliśmy współpracę z Polakami oraz mniejszością ukraińską w Kanadzie, którzy 

w połowie kwietnia br. przeprowadzili zbiórkę na rzecz Projektu Dzieci Bohaterów. 
 

Paczka dla Rodaka na Wileńszczyźnie. Przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę paczek żywnościowych 

dla kombatantów, ich rodzin oraz polskiego hospicjum pod Wilnem. Tegoroczna zbiórka okazała 

się kolejnym świadectwem zainteresowania społeczności kikowskiej losem naszych Rodaków 

na Wileńszczyźnie. Choć początkowo akcja nie była tak popularna, jak w minionym roku 

i musieliśmy wydłużyć termin przyjmowania paczek, to ostatecznie udało się przekazać 

potrzebującym ponad 80 paczek, w tym 32 paczki zebrane w Zespole Szkół Katolickich w Podkowie 

Leśnej – serdecznie dziękujemy za pomoc Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Dąbrowskiemu. Z całego 

serca dziękujemy panu Marcinowi Kowalczykowi , który użyczył nam swojego samochodu do 

przewozu paczek, oraz sfinansował paliwo. Wszystkim, którzy przygotowali paczki lub dokonali 

wpłat na ten cel niech Pan Bóg błogosławi ! W dystrybucji paczek aktywnie uczestniczyli nasi 

przyjaciele z wileńskiego zespołu „Randeo Anima” . Warto obejrzeć krótki film z wzruszającym 

podziękowaniem od żony jednego z kombatantów AK skierowanym do naszego środowiska.  
 

Zmodernizowana została podstrona Sekcji na stronie KIK-u, praca nad umieszczeniem 

wszystkich materiałów nadal trwają. Serdecznie dziękujemy Jankowi Murawskiemu za pomoc! 
 

Film z pielgrzymki do Rosji 

Otrzymaliśmy od niemieckiej, katolickiej organizacji charytatywnej Renovabis grant na realizację 

filmu dokumentalnego z pielgrzymki do Rosji, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. 

Pielgrzymka do Kazania i Moskwy miała na celu wspólną modlitwę katolików i prawosławnych 

o pokój w Europie. Twórcą filmu jest Krzysztof Żurowski. Gotowy film zostanie zaprezentowany 

w niemieckich parafiach oraz oczywiście w Klubie Inteligencji Katolickiej. 
 

Przygotowujemy następne projekty – kolejny przyjazd Dzieci Bohaterów, polsko-ukraińską 

wymianę aktywnej młodzieży i inne. W najbliższym czasie wspólnie z ambasadą ukraińską 

planujemy spotkanie dla rodzin, które przyjmowały dzieci z Ukrainy by oficjalnie podziękować 

za ich trud. Współpracujemy z szeregiem ukraińskich organizacji m.in. Szpital Majdanu, Eleos 

Ukraine czy projekt „Odkrywaj Ukrainę” Відкривай Україну". Przygotowujemy również kolejny 

wyjazd, tym razem zmierzamy na Zakarpacie i do Lwowa. 
 

Kolejna wyprawa na Ukrainę – tradycyjnie już u progu lata grupa ponad 40 klubowiczów wyruszy 

w kolejną podróż na Wschód. Tym razem naszym celem będzie Ruś Zakarpacka i Lwów gdzie 

spędzimy prawie trzy dni. Na wniosek uczestników tegoroczna wyprawa została wydłużona o jeden 

dzień. Kilka lat temu zaczynaliśmy od weekendowego wypadu do Lwowa, a w tym roku mamy już 

6 dniowy rajd kresowy. Co będzie za kilka lat?  
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Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie 

marzec 2017 – marzec 2018. 

 

1) Kontynuacja: 
 

PRENUMERATA dla nas i przyjaciół na wschodzie Nowej Europy Wschodniej, Ech Polesia, 

Buntu Młodych Duchem, (Niestety od 2018 Bunt nie będzie wychodził) Czasopisu. 
 

KONTAKTY z KIK-iem w Mohylewie, w tym z Edwardem Kowalewskim co jakiś czas odwiedzającym 

Polskę. 
 

Z Aleksandrem Siemionowem z Lidy, Iryną Zwaryka z Mińska, Sonią Kobryńską dotąd z Odessy, 

teraz z Kijowa. 
 

Z Siostrami od Aniołów, które zapraszają nas na coroczny Opłatek dla przyjaciół wschodu 

do Konstancina, ale na bieżąco z Siostrą Beatą Husakiewicz pracującą w Kamieńcu Podolskim. 

Przekazujemy przez nią pomoc dla potrzebujących, których tam jest mnóstwo. 
 

ZBIORKA. Wiosną zorganizowaliśmy, jak co roku, dzięki uprzejmości ks. Gałki zbiórkę w kościele 

św. Marcina. Zebrane pieniądze przeznaczamy na pomoc dzieciom z Ukrainy i z Białorusi – 

bo dołączamy się do Sekcji Wschodnioeuropejskiej goszczącej młodzież z Liceum Kołasa w Mińsku. 

Z tą młodzieżą przyjeżdża grupa z Mohylewa, której pokrywamy część kosztów pobytu w Polsce 

i zapewniamy opiekę. 

 

2) Od 2 lat prowadzimy w KIKu spotkania polsko-ukraińskie "Ku Pojednaniu", na których staramy 

się, Polacy i Ukraińcy omawiać podejmowane przez nas kroki budujące dobre wzajemne relacje.  
 

Jedno z takich spotkań odbyło się w marcu 2017, a ostatnie w lutym 18'. Spotkanie lutowe, 

zorganizowane wspólnie z Sekcją Wschodnioeuropejską było poświęcone setnej rocznicy 

powstania państwa ukraińskiego. Odbyło się w formie debaty historyków, świetnie poprowadzonej 

przez prof. Andrzeja Friszke, a uświetnione zostało obecnością ambasadora Ukrainy, p. Andrija 

Deszczycy. 
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Sekcje Klubowe: 

 Chór Kameralny Ars Cantata; 

 Sekcja Kulturalno-Turystyczna; 

 Sekcja Małżeńska; 

 Sekcja Nauczycielska; 

 Sekcja Polsko-Niemiecka; 

 Sekcja Pomocy; 
 

nie przesłały swoich sprawozdań. 



 

 

Załącznik nr 2  

do Sprawozdania Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

za okres od 23 kwietnia 2017 roku do 13 maja 2018 roku 

 

 

Sprawozdanie Fundacji „Dokładam Się” na Walne Zebranie KIK 2018 

 

W marcu 2017 r. Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ustanowił Fundację Dokładam 

Się, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w maju minionego roku. 
 

Celem statutowym Fundacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i solidarności 

społecznej, upowszechnianie filantropii i mikrofilantropii oraz prowadzenie działalności społecznie 

użytecznej, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalności charytatywnej, 

dobroczynnej, humanitarnej, promocji i organizacji wolontariatu, rehabilitacji zawodowej 

i społecznej inwalidów, w tym wspieranie organizacyjne i finansowe osób i podmiotów działających 

w tych sferach. 
 

Fundacja z zaangażowaniem pracuje nad Projektem „ZAOKRĄGLAMY”. Projekt ma na celu 

wykreowanie wśród konsumentów zwyczaju zaokrąglania wydanej kwoty do pełnej złotówki 

na rzecz konkretnych akcji charytatywnych określonych organizacji pożytku publicznego. 
 

Na wiosnę i w lecie sformalizowane zostały relacje z partnerami: Polska Akcja Humanitarna, Polski 

Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Caritas diecezji: warszawskiej, warszawsko-

praskiej, katowickiej, krakowskiej i ełckiej. 

Na wiosnę rozpoczęły się prace nad zdefiniowaniem ram prawnych działań związanych z projektem 

„ZAOKRĄGLAMY”, w które zaangażowani byli przedstawiciele organizacji partnerskich i pracownicy 

Kancelarii DZP. Odbyło się kilkadziesiąt rozmów i spotkań z przedstawicielami sektora 

pozarządowego oraz dużych firm, które znacznie poszerzyły naszą wiedzę, co pozwoliło 

na doprecyzowanie założeń projektu. 

Rozmowy zaowocowały też nowymi partnerstwami Fundacji z: Akademią Rozwoju Filantropii 

w Polsce, Fundacją Wspomagania Wsi, Stowarzyszeniem Klon/Jawor oraz Polską Federacją Banków 

Żywności, które pozwolą uzupełnić projekt „ZAOKRĄGLAMY” o wiedzę badawczą i praktyczną dot. 

wspierania organizacji lokalnych. 
 

Na początku grudnia zakończone zostały prace nad Memorandum dot aspektów prawno-

podatkowych realizowania zbiórek metodą zaokrąglania. Dokument pozwolił na zdefiniowanie roli 

każdego z partnerów projektu i przygotowanie materiałów niezbędnych do dalszych rozmów 

z firmami. Oprócz opracowania z prawnikami kancelarii DZP statusu zbiórek metodą zaokrąglania, 

zastrzegliśmy znaki towarowe, którymi są nazwy i logotypy Fundacji oraz projektu Zaokrąglamy. 

Od ponad pół roku działa fundacyjna strona internetowa i trwają prace nad stroną dedykowaną 

projektowi. Obecnie trwają rozmowy dotyczące przygotowywanie pilotażowej zbiórki metodą 

zaokrąglania. 

 



 

Fundacja utrzymuje się z darowizn. Klub Inteligencji Katolickiej na bieżaco wspiera działania 

Fundacji.  

Pracownikiem w wymiarze 2/5 etatu Fundacji jest Marta Chrząstowska.  

W skład Rady Fundacji wchodzą: Kamila Dembińska, Jacek Michałowski, Jacek Cichocki, 

Paweł Czeczott, Krzysztof Sawicki. W prace Fundacji zaangażowani są: mec. Marcin Waląg, 

Bartosz Balik (firma Bharp), Maria i Karol Brzozowscy (firma Skyboat) Jan Barański, Aleksandra Leo, 

Paweł Ślizień, Marynia Szpor (firma TexteM), Grażyna Ziółkowska (firma MSR Biuro Rachunkowe). 

Prezesem Zarządu Fundacji jest Tomasz Kiersnowski. 



 

 

 

 
Warszawa, 23.03.2018 r. 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 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:  

 

Działalność Pozostałych Organizacji Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

94.99.Z) 

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:   Maria Borkowska 

    Paweł Broszkowski 

    Krzysztof Ziołkowski 

Sekretarz:   Jakub Kiersnowski 

Skarbnik:    Krzysztof Sawicki 

Członek Prezydium Zarządu:  Piotr Ciacek 

Członkowie Zarządu:   Piotr M.A. Cywiński 

Maria Czaplińska 

Kamila Dembińska 

Ignacy Dudkiewicz 

Andrzej Friszke 

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski 

Aleksandra Brochocka 

Michał Tomaszewski 

 

 



 

4. Komisja Rewizyjna: 

 

Przewodniczący:   Stanisław Latek 

Wiceprzewodnicząca:  Izabella Bnińska 

Członkowie:   Jan Jakub Wygnański 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji 

działalności. 

 

8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

 



 

9. Klub Inteligencji Katolickiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą 

liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości 

historycznej. 

 

11. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku – Klub zrzeszał 1697 członków oraz zatrudniał 10 

etatowych pracowników (8,05 etatów).  

W ramach realizowanych zadań i projektów zatrudniono także 122 osoby na podstawie umów 

cywilno-prawnych. 

 



Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A
00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA

Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów 01.01.2017. 31.12.2017.

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 2 597 348,03 3 049 282,03

   I. Wartości niematerialne i prawne 
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 492 298,03 1 451 582,03
   III. Należności długoterminowe 
   IV. Inwestycje długoterminowe 1 105 050,00 1 597 700,00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 88 527,94 1 319 886,00

   I. Zapasy 
   II. Należności krótkoterminowe 62 266,61 1 247 561,43
   III. Inwestycje krótkoterminowe 19 000,22 67 291,52
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 261,11 5 033,05

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 

Aktywa razem 2 685 875,97 4 369 168,03

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 01.01.2017. 31.12.2017.
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 2 531 194,06 2 983 992,73

   I. Fundusz statutowy 1 312 422,51 1 325 888,06
   II. Pozostałe fundusze 1 205 306,00 1 276 356,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
   IV. Zysk (strata) netto 13 465,55 381 748,67

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 154 681,91 1 385 175,30

   I. Rezerwy na zobowiązania 
   II. Zobowiązania długoterminowe 44 444,50 111 111,20
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 45 472,41 57 804,70
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 64 765,00 1 216 259,40

Pasywa razem 2 685 875,97 4 369 168,03

Warszawa dn. 22.03.2018.
                 (miejsce i data sporządzenia)

.............................................
                 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017.

Stan pasywów na dzień:

Zarząd Jednostki

............................................



Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2017

010 Środki trwałe 1 451 582,03 zł
010-1 prawo użytkowania wieczystego gruntu 321 168,00 zł
010-2 nieruchomość przy ul Freta 20/24A 1 130 414,03 zł

032 Inwestycje długoterminowe 1 597 700,00 zł
032-3 Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o. 1 597 700,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe 1 247 561,43 zł

201 Rozrachunki z odbiorcami 25 342,76 zł
201-524 Pol-Perfect fv 38/12/2017 797,76 zł
201-808 Instytut Monitorowania Mediów fv 16/04/2017 45,00 zł
201-855 Dom Kultury Śródmieście fv 42/12/2017 4 500,00 zł
201-861 Havas PR fv 43/12/2017 20 000,00 zł

202 Rozrachunki z dostawcami 429 480,00 zł
202-181 M. St. W-wa Mam Pomysł 2017-2018 52 500,00 zł
202-857 Teatr Powszechny - SR Mohikanie 1 160,00 zł
202-863 PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017. 375 820,00 zł

224-1 ZUS - nadplata składek na ub. społeczne 703,90 zł

235 Rozrachunki z zaliczkobiorcami 15 445,37 zł
235-943 zaliczka obóz zimowy - SR Maorysi 1 057,64 zł
235-1040 zaliczka obóz zimowy - SR Pigmeje 3 500,70 zł
235-1099 zaliczka obóz zimowy - SR Masajowie 4 481,20 zł
235-1111 zaliczka obóz zimowy - SR Achajowie 3 263,79 zł
235-1115 zaliczka obóz zimowy - SR Kairosi 2 291,44 zł
235-1136 zaliczka obóz zimowy - SR Skjoldungowie 850,60 zł

249 Pozostałe rozrachunki 776 589,40 zł
249-1 Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017. 776 089,40 zł
249-2 Kaucja gwarancyjna - Instytut Łączności 500,00 zł

 Inwestycje krótkoterminowe  (Środki pieniężne) 67 291,52 zł

100 Kasa 23,31 zł
130-1  r-k bankowy Getin Noble Bank - 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 30 964,85 zł
130-2  r-k bankowy Getin Noble Bank - 53 1560 0013 2000 1706 4454 5703 15 753,01 zł
130-3  r-k bankowy Getin Noble Bank - 42 1560 0013 2000 1706 4454 5707 1 177,84 zł
130-4  r-k bankowy Getin Noble Bank - 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706 1 555,41 zł
130-6  r-k bankowy Getin Noble Bank - 02 1560 0013 2366 2914 9000 0006 3 522,88 zł
130-7  r-k bankowy Getin Noble Bank USD - 72 1560 0013 2366 2914 9000 0007 14 294,22 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 033,05 zł

640 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 5 033,05 zł
640-2 znaczki pocztowe do wysyłek w 2018. 1 204,80 zł
640-4 Gras Savoy-ubezpieczenie 2018. 1 250,00 zł
640-6 Supermedia - abonament 2018. 307,50 zł
640-7 Symfonia - aktualizacja programów ksiegowego i kadrowego 2018. 2 270,75 zł

Aktywa trwałe

AKTYWA



Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2017

Fundusz własny 2 983 992,73 zł

802 Fundusz statutowy 1 325 888,06 zł

803 Fundusz z aktualizacji wyceny 1 276 356,00 zł

860 Wynik finansowy 381 748,67 zł

Zobowiązania długoterminowe 111 111,20 zł

254 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 111 111,20 zł
254-2 Pożyczka 170/PES/01/2014 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 22 222,30 zł
254-2 Pożyczka 182/POWER/1/2017 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 88 888,90 zł

Zobowiązania krótkoterminowe 57 804,70 zł

245 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 33 333,30 zł
245-2 Pożyczka 182/POWER/1/2017 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 11 111,10 zł
245-2 Pożyczka 170/PES/01/2014 -Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 22 222,20 zł

249-3 Orange Polska S.A. - notebook HP 255 G4 619,92 zł

202 Rozrachunki z dostawcami 19 443,39 zł
202-34 Agora-FA/0425/15855/17/WA, FA/0425/15856/17/WA 924,22 zł
202-289 Grafis-FV 2017/12/0929 1 623,60 zł
202-326 Insytut Doskonalenia Kadr Edukacja-fv 356/17 5 200,00 zł
202-796 Ekocallcenter Sp. z o.o.Spółka Komandytowa - FV 94/12/2017 228,20 zł
202-804 Kopier-Technik - F 1649/2017 189,17 zł
202-805 Yellows-fv 2/12/2017 699,99 zł
202-814 PAYPRO Spółka Akcyjna-2017/12/A/53576/6970 6,29 zł
202-848 Ośrodek Wypoczynkowy Zosieńka-0043/17/FVS 3 520,00 zł
202-864 Wspólnota Mieszkaniowa Aleje Jerozolimskie 99 7 051,92 zł

235 Rozrachunki z zaliczkobiorcami 4 408,09 zł
235-844 zaliczka obóz zimowy - SR Mohikanie 1 125,38 zł
235-940 zaliczka obóz zimowy - SR Fenicjanie 30,60 zł
235-1056 Szkoła Narciarska Lider - FV 10/XII/2017 450,00 zł
235-1118 zaliczka obóz zimowy - SR Amoryci 52,66 zł
235-1157 zaliczka obóz zimowy - SR Filiosi 2 749,45 zł

Rozliczenia międzyokresowe 1 216 259,40 zł

645 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 11 850,00 zł
645-9-2 SR Mohikanie - zakwaterowanie zima 2017/2018 4 350,00 zł
645-9-3 SR Pigmeje - zakwaterowanie zima 2017/2018 3 200,00 zł
645-9-4 SR Masajowie - zakwaterowanie zima 2017/2018 4 300,00 zł

845 Przychody przyszłych okresów 1 204 409,40 zł
845-1 Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017 776 089,40 zł
845-2 M.St. W-wa Mam Pomysł 2017-2018 52 500,00 zł
845-2 PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017 375 820,00 zł

PASYWA



Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A
00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02

 Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 585 337,99 1 714 531,95
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 467 190,38 1 588 811,72
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 42 220,11 52 693,23
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 75 927,50 73 027,00

B. Koszty działalności statutowej 1 526 172,66 1 601 878,63
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 477 528,49 1 547 867,42
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 48 644,17 54 011,21
III

 Koszty pozostałej działalności statutowej 
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 59 165,33 112 653,32

D. Przychody z działalności gospodarczej 60 900,00 72 550,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 1 088,37
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 60 900,00 71 461,63

G. Koszty ogólnego zarządu 326 437,27 322 111,99

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -206 371,94 -137 997,04 

I. Pozostałe przychody operacyjne 223 989,91 714 540,12
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 191 150,00

K. Przychody finansowe 0,00 60,00
L. Koszty finansowe 4 152,42 3 704,41

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 13 465,55 381 748,67
N. Podatek dochodowy 
O. Zysk (strata) netto (M-N) 13 465,55 381 748,67

Warszawa 22.03.2018.
                 (miejsce i data sporządzenia)

..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

 ...............................................................

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017.

Zarząd Jednostki

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 



Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2017

Przychody

n W roku 2017 przychody wynosiły:

Przychody statutowe - razem 1 714 531,95 zł 100,00%
składki członkowskie, wpisowe 73 027,00 zł 4,26%
1% podatku dochodowego od osób fizycznych 52 120,31 zł 3,04%
inne przychody statutowe 1 589 384,64 zł 92,70%

n Na inne przychody statutowe składały się przychody wg następujących źródeł:

Inne przychody statutowe 1 589 384,64 zł 100,00%

Działalność nieodpłatna 1 536 691,41 zł 96,68%
Darowizny, w tym: 1 016 911,37 zł
od osób fizycznych 964 785,19 zł
od instytucji 52 126,18 zł

Krakowiaków Sp. z o.o. 17 750,17 zł

PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017. 199 144,99 zł

M.st. Warszawa, w tym: 173 641,92 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji  - umowa nr BE/B/V/2/7/U-188/55/2017/NGO 92 076,92 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji  - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-287/209/2016/AM 26 315,00 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji  - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-263/176/2017/AM 26 250,00 zł
M.St.Warszawa - umowa nr KU/B/VII/1/1/363/17 12 500,00 zł
M.St.W-wa-Dzielnica Ursynów - umowa nr URN-XII/WKU/B/VII/1/1/2805/LW/2017/3 6 500,00 zł
M.St.W-wa-Dzielnica Ursynów - umowa nr URN-XII/WKU/B/VII/1/1/573/LW/2017/7 10 000,00 zł

Fundacja "Edukacja Dla Demokracji"  - umowa nr EG-2017-07 34 967,00 zł

National Democratic Institute 61 765,96 zł

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - umowa nr 5/2017 (WDA/2017/1455574) 27 910,00 zł

Ministerstwo Obrony Narodowej - umowa nr 11/2017//3300007986/112 4 600,00 zł

Działalność odpłatna 52 693,23 zł 3,32%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - umowa Nr 10052/17, 06382/15/2015, 10167/16/2016/FPK/DMP 32 400,00 zł

przychody z odpł. dział. poż. publ. - "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony" 10 293,23 zł

Dom Kultury Śródmieście-Ucieczka z Wykluczenia-umowa nr PG/17/11/2017 10 000,00 zł

n przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczone zostały na następujące cele (zgodnie ze wskazaniem podatników):

1% podatku dochodowego od osób fizycznych 52 120,31 zł 100,00%

Cele Ogólnoklubowe 32 680,81 zł 62,70%
Sekcje: 19 439,50 zł 37,30%
Sekcja Wschodnioeuropejska 4 167,30 zł

Sekcja Rodzin 12 970,90 zł

Chór Ars Cantata 346,90 zł

Sekcja Kontakt 1 364,20 zł

Klub Żeglarski Santa Maria 401,60 zł

Sekcja Wigierska 188,60 zł



Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2017

Koszty

500 - Koszty statutowe 1 601 878,63 zł 100,00%

n Koszty statutowe - działalność nieodpłatna 1 547 867,42 zł 96,63%

Koszty działalności statutowej Klubu w ramach sekcji 1 119 597,16 zł 69,89%

koszty działalności Sekcji Rodzin KIK 775 382,46 zł
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń, luty 2017 r.) 242 145,16 zł
Kikowskie lato 2017 223 708,03 zł
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/7/U-118/55/2017/NGO 92 076,92 zł

Obozy zimowe Sekcji Rodzin (grudzień 2017 r.) 138 088,23 zł

Obozy letnie Sekcji Rodzin 87 421,92 zł

Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej dzialalności 84 019,12 zł

koszty działalności Klubu Żeglarskiego Santa Maria 141 803,98 zł
Akcja letnia-obozy żeglarskie Santa Maria 118 700,92 zł

Klub Żeglarski Santa Maria - koszty bieżącej dzialalności 23 103,06 zł

koszty działalności Sekcji Wschodnioeuropejskiej 70 155,21 zł
Dzieci Bohaterów (Ukraina) 33 102,67 zł

Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołasa) 24 147,22 zł

Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej dzialalności 8 905,99 zł

Paczka dla Akowców (Litwa) 2 633,98 zł

Przygoda Zimowa - warsztaty dla dzieci (Czechy, Niemcy, Polska, Ukraina) 1 365,35 zł

koszty działalności Sekcji Kontakt 48 275,17 zł
Sekcja Kontakt - koszty bieżącej dzialalności 44 675,17 zł

Kościół i feminizm 3 600,00 zł
projekt finansowany przez Fundację im. Fredricha Eberta 3 600,00 zł

koszty działalności Chóru Kameralnego Ars Cantata 40 760,56 zł
Udział Chóru Kameralnego Ars Cantata w 27.Praskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych 17 360,56 zł
projekt finansowany z dotacji M.St.Warszawa- umowa nr KU/B/VII/1/1/363/17 12 500,00 zł

Chór Ars Cantata -"Ursynowskie  Święto Muzyki Chóralnej" 11 000,00 zł
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy-Dzielnicy Ursynów - Umowa nr URN-
XII/WKU/B/VII/1/1/573/LW/2017/7 10 000,00 zł

Chór Ars Cantata -Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości 7 200,00 zł
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy-Dzielnicy Ursynów - Umowa nr URN-
XII/WKU/B/VII/1/1/2805/LW/2017/3 6 500,00 zł

Niezłomni-koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym 5 200,00 zł
projekt finansowany z dotacji Ministra Obrony Narodowej - umowa nr 11/2017/3300007986/112 4 600,00 zł

koszty działalności Sekcji Wigierskiej 32 155,39 zł

koszty działalności Sekcji Drum Bun 9 239,43 zł

koszty działalności Sekcji Emaus 1 580,86 zł

koszty działalności Sekcji Kulturalno-Turystycznej 147,60 zł

koszty działalności Sekcji Małżeńskiej 61,50 zł

koszty działalności Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie 35,00 zł

Koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji 428 270,26 zł 26,74%
Koszty statutowe ogólnoklubowe 160 677,51 zł

Next Door 45 014,16 zł
projekt finansowany z dotacji National Democratic Institute (projekt nr 16260) 42 937,82 zł

Informator KIK 38 260,67 zł

Post-turysta.pl-2017 34 967,87 zł
projekt finansowany z dotacji Fundacji "Edukacja Dla Demokracji" -umowa nr EG-2017-07 34 967,00 zł

Akademia  KIK 31 066,85 zł

Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej 2017 30 806,06 zł
projekt finansowany z dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych-umowa nr 5/2017(WDA/2017/1455574) 27 910,00 zł

Mam pomysł 2016-2017 26 315,00 zł
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji -umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-287/209/2016/AM 26 315,00 zł

Mam pomysł 2017-2018 26 267,43 zł
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji -umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-263/176/2017/AM 26 250,00 zł

Zebrania Ogólne KIK 11 531,03 zł

Pax Romana 9 300,69 zł

Nagroda Pontifici 2017 7 836,80 zł

Inne projekty międzynarodowe 5 103,57 zł

Porozumienie KIK 939,68 zł

Archiwum KIK 182,94 zł
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n Koszty statutowe - działalność odpłatna 54 011,21 zł 3,37%
Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej 43 902,11 zł
projekt finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-umowa Nr 10052/17, 06382/15/2015, 
10167/16/2016/FPK/DMP 32 400,00 zł

Ucieczka z Wykluczenia 10 000,00 zł
projekt finansowany przez Dom Kultury Śródmieście 10 000,00 zł

Magazyn Kontakt - koszty administracyjne 109,10 zł

Koszty Ogólnego Zarządu 322 111,99 zł 100,00%

550-1   Amortyzacja 46 515,01 zł 14,44%
amortyzacja - grupa I środków trwałych 30 012,00 zł
amortyzacja - grupa VIII środków trwałych 5 799,01 zł
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych 10 704,00 zł

550-2 Zużycie materiałów i energii 21 708,35 zł 6,74%
materiały biurowe 678,41 zł
książki i czasopisma 136,00 zł
artykuły przemysłowe 3 913,31 zł
apteczka 38,65 zł
energia elektr i c.o. i c.w. 16 715,30 zł
inne materiały 226,68 zł

550-3 - Usługi obce 33 145,28 zł 10,29%
prowizje bankowe 1 718,00 zł
usługi łączności i internetowe 3 505,64 zł
usługi biurowe 1 597,00 zł
usługi pocztowe 536,75 zł
usługi najmu, dzierżawy 7 051,92 zł
usługi ochrony mienia 345,39 zł
usługi remontowe 2 283,70 zł
usługi komunalne 921,67 zł
usługi wydawnicze 2 729,52 zł
usługi transportowe 15,00 zł
inne 12 440,69 zł

550-4   Podatki i opłaty 23 385,76 zł 7,26%
opłaty inne 23 385,76 zł

550-5   Wynagrodzenia 158 285,58 zł 49,14%
osobowy fundusz płac 131 330,58 zł
umowy cywilnoprawne 19 955,00 zł
nagrody 7 000,00 zł

550-6  Ubezpieczenia społeczne 36 731,07 zł 11,40%
składki na ubezpieczenia emerytalne 14 034,61 zł
składki na ubezpieczenia rentowe 9 346,84 zł
składki na ubezpieczenia wypadkowe 1 207,90 zł
fundusz pracy 3 725,78 zł
pozostałe świadczenia 8 415,94 zł

550-7   Pozostałe koszty 2 340,94 zł 0,73%
ubezpieczenia majątkowe 2 340,94 zł
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Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna 1 661 838,72 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna 1 547 867,42 zł

wynik na działalności statutowej nieodpłatnej 113 971,30 zł

przychody statutowe działalność odpłatna 52 693,23 zł
koszty statutowe działalność odpłatna 54 011,21 zł

wynik na działalności statutowej odpłatnej -1 317,98 zł

wynik finansowy na działalności statutowej 112 653,32 zł

przychody z działalności gospodarczej 72 550,00 zł
koszty działalności gospodarczej 1 088,37 zł

wynik na działalności gospodarczej 71 461,63 zł

koszty administracyjne 322 111,99 zł

wynik na działalności statutowej i gospodarczej -137 997,04 zł

pozostałe przychody operacyjne 714 540,12 zł
pozostałe koszty operacyjne 191 150,00 zł

przychody finansowe 60,00 zł
koszty finansowe 3 704,41 zł

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 381 748,67 zł

Wynik finansowy ogółem 381 748,67 zł



Załącznik nr 1

Komisja w składzie :

1) Jakub Kiersnowski
2) Krzysztof Sawicki

Stan kasy po  przeprowadzeniu inwentaryzacji :

·   ostatni dowód wpłaty:    KP   49/2017
·   ostatni dowód wypłaty:  KW  19/2017
·   raport kasowy nr 11/2017 wykazuje saldo 23,31 zł  w nominałach wg poniższej tabeli:

10,00 1 10,00
5,00 2 10,00
2,00 1 2,00
1,00 1 1,00
0,20 1 0,20
0,05 2 0,10
0,01 1 0,01

23,31

Podpisy komisji:

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31.12.2017

nominał zł ilość

Razem

wartość zł
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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✓ Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
✓ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
✓ W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
✓ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE Powiat M.ST.WARSZAWA 

Gmina M.ST.WARSZAWA Ulica FRETA Nr domu 20/24A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-227 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-8273939 

 Nr faksu E-mail KIK@KIK.WAW.PL Strona www WWW.KIK.WAW.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

10.08.2001. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

22.02.2005. 

5. Numer REGON 000770809 6. Numer KRS  0000034785 

za rok 2017 
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A 

 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Joanna Święcicka Prezes 
 

 tak
    

Maria Borkowska Wiceprezes 
 

 tak
    

Paweł Broszkowski Wiceprezes 
 

 tak
    

Krzysztof Ziołkowski Wiceprezes 
 

 tak
    

Jakub Kiersnowski Sekretarz 
 

 tak
    

Krzysztof Sawicki Skarbnik 
 

 tak
    

Piotr Ciacek Członek Prezydium  
 

 tak
    

Piotr M.A. Cywiński Członek  Zarządu 
 

 tak
    

Maria Czaplińska Członek  Zarządu 
 

 tak
    

Kamila Dembińska Członek  Zarządu 
 

 tak
    

Ignacy Dudkiewicz Członek  Zarządu 
 

 tak
    

Andrzej Friszke Członek  Zarządu 
 

 tak
    

Łukasz Rozdeiczer-

Kryszkowski 
Członek  Zarządu 

 
 tak

    

Aleksandra Brochocka Członek  Zarządu 
 

 tak
    

Michał Tomaszewski Członek  Zarządu 
 

 tak
    

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Stanisław Latek 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej  
 tak

    

Izabella Bnińska 
Wiceprzewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej  
 tak

    

Jan Jakub Wygnański 

 

Członek Komisji 

Rewizyjnej  
 tak

    

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

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;  
e) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych;  
f) przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka 
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.  



 

3 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

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;  
c) prowadzi działalność ekumeniczną;  
d) prowadzi działalność wychowawczą, turystyczną, wydawniczą, edukacyjną, 
sportową i artystyczną;  
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.  

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

 

W roku sprawozdawczym 2017 Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie prowadził działalność 

zgodnie ze swoim statutem. Działalność KIK-u realizowana była poprzez prace ogólnoklubowe jak 

również poprzez działalność Sekcji tematycznych. 

W roku sprawozdawczym w swojej działalności KIK poprzez: Sekcję Rodzin, Klub Żeglarski „Santa 

Maria” i Sekcję Wigierską koncentrował się na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży organizując 

w roku sprawozdawczym 41 obozów, w których uczestniczyło przeszło 1000 uczestników w wieku od 

8 do 18 lat. Dodatkowo poprzez wyżej wymienione sekcje oraz Sekcję Emaus KIK zorganizował 

kilkaset śródrocznych zajęć edukacyjno-formacyjno-kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Działalność KIK-u skoncentrowana była również na działaniach mających na celu upowszechnianie i 

ochronę wolności i praw człowieka. Działania te realizowane były poprzez organizację różnego 

rodzaju spotkań i dyskusji w tym m.in.: organizacja panelu dyskusyjnego podczas I Kongresu Praw 

Obywatelskich organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich; publiczne stanowiska w 

sprawach kluczowych dla ochrony swobód obywatelskich, ładu konstytucyjnego i ustroju państwa 

polskiego. Dodatkowo tak jak od kilkunastu lat tak również w roku sprawozdawczym KIK poprzez 

działalność Sekcji Wschodnieuropejskiej i Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie wspierał 

działania mające na celu rozwój demokracji na Białorusi, Ukrainie i innych państwach dawnego Bloku 

wschodniego. 

KIK podejmował również działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Działania te realizowane były przede wszystkim poprzez organizację kilkunastu różnego rodzaju 

koncertów, w tym koncertów o treści patriotycznej, chóru kameralnego Ars Cantata. Dodatkowo KIK 

był wydawcą dwutygodnika internetowego oraz kwartalnika „Kontakt”, który poprzez podejmowanie 

na swoich łamach szerokiej gamy tematów wpływał na rozwój w społeczeństwie świadomości 

narodowej, obywatelskiej. 

Ważnym elementem działalności KIK-u w roku sprawozdawczym było również działanie na polu 

rozwoju  wspólnot i społeczności lokalnych. W ramach tych działań KIK był liderem 

międzywyznaniowego i między kulturowego projektu "Po Sąsiedzku”. W ramach Akademii KIK 

organizował natomiast liczne międzypokoleniowe warsztaty, dyskusje, spotkania i szkolenia. 

W roku sprawozdawczym 2017 Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zorganizował kilkadziesiąt 

otwartych spotkań o różnej tematyce. Zrealizował kilkanaście projektów oraz brał czynny udział w 

przygotowaniach do XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, największej w Polsce ekumenicznej trzydniowej 

konferencji poświęconej sprawom Europy w kontekście chrześcijańskim. 

Jak co roku KIK, 24 października w rocznicę swojego założenia, wręczył nagrodę PONTIFICI – 

Budowniczemu Mostów. Laureatem nagrody w 2017 roku został i tytuł Pontifexa otrzymał abp 

Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji  
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, 
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)  

Osoby fizyczne 6000 

 
Osoby  
prawne 

0 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 
 
 

 
 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 tak

 

 nie
 

  

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży  
 

Działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych  
 

94.99.Z  
 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  
 

Działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych  
 

94.99.Z  
 

Upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działań 
wspomagających rozwój 
demokracji  
 

Działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych  
 

94.99.Z  
 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak

 

 nie
 

  

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności odpłatnej organizacji w okresie 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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,  a także 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 

podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  
 
 
 
 

Wydawanie czasopism i 
pozostałych periodyków  
 

58.14.Z  
 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 

 nie
 

 

  

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

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

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

68.20.Z  
 

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi  
 

73.1  
 

Reklama  
 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

2 501 682,07  zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 661 838,72 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 52 693,23 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 72 550,00 zł 

d) Przychody finansowe 60,00 zł 

e) Pozostałe przychody 714 540,12 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 52 120,31 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 283 518,92 zł 

 
0,00 zł  

w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 64 910,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 183 641,92 zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 34 967,00 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
1 389 676,76 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 73 027,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
964 785,19 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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c) z darowizn od osób prawnych 
52 126,18 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
1 003 985,28 zł 

2.4. Z innych źródeł 72 119,19 zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 

0,00    zł 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 

52 120,31 zł 

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 

1 
Wypoczynek dzieci i młodzieży  

 
13 561,10  zł 

2 

 
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji 

 

  4 167,30 zł 

3 

 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 

1711,10   zł 

4 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 
32 680,81  zł 

3.4. 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 wydaną kwotą 

1 
Sekcja Rodzin, Sekcja Wigierska, Sekcja Santa Maria – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży 

 

13 561,10  zł 

2 
Sekcja Wschodnioeuropejska – wspieranie procesów demokratycznych 

 
  4 167,30    zł 

3 
Chór Ars Cantata, Sekcja Kontakt - koncerty, działalność edukacyjna  

 
1 711,10   zł 

4 

 Działania na rzecz wspólnoty Klubu Inteligencji Katolickiej i społeczności lokalnych (m. in. 
Akademia KIK, projekt „Po Sąsiedzku”) 

 
32 680,81    zł 
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 119 933,40 zł 52 120,31 zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 547 867,42 zł 52 120,31 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 54 011,21 zł 

0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 1 088,37 zł  

d) koszty finansowe 3 704,41 zł  

e) koszty administracyjne  322 111,99 zł  

f) pozostałe koszty ogółem 191 150,00 zł 0,00 zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

                     0,00 zł             

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 113 971,30 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 317,98 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 71 461,63 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 
     

71 461,63 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
                     

 

 

z opłaty skarbowej
                                       

z opłat sądowych
                                      

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________            
 

 nie korzystała 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z późn. zm.) 

 

 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 
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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 na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 
 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. 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) 

10 osób 

1.2. 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) 

8 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
122 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 

tak
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

                    1697 osób fizycznych 

                                                osób prawnych  

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. 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 fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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) 

tak
 

 

3.2. 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) 

0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby  0 osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

 0 osób 

nie   

nie   

nie  korzystała  
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w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

300 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

250 osób 

b) inne osoby 50 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
547 316,79  zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 319 653,03 zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 304 237,09 zł 

– nagrody 7 000,00 zł 

– premie 0,00 zł 

– inne świadczenia  8 415,94 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 227 663,76 zł 

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

547 316,79 zł   

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 522 373,06 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 24 943,73 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji 

0 ,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

7 945,01 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 zł  

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4) 

46 311,06 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

8 348,86 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 
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11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

76 925,74 zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(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 

tak
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych   

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych  

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

tak
 

 
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 Kikowskie lato 2017 wypoczynek dzieci i młodzieży 
Urząd M. St. W-wy-Biuro Edukacji  - umowa 
nr BE/B/V/2/7/U-188/55/2017/NGO 92 076,92 zł 

2 Mam pomysł 2016-2017 aktywizacja społeczna młodzieży 
Urząd M. St. W-wy-Biuro Edukacji  - umowa 
nr BE/B/V/2/9/1/U-287/209/2016/AM 26 315,00 zł 

3 Mam pomysł 2017-2018 aktywizacja społeczna młodzieży 
Urząd M. St. W-wy-Biuro Edukacji  - umowa 
nr BE/B/V/2/9/1/U-263/176/2017/AM 26 250,00 zł 

4 

Udział Chóru 
Kameralnego Ars 
Cantata w 27.Praskim 
Festiwalu Pieśni 
Adwentowych i 
Bożonarodzeniowych 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  
 

Miasto St. Warszawa  - umowa nr 
KU/B/VII/1/1/363/17 12 500,00 zł 

5 

Chór Ars Cantata -
Koncert z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  
 

M. St. W-wa-Dzielnica Ursynów - umowa  
URN-XII/WKU/B/VII/1/1/2805/LW/2017/3 6 500,00 zł 

6 
Chór Ars Cantata -
"Ursynowskie  Święto 
Muzyki Chóralnej" 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  
 

M. St. W-wa-Dzielnica Ursynów - umowa nr  
URN-XII/WKU/B/VII/1/1/573/LW/2017/7 10 000,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

tak
 

 

nie   

nie   

nie   
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 
Post-turysta.pl-2017 
 

ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego,  
ekologia, ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, turystyka 

Fundacja "Edukacja Dla Demokracji"  -  
umowa nr EG-2017-07 
 

34 967,00 zł 

2 
Rozwój archiwum Klubu 
Inteligencji Katolickiej 
2017 

ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych-

umowa nr 5/2017(WDA/2017/1455574) 
27 910,00 zł 

 

3 

Chór Ars Cantata -" 
Niezłomni-koncert w 
hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  
 

Ministerstwo Obrony Narodowej - umowa  

nr 11/2017/3300007986/112 

4 600,00 zł 

4 

Wydawanie "Kontaktu" 
w wersji papierowej i 
elektronicznej w roku 
2017 

kształtowanie postaw 
społecznych i obywatelskich  
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego -  umowa Nr 10052/17, 

06382/15/2015, 10167/16/2016/FPK/DMP 
32 400,00 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych  
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 tak
 

 nie
 

 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1    

2    

3    

4    

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 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 

Krakowiaków Nieruchomości Sp. z 
o.o.  

 

Warszawa ul. Krakowiaków 80/98  
 

40,85 % 40,85 % 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1   
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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 sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

tak
 

nie
 

5. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

 

 
Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


