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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie za okres od 10.05.2014 do 18.05.2015 

 
Wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym KIK w dniu 10 maja 2014 roku 
Komisja Rewizyjna w składzie: Izabella Bnińska, Jacek Moskwa, Stanisław Latek, Maciej 
Paszewski, Jan Jakub (Kuba) Wygnański ukonstytuowała  się na zebraniu w dniu 16 maja 
2014 roku. Przewodniczącym KR został  Stanisław Latek, wiceprzewodniczącą -  Izabella 
Bnińska,  sekretarzem - Maciej Paszewski. Na tym samym zebraniu określono najpilniejsze 
zadania organizacyjne Komisji. Wstępnie ustalono, że członkowie  KR  w miarę możliwości 
będą brać udział w zebraniach Zarządu,  a przewodniczący także w zebraniach Prezydium. 
 
Oceniając działalność  Klubu w ostatnim roku można zauważyć jego utrzymujące się 
znaczenie jako aktywnego, opiniotwórczego środowiska katolików, utrzymującego ideały 
środowiska Znaku i Lasek, kształtującego nowe pokolenia młodzieży i będącego kuźnią kadr 
działaczy społecznych 
i państwowych. Znalazło to wyraz w odznaczeniu kolejnych osób działających 
 w KIK-u odznaczeniami państwowymi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego oraz 
zaproszeniu Klubu do współpracy przy organizacji koncertu ekumenicznego w ramach 
obchodów 25-lecia wolności. 
 
Z unaniem należy przyjąć fakt rozwijającej się współpracy naszego Klubu z kardynałem 
Kazimierzem Nyczem, który nie tylko zaprosił Klub do swego domu na opłatek, ale także do 
współ-organizacji cyklu spotkań poświęconych nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II  
„Myśląc z Wojtyłą o…”, odbywających się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kardynał 
Kazimierz Nycz zaprosił też Klub do przygotowania odpowiedzi na pytania tzw. Drugiej 
Ankiety Papieża Franciszka dotyczącej sytuacji rodziny. 
 
Klub utrzymuje też ścisłe kontakty z Laskami, których konkretnym wyrazem  były liczne 
spotkania organizowane w Domu Sióstr Franciszkanek, a  wśród nich rekolekcje dawnego 
Ruchu ZNAK. Rekolekcje prowadził bp. Grzegorz Ryś. 
 
Obserwując i analizując działalność odczytową Klubu w ostatnim roku trzeba stwierdzić, że 
była ona ambitna i urozmaicona. Na uwagę zasługują cykle wykładów: judaistyczny, 
dotyczący prawosławia oraz wyznań reformowanych. Spośród prelekcji jednorazowych na 
szczególną uwagę zasługiwały następujące: „Bądź święty polityku. Od Mahatmy Gandhiego 
przez Konrada Adenauera 
 i Roberta Schumana do Tadeusza Mazowieckiego”, „Uczciwość ponad pokrętną dyplomacją. 
Bośniacka misja Tadeusza Mazowieckiego” oraz „Być chrześcijaninem w Izraelu” – (spotkanie 
z księdzem Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem). To ostatnie spotkanie cieszyło 
się bardzo dużą frekwencją. 
 
W swym sprawozdaniu Zarząd szczegółowo opisuje liczne projekty realizowane przez KIK. 
Realizacja projektów to nowa specyficzna, ograniczona w czasie działalność, mająca na celu 
realizację konkretnych celów społecznych. Klub realizuje projekty dotyczące rozwoju kultury, 
wychowania dzieci i młodzieży oraz procesów zachodzących w krajach sąsiadujących z Polską 
na Wschodzie. 
Na szczególne uznanie zasługują projekty adresowane do młodych („Mam pomysł 2014”, 
„Akcja letnia 2014”, „KIK-owskie lato 2014”) oraz dotyczące ludzi młodych na Białorusi 
(„Szkoła liderów dla Białorusi 2014”, „Młodzi dla Białorusi”). 
Słowa uznania należą się koordynatorom głównych projektów, a  zwłaszcza koordynatorce 
merytorycznej wszystkich projektów p. Marii Piotrowskiej. 
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Realizacja projektów dotyczących Białorusi, a także projekt i poza-projektowa działalność 
mająca na celu pomoc Ukrainie są przykładem zasługującej na uznanie wrażliwości KIK-u na 
nowe wyzwania i potrzebę nowych form 
działalności. Formalne utworzenie nowej, licznej Sekcji Wschodnioeuropejskiej pod 
dynamicznym kierownictwem Marka Kielanowskiego jest potwierdzeniem 
dowartościowania tego zewnętrznego zaangażowania KIK-u w przemiany zachodzące na 
Ukrainie. (Wspomnimy jeszcze o tym oceniając pracę Sekcji). 
 
Wydarzeniem o mniejszej skali, choć wywołującym ożywioną dyskusję była zmiana logo 
Klubu. Ta decyzja Zarządu oznacza rozpoczęcie szerszych działań związanych z budową nowej 
„identyfikacji wizualnej” warszawskiego KIK-u. 
 
Podobnie jak Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji, także obecna KR z dużą uwagą i troską 
śledziła proces wycofywania się KIK-u z zagrożonego  
upadkiem Przedsiębiorstwa Libella i wchodzenia, bez kłopotliwego wspólnika (PZKS), do 
nowej Spółki „Krakowiaków Nieruchomości”. Komisja Rewizyjna wyraża nadzieję, że 
powierzenie prowadzenia  sporu z PZKS-em kancelarii prawnej GALT i zwrócenie  się do 
Prymasa Polski o powołanie Sądu Arbitrażowego dla rozstrzygnięcia sporu umożliwi 
zakończenie istniejącego stanu swoistej tymczasowości i pozwoli na solidne  zabezpieczenie 
finansowe przyszłości Klubu.  
Komisja Rewizyjna docenia ostrożność Skarbnika  w wydatkowaniu środków, ale 
równocześnie pochwala aktywność Skarbnika, innych osób z Prezydium i  tych pracowników i 
woluntariuszy, którzy aktywnie zabiegają o pozyskanie  różnego rodzaju dotacji, grantów, czy 
projektów. 
 
Cieszy wzrost przychodów w 2014 roku w stosunku do 2013 roku o ok.30%:  
 z ok.1 mln 140 tys. do ok.1 mln 490 tys. zł, a zwłaszcza utrzymywanie się na wysokim 
poziomie działalności projektowej KIK, której efektem było uzyskanie   16 dotacji z 13 
instytucji (w tym 5 instytucji miejskich - m.st. Warszawa; oraz 1 darowizna od Agory; 
oraz dotacja od MKiDN-u dla "Kontaktu"-działalność odpłatna) na łączną kwotę ok. 411 tys zł. 
Znacząco wzrosły  darowizny od osób indywidualnych z ok. 650 tys. do ok. 780 tys. zł 

Przy ocenie wydatków jako pozytywny należy uznać fakt, że pomimo trudnej sytuacji 
finansowej, możliwe było znaczne zwiększenie finansowania podstawowej działalności 
statutowej, przy niewielkim stosunkowo ( 9 %) zwiększeniu kosztów administracyjnych.  
 
Główną pozycją w kosztach działalności statutowej były wydatki poniesione przez Sekcję 
Rodzin – zwłaszcza koszty obozów zimowych i letnich, które wyniosły ok. 558 tys. zł, 
częściowo (poza darowiznami rodziców) sfinansowane przez Urząd Miasta St. Warszawy i 
Wojewodę Mazowieckiego. Dobrze rozwija się działalność Akademii Trzeciego Wieku, 
dofinansowana przez Urząd Miasta St. Warszawy. Chór Ars Cantata dał w 2014 r. 13  
koncertów za ok. 32 tys. zł, uzyskując dofinansowanie większości swoich występów. Koszty 
działalności bardzo aktywnej Sekcji Wschodnioeuropejskiej  w roku bilansowym 2014 
wyniosły około 200 tys. zł., z czego znaczną część pokryły środki pochodzące z realizacji 
odpowiednich projektów. Cenną pomocą w działalności naszego Klubu było wykorzystanie 
projektu finansowanego przez MSZ sumą ok. 41 tys. 
 
KIK warszawski  wspomagał w przeszłości niektóre inne, zwłaszcza małe KIK-i. 
Obecnie nie jest to możliwe. Tym bardziej należy starać się pomagać pozostałym jeszcze przy 
życiu Klubom  w inny  sposób. Komisja Rewizyjna apeluje do Zarządu o pochylenie się nad tą 
sprawą.  
 

http://m.st/
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Ocenę pracy wybranych sekcji Klubu wypadało rozpocząć od sekcji Rodzin. Zrzesza ona około 
1400 osób z 380 rodzin. W poszczególnych grupach SR jest około 420 dzieci. Niestety w 
chwili pisania niniejszego sprawozdania (14. kwietnia), Komisja nie dysponowała tekstem 
sprawozdania tej Sekcji. Nie jest to jedyny przykład pewnych kłopotów z jakimi boryka się 
nowy Zarząd Sekcji. Komisja Rewizyjna wyraża przekonanie, że obecne trudności zostaną 
pokonane i Sekcja sprosta  nowym wyzwaniom, a  w szczególności zwiększającemu się 
napływowi dzieci do nowo-powstających grup i utrzymaniu w Sekcji niezbędnej liczby 
wychowawców. 
 
Redakcja "KONTAKT-u",  a także cała  społeczność klubowa powinna cieszyć się z rozwoju 
czasopisma, które nie tylko publikuje papierową i elektroniczną wersję periodyku, lecz 
organizuje, lub współorganizuje bardzo ciekawe dyskusje. Członkowie redakcji regularnie  
zapraszani są na łamy innych mediów, m.in. przez Gazetę Wyborczą, Program Trzeci 
Polskiego Radia, Polskie Radio RDC, Radio TOK.fm. Koszty tworzenia pisma pokrywane były w 
większości z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Podziękowania za dobrą pracę i  gratulacje z okazji 50-lecia należą się Klubowi Żeglarskiemu 
"Santa Maria". Na uznanie zasługuje fakt, że w roku 2014 w obozach żeglarskich KŻ Santa 
Maria brało udział około 120 uczestników nad których bezpieczeństwem czuwały 23 osoby 
kadry. 

Wspomniana  już  wcześniej Sekcja Wschodnioeuropejska przygotowała  bardzo obszerne 
sprawozdanie zawierające informacje o swej działalności na rzecz Ukrainy i Białorusi. Z 
przytoczonych  informacji można  wnioskować o wielkim zaangażowaniu, wręcz poświęceniu 
się członków Sekcji działaniom mającym na celu pomoc mieszkańcom, zwłaszcza młodym, 
Ukrainy i Białorusi. Słowa uznania należy skierować przede wszystkim pod adresem 
kierownictwa  Sekcji z Markiem Kielanowskim na czele. Działania Sekcji 
Wschodnioeuropejskiej wspomaga inna prężna sekcja klubowa - Sekcja Współpracy z 
Katolikami na Wschodzie. 

Spośród 17 Sekcji Klubowych są także mniej aktywne, skupiające  zaledwie po kilka osób. 
Komisja zaniepokojona jest zwłaszcza sytuacją w Sekcji Nauczycielskiej, która po śmierci 
swojej liderki p. Małgorzaty Wojciechowskiej praktycznie zawiesiła   działalność. Bardzo słabe 
sygnały  istnienia wysyła  Sekcja polsko-niemiecka, do niedawna bardzo aktywna. 
 
Oceniając bardzo pozytywnie całokształt działalności Zarządu w minionym roku, warto  
zwrócić uwagę na nierównomierne wykorzystanie jego członków w działalności KIK i zbyt 
rzadko organizowane zebrania Prezydium Zarządu. Oczywiście  w epoce internetu częste 
kontakty osobiste może nie są tak bardzo konieczne jak to było w przeszłości, ale zbyt rzadko 
i nieregularnie zwoływane zebrania powodują pewien chaos organizacyjny i przeciąganie  się 
czasu spotkań do 4-ch godzin.  
 
Komisja Rewizyjna rekomenduje walnemu Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej przyjęcie 
sprawozdania merytorycznego  z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego za rok 
2014. 


